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Det här låter bättre än Du tror 
JVC 1610 är en portabel monokassettbandspelare 
som ger verkligt hög inspelningskvalitet och låter bra. 

1. Frånkopplingsbar automatisk 
volymkontroll av hög kvalitet 

Nästan alla kassettbandspelare har en 
automatisk volymkontroll. Men 16 1 O:s 
är ovanligt påkostad och fungerar där
efter. Du kan prata högt alldeles intill 
apparaten eller viska flera meter bort: 
slutresultatet blir ändå jämnt och fint. 

Om Du vill - t ex för musikinspelningar -
kan Du koppla bort automatiken och 
styra ut för hand. 

2. Stort instrument. 
När Du styr ut manuellt är det skönt att 
ha ett stort, tydligt instrument. 

3. Inbyggd mikrofon 
En förstklassig kondensatormikrofon typ 
elektret ger mycket rena och klara 
inspelningar. 

Naturligtvis kan Du även ansluta yttre, 
lös mikrofon. 

4 . Bandräkneverk 
3-siffrigt, med nollställningsknapp, så att 
Du lätt hittar rätt plats på bandet. 

5. Mixmöjlighet och tonkontroll 
Du kan t ex mixa yttre mikrofon och en 
skivspelare. Vid avspelning fungerar 
denna ratt som tonkontroll. 

6 . Repeterfunktion 
Om Du vid avspelning vill lyssna igen 
på ett ord eller en fras trycker Du bara 
ned snabbspolning bakåt så backar 
bandspelaren. Så snart Du släpper 
knappen går den över på avspelning .igen. 
Du slipper alltså den omständliga 
manövern stopp - snabbspolning bakåt 
- stopp - avspelning. 

7 . Autostop 
Vid bandets slut stannar bandspelaren 
automatiskt. 

8. Fack tör nätkabeln 
1610 kan drivas på inbyggda batterier, 
yttre 6 V batteri eller nätström 220 V. 
Nätkabel förvaras i ett fack på 
bandspelarens undersida. 

9 . Stor högtalare och hög 
uteffekt ger gott ljud 

Högtalaren är på 10 cm och förstärkaren 
ger 1,2 W ; båda är alltså ovanligt kraftiga 
för apparatklassen. 

Pris 
1610 kostar omkring 530:- . 

SVERIGE/Rydin Elektroakustik AB, 16355 SPÅNGA • 
DANMARK/ Fota Fonex AlS, 2620 ALBERTSLUND • 

NORGE/Lind Jörgensen AlS, TÖNSBERG 
FINLAND/ Hankkija, 00101 'HELSINGFORS N IVlca 
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pa ma. 
Vad har hänt? 

10% lägre pris på förförstärkare och slutsteg. 
Prissänkning på kvalitetsprodukter? 
Javisst, varför inte. 
Folk frågar efter våra förstärkare mer än någonsin. 
Vi har fått ett verkligt förtroende, framförallt hos de 
konsumenter som ställer de högsta kraven på 
ljudåtergivning. 
Men varför då en prissänkning? 
Låt oss se det som ett tack för förtroendet. 
Nu när efterfrågan på Xelex är rekordhög så säljer vi 
mer, och därmed tillverkar vi mer i längre serier. 
Numera också under eget tak i Bandhagen utanför 
Stockholm. 
Följden av allt detta blir att vi kan ge våra kunder 
lägre priser. Och naturligtvis har vi en 
baktanke: att ta större del av marknaden. 
Ni sparar på designen? 
Iden bakom Xelex-förstärkarna är att få ut det 
absolut bästa ljudet, en strävan mot det perfekta. 
Vi har medvetet gjort robusta, stryktåliga förstärkare 
helt i proffs-smak. Inget extra glitter eller onödiga 
knappar, sånt höjer bara priserna och förbättrar 
knappast ljudkvaliteten. 
Då blir en Xelex-förstärkare egentligen 
aldrig omodern? 
Låt oss införa ett inom bilbranschen känt begrepp: 
Andrahandsvärdet. 
Xelex-förstärkare är före sin tid. Mycket före, 
det visar testresultaten. Ljudkvaliteten försämras 
aldrig på en Xelex-förstärkare. Inte ens om 
transistorernas förstärkning sjunker 100 gånger. 
Xelex kan jämföras med Rolls Royce när det 
gäller andrahandsvärdet. 
Kontenta: Lågt inköpspris, hög kvalitet ger högt 
andrahandsvärde. 
En god investering 
med andra ord . 

Den här annonsen då, vem betalar den? 
Vi ser det som ett led i vårt resonemang, 
information om bra produkter och bra erbjudanden 
kommer konsumenten till godo. 
Och så vill vi ju gärna att allt fler skail 
upptäcka skillnaden mellan kvalitet som syns och 
kvalitet som hörs. 

Räcker prissänkningen i evighet? 
I princip ja. 
Men vi måste reservera oss för höjningar av 
materialkostnader. Fram till jul i första hand. 
Det kan vi lova. 

P12 förförstärkare Rek. pris 824:- Nu 740:-
DD-6 Effektförstärkare " 941:-" 850:- (Ny) 
DD-8 Effektförstärkare " 1.176:-" 1.060:-
DD-lO Effektförstärkare " 1.953:-" 1.760:-

Och så till den stora nyheten. 
Högtalaren Xelex-ADVENT. 
Just det. Den första Xelex-högtalaren. 
Du kommer att höra av den . 

Xelex. 
Hardemogatan I , 12444 Bandhagen. 

Tel. 08-860050. 

--------_-..._------------
Är Xelex obekant för dig? 
Skicka då efter vår broschyr med alla data etc. 

Namn ------____________________________ -ru~~ 

Adress __________________________________________ _ 

Postadress 

XeIex AB, Hardemogatan l, 12444 Bandhagen. Tel. 08-860050. 
Informationstjänst 2 



UNAMCO T-1, skivspelaren som fått 
sina otroligt fina data bekräftade. 

3f'ln'ngs t " c"rtifica t f' nD. :1.uo, no 

A~)fl r.'n ctix 1. 

Pick-up uSRd durinrr t r atin!) Shurr M75-1JG T2. Trac:<inrr f o rcp 1:1 mN 

El"ctrical loading 47 kol>!m shunt~d l'Ii th 150 pF on nach channr.!. 

Frequency response channel ). 

Vol taga lavel d:l 

50 

40 

o,ftg~ 
20 Hz !;(l '00 !IOO 500 t OOO 2000 5000 10000 20000 ~ 

UNAMCO T-l har data i absolut topp
klass och som har fått dem bekräfta 
de av Statens Provningsanstalt i det 
test som gjorts för Sv. High-Fidelity 
Institutet. I årets katalog. Stereo HiFi 
Handboken 74 finns de flesta skiv
spelare testade enligt samma normer 
(DIN) och av testledare under tjänste
mannaansvar. Det är en mycket in
tressant läsning för den som skall 
köpa ny skivspelare. Man finner näm
ligen att T-l hör till de bästa obero
ende av prisklass. Man har kontrolle
rat värdena för svaj , rumble. tonarms
friktion samt nålkraftens exakta in
ställning (9 olika värdenl. Om man 
därtill lägger de synnerligen fina ton
kurvor som UNAMCO T- l har enligt 
vidstående diagram bör valet för den 
verkl igt fordrande vara helt klart. Ton
kurvorna är en frivillig undersökning 
gjord för att klart visa frånvaron av 
tonarmsresonanser. 

Frequency t:Csponse mannel 2 

Vol tage level d:l 

A UDIO S T OCKHOLM 
08/6 10644 
För information : 
UNAMCO. box 14058 
10440 STOCKHOLM 

QUALI -FI AlS 
Strandvejen 730 
2930 KLAMPENBORG 
Tel : 01/631711 

Informationstjänst 3 

UNAMCO T- l har extralång arm, 11" 
från nålspets till vridningscentrum . 
Distorsionen blir därigenom lägre' på 
skivans periferi och in mot centrum . 
Man erhåller också mindre "vertical 
warp wow" dvs. man får lä-gre svaj
tillskott p. g. a. skivors buktighet med 
en längre arm jmf. med en kort. 

OY HELVAR 
Bäckväge n 1-3 
00380 HELSINKI 
Tel: 550121 

INGOLF OM HOLT J:R 
Trondheimsveien 82 
OSLO 5 
Tel : 37 69 80 

RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1973 5 



Nu kommer Xelex-högtaIama. 
Det gäller att kunna det man gör. 
Och sen göra det man kan. 
Vi gör förstärkare. 
Och högtalare. 
Just det. Nu också högtalare; 
ADVENT, på licens från Amerika. 
För istället för att utveckla helt 
egna så letade vi rätt på det bästa 
vi kunde hitta. 
Det var ADVENT. 
Som fått så fina testdata världen över. 
Som verkligen är kvalitet som hörs 
mer än syns. 

radioprognoser 

Hör här vad Stereo Review säger: 
"De låga frekvenserna var starka 
och klara ända ner till 20 Hz med 
mycket låg distorsion, utan tvivel är 
ADVENT ett av de jämnaste hög
talarsystem med det största frekvens
område vi haft nöjet att testa." 
Electronic World: 
"Kurvan tlvanför 6 kHz motsvarar 
nästan exakt kalibreringskurvan för 
vår mikrofon. Vi kan inte erinra oss 
att vi hört en annan högtalare i pris
klassen som kan matcha ADVENT." 

Informatlonstjanst 4 

Henry Kloss är konstruktören av 
ADVENT - Kloss är K:et i KLH, 
de berömda amerikanska högtalarna. 
Han är också en 'av grundarna av 
Acoustic Research, så nog är det en 
meriterad herre som ligger bakom 
ADVENT. 

XHEXADVENf. 
Du kommer att höra av dom. 

XelexAB, 
Hardemogatan 1, 12444 Bandhagen, 
08-860050. 

december 1973 

Månadens solf1äckstal: 33 

I RT 1971, nr 9, gavs utfOrl iga in
struktioner om hur diagrammen skall 
tolkas. Tabellen används for omräk
ning av diagrammens dB-värden till 
fåltstyrka i IJ. V/ m vid mottagnings
platsen vid utnyttjande av olika sän-

darefTekter. 
Diagrammet över brusfåltstyrkan 

anger den fåltstyrkenivå i dB över 
l IJ. V Im som radiobruset förväntas 
överstiga högst 10 % av tiden. Band· 
bredden antages vara 3 kHz, men 

kurvorna kan enkelt korrigeras fOr 
annan bandbredd genom att man 
adderar 10 log B/3 till avläst värde, 
där B är önskad bandbredd uttryckt 
i kHz. 

BRUSFÄLTSTYRKA 
MHz Mottogning i Sverige, vinter. Band bredd 3 kHz 

sändareffekt i kW 

000204060810 121' 1618202224 
GMT 

dB 10,1 

+
40

1
30 

+30 10 
+20 3 
+ 10 1 

O 0,3 
-10 0,1 
-20 0,03 
-30 O,ot 
-40 0,003 
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11 
100 
30 
10 
3 
1 
0,3 
0,1 
0,03 
0,01 

110 1100 11000 
300 1000 3000 
100 300 1000 
30 100 300 
10 30 100 
3 10 30 
1 3 10 
0,3 1 3 
0,1 0,3 1 
0,03 0,1 0,3 

EUROPA 
MHz Korlsborg-Poris 1300 km 222· 

30 R::::r:.r~?::33~:!=;2:r:.!:::'.~~~" .-..... ; ... ;;_ ...... __ ._'._ ... _: .... -. -" .. - ........ : 

00 m ~ 00 ~ 10 U M ~ 18 20 n H 00 m ~ 00 ~ 10 U M ~ 18 20 n H 
GMT GMT 

n 24 
GMT 



DX-spalten 

DX-INFORMA TIONER 
NYHETER I KORTHET 
Riksförbundet DX -Alliansen sysslar 
för närvarande med olika projek t. 
BI a pågår arbete med att föra ut 
DX-hobbyn bland de handikappade i 
vårt land. Intresserade DX -are som 
vill göra en insats på detta område 
kan vända sig till kampanjens ledare, 
Sigvard Andersson, Joh n Ericssons
gatan 3 2 tr, I 12 22 Stockholm. Even 
tuellt kan planer pa alt försöka intro
ducera DX -hobbyn bland interner i 
vära fängelser ocksa fa aktualitet med 
tiden. Likaså förekommer nu DX -in
formation i skolorna under ämnet 
"Fritt valt arbete". De, som är intres
serade av studiematerial fö r att intro
ducera detta ämne i skolorna, kan 
vända sig till rik sförbundet under 
adressen Box 3108, 10362 SlOck 
holm. 
• Riksförbundets hedersplakett i 
guld har under hösten tilldelats Arne 
Skoog, Stockholm, i samband med 
han s 60-årsd ag fo r mångårigt arbete 
som den "svenska DX -ingens Fader" . 
Guldplaketten har även tilldelats 
Harry van Gelder, DX -pionjär vid 
Radio Nederland. Den sistnämnda 
plaketten utdelades genom UD :s 
fö rsorg vid en ceremoni på svenska 
ambassaden i Holland. Denna plakett 
i guld har utdelats endast två ganger 
tidigare . 

"Ho II' to hear the BBC in Swt!den" 
heter en liten broschyr som kan erhal 
las frän BBC, Bush House, Strand, 
London WC2B 4PH, England. BBC 
distribuerar också en vacker väggal 
manack med motiv från England till 
de flitigaste av sina rapportö rer. 
• Utlandsprogrammen frän Radio 
Pakistan är av ekonomiska skäl i fa
rozonen, om redaktionen inte kan visa 
upp ökade Iyssnarsiffror i utlandet. Vi 
svenska DX -are har tidigare rädJat 
utlandsprogram genom att stödja sta
tioner med rapporter. Vi bör ge även 
Rad io Pakistan en chans genom att 
rege lbundet rapportera dess engelska 
sändning kl 19.00 - 19.30 pa 11785 
och 15265 kHz. 

• Inom kort, i början av 19 74, 
kommer testsändningar att pabörjas 
frän Trans World Radios nya relästa 
tion i Swaziland i södra Afrika. Pro 
grammen ska ll sändas på mellanvåg 
med 50 k W effek t och på kortvåg 
med 30 k W effekt. Effekten på mel 
lanvåg skall dock senare höjas till 400 
kW. Frekvenser fö r testsändningarna 
har i skrivande stund icke offentlig 
gjorts. 

• Trans World Radio har även 
kommit överens med Radio Monte 
Carlo, där man hyr sändningstid , att 
få installera en ny 1200 k W sändare 
för frebensen 1466 kH z som ska ll 
ersätta den gamla 400 k W sändaren . 
Man räknar med ökad hörbarhet i 
såväl Europa som i norra Afrika. 
• Radio New Zealand brukar vid 
denna årstid kunna uppfattas i Sveri
ge med varierande hörbarhet. Statio
nen har nu erhållit tillstånd att instal 
lera två nya 50 k W sändare, vilket 
kan medföra ökad hörbarhet av dessa 
tri vsamma program. 
• Radio Australia kan nu höras med 
en kvällsupp laga av sina program till 
Europa kl 20.00 - 2 1.00 på 9660 
k Hz. 
• RIAS-Berlin sänder ett DX
program på tyska den sista ma nd agen 
i va rje månad kl 23.45 - 24.00 på 
mellanvåg 683 och 989 kHz samt 
kortvåg 6005 kHz. Programmet går i 
repris den första onsdagen i påfö ljan 
de månad kl 16 .00 på 6005 kHz. 
• En broschyr som heter "BuiId 
your own a/Henna" kan gratis erhållas 
från Swiss Broadcasting Corporation, 
CH-3000 Berne 16, Schweiz. 

Detta var den sista D X -spalten för 
i år. Red tackar för visat intresse un
der det 1973 som nu snart är till ända 
och önskar många trevliga DX-fångs 
ter under j ul - och nyårshelgerna. God 
Ju l, ett gott nytt ar och vä l mölt igen i 
spalten under 1974! 

Börge Eriksson 

SEGRAREN 
I DX-TÄVLINGEN 

har nu korats: Hr Holger Gun
dell. Box 1071,22104 Lund, he
ter vinnaren ' i RT:s Jubileums
DX-omgång_ Han har alltså vun
nit presentkortet. Vi hoppas inom 
kort kunna presentera vinnaren i 
en intervju för DX-sidan. 

De, vilka vunnit priserna för 
övrigt i tävlingen, kommer alt till
ställas dessa genom försorg av 
DX -sidans redaktör resp erhålla 
priserna direkt från de olika radio
stationerna_ 

Fullständig vinnarlista m m föl
jer! 

Röster i etern: 
AFR TS, Island 
Claes W Englund, tidigare internatio
nell sekreterare i Riksjörbundet 
DX-Alliansen, sänder ibland in ma
nus till RT:s DX-spalt med inJorma
lioner om någon intressant radios ta 
lian. För en lid sedan berällade han 
på del1na sida om ell besök hos Voice 
oj America i Washinglon . Denna 
gång berälIar han om Armed Forces 
Radio i Keflavik på Island: 

•• Armed Forces Radio Television 
Service har ett världsomspännande 
nät av egna radiostationer. På varje 
plats där en amerikansk militärbas är 
för lagd har man även en egen radio
station. Efter speciellt till stånd av den 
isländska regeringen startade man 
radiostationen i Keflavik den I maj 
1952. Sändningarna sker dygnet runt 
på mellanvåg och FM och sändaref
fekten är låg, eftersom den endast ä r 
avsedd för lokal avlyssning, men 
sändningarna hörs bra även i huvud
staden Reykjavik. Dessutom har man 
egna lokala TV -program som sänds 
ut på kanal 2 och 8. 

Programmen går naturligtvis i ame
rikansk stil med shower, reklam. 
sport reportage och täta nyhetsinslag 
och kommentarer. Programmen kom 
mer till största delen bandade från 

AFRTS:s stationsbyggnad och sän
darantenner i Keflavik på Island. I 
övre vänstra hörnet ett av stationens 
emblem. 

Interiör från en av studiolokalerna 
med en av hallåmännen i aktion_ T h_ 

AFRS i Los Angeles, men nyhetsin
slag och direkta sportprogram kom
mer per kabel frå n New York eller 
Washington. 

Stationen administreras av flottan , 
US Navy, och har fyra fast anställd a 
medarbetare plus frivillig personal 
från basen i Keflavik. Stationen är 
inrymd i en byggnad av korrugerad 
plåt, ett vanligt byggnadsmaterial på 
den isländska landsbygden. Byggna
den innehåller även TV -stationen. 
TV -programmen kommer bandade 
från USA förutom nyheterna, som 
sänds i samråd med radioavdelningen. 

Liksom på många andra håll i värl 
den riktas mot dessa amerikanska 
baser protester från den inhemska 
befolkningen. Basen på Keflavik är 
härvidlag inget undantag: När vår 
rapportör besökte Island förekom 
stora demonstrationer med tusenta ls 
människor, vi lka protesterade just 
mot den amerikanska radiostationen i 
Keflavik. 

På grund av den låga sändareffek
ten är chansen att höra stationen i 
Sverige liten. Men om någon besöker 
Island och rapporterar stationen, är 
rapporter välkomna under adressen 
AFRTS US Navy, Box 25, FPO,New 
York 095H, USA . Stationen svarar 
med QSL-kort. • 

--< , 

BE 
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VAD HAR DU FOg o 

ANDRAHANDSVARDE PA DIN 
STEREOANLÄGGNING? 

Att köpa en av våra stereoanläggn ingar kan kosta väldigt mycket 
pengar. Nästan hur mycket som he lst , eftersom vi hör till dom 
dyraste som finns. Men så får man också något för slanten. 

När andra massproducerar och stampar fram sina förstärkare 
(och andra enheter) så bygger vi för hand. När andra tar stickprov 
från sitt löpande band , går vi in i varje apparat och testar och mäter 
upp den ind ividuellt. När andra fr iserar sina värden så håller vi 
hellre i underkant och tolkar dom inte till egen fördel. 

Det här är en ärlighet som människor som är intresserade av 
riktigt bra ljud kän ner till. Det är en inställning som gör att kännare 
gärna vill köpa och äga en Mara ntz. Och i och med att Marantz har 
detta goda rykte så finns det också väldigt många människor som 
är beredda att betala ett högt pris för en begagnad Marantz. 
Marantz har sålunda genom åren fått ett väldigt högt andra· 
handsvärde. 

Det finns en sensmora l i detta: Har man tålamod och intresse 
nog att byg~a rikt igt bra produkter i detta köp , sli t och släng· 
samhälle sa vinner vi alla på det. Både ni som köper av oss. Och 
vi som säljertill er. 

Mitt i allt detta prat om pengar. Hur låter Marantz? Låter det 
för m ånga hundra kronor bättre? 

Det vore underbart att ku nna sk ri va så levande och bra att 
man kunde förmed la en ljudupp leve lse. Men vi vill noga akta oss 
för floskler och i stället på det all var ligaste rekommendera dej 
som blivit intresserad att ta dej tid t ill att prov lyssna. Vi har ett 
sextiotal verkligt pröfessionella fackhandlare runt om i landet som 
gillar Marantz. Som gärna demonstrerar våra apparater och som 
tycker att det är trevligt med besök. 

Här är listan: 

Arvika: Musikcentralen, Borlänge: Karl Larsson Musik, Borfjs: Ljudrummet, Eskilstuna: Englunds Radio/TV, Tors Radio/TV, Falun: Skiv
baren, Gemla: Stereocenter, Göteborg: Ljudet, Bangatan 36, Ågrens Hifi, Södra vägen 12, Gävle: M L Hifi , Halmstad: Anderssons Radio / TV, 
Helsingborg: Sagners Radio/TV, Hägersten: Ljudmakarn , Jakobsberg: Skottes Radio, Jönköping: Svalander Hifi , Kallinge: Kallinge Radio/ 
TV, Karlshamn: Blekinge Hifi-center, Karlskoga: Audioprodukter, Karlskrona: Odermalm & Norrnäs, Karlstad: Audioprodukter, Kiruna: 
ÅSlund & Mederyd, Kristinehamn: Ton och Bild, Kungsbacka: El-Be Hifi, Lidköping: Bäckströms Radio/TV, Linköping: Hoffsten & Fromholtz , 
Linköpingsljudet, Tors Radio/ TV, Lulefj: K G:s Radio, Lund: Radio Nilsson, Malmberget: Bosses Radio /TV, Malmö: Rosens Ljudcenter, 
Studentgatan 4, Mariestad: Norianders Radio/TV, Norrköping: Hifi Huset, Radiokompaniet, Tors Radio/TV, Nyköping: TV Matz, Tars 
Radio/TV, Oskarshamn: Lars Hultberg, Pitefj: Beliva, Skara: Gotborns, Skövde: Sjöbergs, Stockholm: Idestam-Almqvist, Tjurbergsgatan 38, 
Kvartersbutikerna, Rutger Fuchsgatan 3, Lagerva lls Hifi, Fridhemsgatan 40, Ljudet, Pontonjärgatan 29, K A Noren, Norr Mälarstrand 62, 
N K, Hamngatan 18, Söderbergs Radio, Sveavägen 88 , Strömstad: Musikcentrum, Sundsvall: Elhå Ljudcenter, Söderhamn: Göranssons, 
Södertälje: Gunnars Radio-TV-Foto, Trelleborg: Stig Arne Radio/TV, Umefj: Stensound, Uppsala: Hifi Huset, Keydon, Vallentuna: KW Radio, 
Varberg: Musikhuset, Vänersborg: TV-Ekonomi, Väs terfjs: Västerås Sound, Växjö: Hedbergs Radio/TV, Örebro: Hifi Huset, 
TV-Spec. Allrad ia, Örnsköldsvik: JBN Elektronik, Östersund: Curt Thylin . 

............ ~® 
FNSjWe ist. 13103 Nacka 3 
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Seppo Mälkki, Ljudet AB i $tockholm, säger: Få saker är så 
begärliga begagnade som Marantz-förstärkare. Dom som kommer 
in till oss i form av inbyten står sällan längre än 2 - 3 dar hos oss. 
Och dom ligger ganska högt i pris. Folk får vara beredda på att betala 
ca 70% av nyvärdet för att komma över en. 
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COMMANDER POllCE MONITOR 
Ny modell med Local Seleetor 
Local Selectorn är en kanalväljare för 10 olika lokalfrekvenser, vilket innebär att Du 
snabbt kan byta frekvens upp till 10 gånger på första scanning-läget, och att Du således 
har totalt 17 valfria kanaler. 

Commander Police Monitor 
Ny modell med Local Seleetor 
Modell 134-0 är en professionell apparat för båda polisbanden 
inkl. fartkontrollfrekvenserna . 80 och 160 M Hz täcker givetv is 
även Fartygs- och Amatörradio, Brand, Ambu lans, Taxi etc. 
Apparaten är försedd med automatsökning. 
Apparaten levereras med monteringstillbehör för mobilt bruk 
men har även inbyggd nätdel för 220 Volt. 

Pris Kr 985:- 1 års garanti 

Commander Police Monitor 334 
Ny modell med Local Selector 
Samma apparat som ovan men med FM-radio ink/o 1 kristall 
79, 9125 MHz. 
Pris Kr 1.085:-

Selector sats för 10 valfria kanaler, lätt att montera in i samtliga 
självsökande police monitorer oavsett modell. Satsen består 
av kanalväljare, kristallhållare, dubbel potentiometer och ratt 
samt monteringsanvisning på svenska. 
Pris per sats Kr 63:-

CASIO-MINI 
t u c I ~(ONIL Cl\lllJL ,,\f()f( 

Casio Mini Modell 137 är en ny 6-siffrig japansk fickkalkylator 
med 12 siffrors kapacitet och möjlighet till decimalkomma, 
serieräkning rT)ed flera finesser. 
Casio Mini massproduceras i Japan och använder senaste tek
niska och elektroniska uppfinningar, som t . ex. fluorescent dis
play och LSI-kretsar i sitt logiksystem. 
Kalkylatorn är helt uppbyggd på kretskort med t ryckt lednings
mönster. Batteridrift med 4 st UM-3 pencellbatterier gör att 
Casio Mini ledigt går ner i kavajfickan, portfölj eller handväskan 
och alltid är till hands. Man har således alltid möjlighet att lösa 
komplicerade matematiska operationer på alla 4 grundläggande 
räknesätten. 
Casio Mini har även uttag för yttre strömförsörjning, eliminator 
220 V. Levereras med batterier, handlovsrem och beredskaps
väska. Mått 15 x 7,5 x 3 ,5 cm. Vikt 220 g. 
Pris Kr 392 :-. Ordernr 826.137 

.-._._._._._._._._. 
BEGÄR VÅR KATALOG 
GRATIS katalog över mer än 50 olika PR
apparater - snabbtelefoner - instrument 
och polismottagare. Sätt kryss i vidstående 
ruta och skicka talongen till Commander 
Radio AB noggrant ifylld och Du får omgå
ende gratis katalog. 

För Fackhandeln 
Importör: LAFA RADIO AB, 
Tel. 040/ 43 6020 
Box 84, 23200 ARLÖV 
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._._'_1_. ___ . ___ . ___ '_._'_'_'_._ 
Commander Radio AB 
Box 5155, 20071 MALMÖ 5 • Tel. 040/916710 

Var god sänd . . . . . . .. st. Apparat ..... . . 
mot postförskott. 

O Var god sänd gratis katalog över 50 olika apparater. 

NAMN .. 

ADRESS 

POSTADRESS 
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Technics står för de allra bästa Hi-Fi 
modellerna i Nationals sortiment. Kräset, 
mycket kräset utvalda. Ska ett kassettdäck få 
bära namnet Technics och kallas professionellt 
ska det ha ett Dolby-system, som förbättrar 
dynamiken och reducerar inspelningsbandens 
ofrånkomliga och dåliga egenskap: bruset. Det 
ska självklart ha väljare för normal- och 
kromdioxidband. Låsbar pausknapp. Foto
elektriskt autostopp. Återspolningsminne, med 
hjälp av den finessen kan du "märka ut" på 
bandet så att det vid återspolningen stannar 
exakt på den inställda punkten. Tydliga 
indikeringslampor, stora och lättavIästa VU
instrument och 3-siffrigt räkneverk. Ett 
Technics-däck ska också bara innehålla 
komponenter som vi själva konstruerat, 
utvecklat och testat fram. Vi gör nämligen våra 
egna komponenter helt enkelt därför att vi gör 
dom bättre än någon annan. Det här är de tre 
kassettdäcken som fått äran att bära namnet 
Technics. F rån det minsta till det största: 

Sätter du dig ned och försöker väga 
prestanda och pris mot varandra så kommer du 
fram till att RS 263 USD, minstingen, är ett 
alldeles ovanligt vettigt köp. Med kromdioxid-

• Technics 
N ationai Svenska AB Matsushita Electric: 

band är frekvensomfånget 30 - 13.000 Hz DIN. 
Dynamikområdet, med Dolby, är 55 dB. 
Svaj 0,2%. 

RS 271 USD, mellanbrodern, har utrustats 
med ett tonhuvud av HPF-typ (hot pressed 
ferrite) och har separata in- och avspelnings
reglage. Med kromdioxidband är frekvens
ornrådet 30 - 14.000 Hz DIN. Dynamik
området, med Dolby, är 55 dB. Svaj 0,2 % . 

F ör dig som inte vill nöj a dig med mindre 
än det allra bästa finns RS 276 USD, Bror 
Duktig. Bandet drivs direkt aven servos t yrd 
likspänningsmotor utan kolborstar. Inga 
remmar eller mellanhjul vållar vibrationer och 
svaj. Och den mångpoliga motorn arbetar med 
mycket låg, absolut exakt hastighet. Snabb
spolningen sköts aven separat likströmsmotor. 

Dolby-systemet är justerbart. Det finns 
omkopplare f<?r DIN/Phonoanslutning. Och 
manövreringen är helt elektroniskt relä
kontrollerad. Knapparna kräver bara lätta 
smekningar av fingertopparna. Med krom
dioxid band är frekvensområdet 30 - 14.000 Hz 
DIN. Dynamikområdet, med Dolby, är 60dB. 
Svaj 0,2 %. 

Service-center,' Tel. Stockholm 08-130430; Göteborg 031-415140 
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~å olika alternati' 
den medyetn~ 

/-------------~ 

I
f S~nd mig er hifi-katalog så jag får veta mer om hela I 

Ploneerprogrammet. 

I Namn RT 12 · 73 I 
I I 
I Adress I 
I I 
I Po,tad,." : 

I I 
L.!elef~ ___________ ._~ 

Pioneer PL-12D 
Motor: 4-poJig synkronmotor, 12 W 
Varvtal: 45 och 33 
Skivtallrik: 30 cm, 1,5 kg 
Svaj: 0,06 % (45 varv, DIN vägt) 
Rumble: ~7 dB (mono, DIN vägt) 
Remdrift 
Graderad nål t rycks inställning 
Antiskating 
Pick-up Ortofon eller Shure 
Hydrauliskt armnedlägg 
Tonarmens resonansfrekvens lO Hz med Ortofon M-IS 
Lateral utbalansering av tonarmen 
Plexiglashuv med friktionsgångjärn 
Yttermått (BxHxD): 42 x l6 x33 
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Här har du alla tekniska fakta om två av Pioneers 
hifi- skivspelare. 

För att vi ska kunna erbjuda dig produkter med köp
trygghet låter vi testa de Pioneerprodukter vi presenterar 
på den svenska marknaden. 

Tekniska fakta på dom här två skivspelarna kan du läsa 
i annonsen. Vill du veta mer om hela Pioneerprogrammet 
går du till din hifi-fackhandlare eller skickar in kupongen 
till oss, så får du Pioneers hifi-katalog med massor av fina 
fakta . 

~PIONEER 
Pioneer har byggt ljud i över 32 år och säljs i 130 länder. 
Pioneer Electronic Svenska AB, Box 17123, 10462 Stockholm 17. 
Telefon 08/ 84 07 45. 



,å skivspelare för 
lifiköparen. 

Ploneer PL·61 
Motor: Likströms servomotor av HALL-typ, 4-polig 
Varvtal: 45 och 33, elektrisk omkoppling 
Skivtallrik kokillgjuten, 30 cm, 1,4 kg 
Svaj: 0,05 % (33 varv, DIN vägt) 
Rumble: -70 dB (mono, DIN vägt) 
Remdrift 
Graderad nåltrycksinställning 
Magnetisk antiskating 
Hydrauliskt armnedlägg 
Tonarmens resonansfrekvens 
Lateral utbalansering av tonarmen 
Plexiglashuv med friktionsgångjärn 
Yttermått (B x H x D) : SO x 20x43 

Informationstjänst 8 

Pioneer har utvecklat en servostyrd kollektorlös likströms
motor. Det vridande momentet åstadkommes med hjälp av den 
spänning som alstras med hjälp aven HALL-generator. Hallmotorn 
eliminerar det svaj som uppstår genom felaktig nätfrekvens eller 
fel inställning av drivoscillator. Likströmsmotorer ger ofta upphov 
till störningar från kollektor och svaj på grund av felaktigheter hos 
kollektorn. Den ringa massan i rotorn bidrar till att reducera de 
mekaniska vibrationerna till ett minimum med lågt rumble 
som fölid. . 
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Philips hifi hörtelefon N 6302 
Hifi hörtelefonen med den naturtrogna stereo-effekten. Stereo
balansratt så att ni kan välja just den stereoeffekt ni själv tycker 
bäst om. 
Ni kan höra vänster kanal enbart i vänster öra och höger kanal 
enbart i höger. Eller en större eller mindre del av vänster kanal 
också i höger. Och tvärt om. Ljudpanorering heter denna upp
skattade egenskap. Lyssna och jämför! 

Data 
Frekvensområde : 
Impedans: 
Känslighet: 
Nominell ineffekt: 
Max. ineffekt: 
Sladd: 

16-20.000 HZ 
2x600 ohm 
112 dB vid 1 mW 
2 X 1mW 
2x20 mW 
2 m, spiral 

Kontakt: 5 pol. sym 3600 DIN 

Svenska AB Philips 
Servex, Fack, 10250 Stockholm 27 
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Med Sony är steget från 2-kanal til14-kanalstereo 
en knäpp på en knapp. 

Det här är en detalj på So nys 
nya 4-kanalreceiver Sony 
SOR 6650Vrid knappen från 
"2-CH"den vanliga 2-kanal
stereon, till "4-CH" så har du 
äkta 4-kanalstereo. 
Det enda som behövs ytter
I igare, är fyra goda högtalare 
och en bra stereoskivspelare. 

Sony SOR 6650 har en 
radiodel med AM och FM
stereo som dessutom är för
beredd för kommande sänd
ningar i 4-kanalstereo. Den 
har en förstärkare som läm
nar 2 x 25 watt sinuseffekt 
vid 2 - kanalstereo och 4 x 11 
watt sinuseffekt vid äkta 4-
kanalstereo . Ska du börja 
bygga upp en HiFi-anlägg
ning, är det alltså klokt att 
redan från början ta med 4-
kanalmöjligheten, förattslip
pa komplettera senare. 

Har du redan en bra stereoanläggning? 
I så fall behöver du bara 
komplettera den med en de
koder, Sony SOA 200 och 
två högtalare, för att få äkta 
4- kanal. Dekodern är så pass 
I iten, att den får plats ovanpå 
din nuvarande förstärkare 
eller receiver. 

Är din anläggning av 
mycket hög klass, med höga 
effektuttag, bör du komplet
tera den med Sonys dekoder 
SOD 2020. Den kräver ytter
I igare förstärkare och är av
sedd för halvpj;ofessionella 
anläggningar med mycket 
stora kvalitetskrav. 

Så spelar du in äkta 4-kanalstereo på band. 
Vare sig du bygger upp din 
4-kanalanläggning med 4-
kanalreceivern SOR 6650 el
ler kompletterar din egen 
med en separat dekoder, kan 
du ansluta vilken som helst 
av Sonys bandspelar- och 
kassettdäck som har band -

huvuden i Ferrit & Ferrit för 
att spel a i n och spel a u pp äkta 
4- kanalstereo. 

Detfinns också redan nu 
mycket att spela in - många 
skivbolag med ess i spetsen 
har ett sortiment SO- och 
OS-skivor som växer allt 

GYLLING SONY;~, 

snabbare och snabbare. Att 
sedan de här anläggningarna 
ger också dina vanliga ste
reoskivor en viss extra di
mension kostar inget extra. 
Hör allt hos en kvalificerad 
radiohandlare. 

Stockholm 08/9816 OO.Göteborg 031/4202 50.Malmö 040/946530. 
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En CD 4-utrustning for 4-kanalskivor bestä r 
synbarast av demodula torn och pickupen 
- nägra speciella krav pä (den naturligt

vis 4-kanaliga) forstä rkaren eller 
på högtalarna ligger inte i sys

temet som sådant. Skiv
spelaren kräver heller 

inget special
utforande. 

Stereoradions .tekniska lösningar 
in.spirerade till JVC:s 4-kanalskiva 

Den 4-kanaliga ljud tekniken tar i allt 
högre grad över intresset hos industrin 
och det arbetas frenetiskt på 
utvecklingar och anpassningar till det 
nya. 
Videotekniken har visat vilket oerhört 
utvecklingsbart medium den gamla 
grammofonskivan utgör, och allt talar 
for att den som informationsbärare 
bara upplevt en forsta fas ännu. 
Trots tillkomsten av bildskivor och 
återanvändningsbara TV -skivor i fårg 
är skapandet av den forsta praktiskt 
användbara och alla 
kompatibilitetskrav uppfyllande, 
"äkta" Oerkanaliga skivan ett 
beundransvärt pionjärarbete. Världens 
intresse knyter sig i stor utsträckning 
till den, och av allt att döma ser man i 
den klara fordelar över andra, mera 
simulerade lösningar. Radiotekniken 
har i viktiga avseenden utgjort 
inspirationskällan vid CD 4-systemets 
tillkomst, om vilket här Ulf B Strange 
orienterar. 
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•• Att "flerkanaJverkan" från grammofon
skivor inte är något alldeles nytt har tidigare 
belysts i RT-spalterna; den i teknikhistorien 
och musikåtergivningshävderna bevandrade 
vet att man praktiskt taget genast efter det 
Berliners uppfinning sett dagens ljus började 
med olika fantasifulla projekt för akustiskt 
expanderade ljudbilder där klanger och stäm
mor skulle separeras ut eller förhöjas ur skilda 
(och brusiga!) bakgrunder. En mängd rent 
mekaniskt fungerande (?) system tänktes ut 
med hjälp av speciella ljuddosor, olika 
riktningshorn , trattar och synkront roterande 
urverksskivtallrikar - allt i en fascinerande 
Jules Verne-anda, fast det övervägande rör sig 
om försök från det här seklets dagar, epoken 
mellan 1890 och ca 1920. Det första världs
kriget gick förhärjande fram över de här tidiga 
pionjärprojekten från individualister och små
företag (några special firmor nådde dock akt
ningsvärd storlek med sina fantasifonografer , 
mekaniska underverk), och som så mycket 
annat ändrade 1920-talets ekonomiskt och 
socialt annorlunda tider föruts ättningarna för 
mycket av det tekniska experimenterandet. 
Men också sedan den mekaniska inspelnings
och återgivningsepoken avlösts av den elek
triska bedrevs en rad försök i syfte att avvinna 
den då gängse 78-varvs grammofonskivan 
nya värden. Inget mera betydelsefullt skulle 
dock komma ut av försöken med stereofoni, 
efterk langsupptagningar etc (engelsmannen 
Blumleins tidiga 1930-talsförsök, flera ameri -

kaners försök med överföringar av komplexa 
akustiska förlopp etc) förrän Goldmark fått 
fram (mono-) LP-skivan ät e BS efter andra 
världskriget och med den lagt grunden för alla 
kommande vidareutvecklingar. 

LP-skivan, som ocksä den med det jäm
fö relsevis lilla eBS konkurrerande jätten 
Re A hade försökt fä fram men inte trott pä 
och avbrutit laboratorieförsöken med, kom att 
bli det som hela tiden föresvävade framsynta 
ak ustiker och inspelningsspecialister under 
1950- och 1960-talen - skivan skulle än en 
gång bli mediet för något nytt: Mik ro
gravyrtekniken hade lyckats, stereofonitekni 
ken hade accepterats efter en trevande start. 
Men hur få in ytterligare informationer och 
slå in på den "tredimensionell a" överföri ngs
tek nikens väg? 

Hur skapa passande avspeln ingsanordning
ar? Världen över speku lerades det i teoretiska 
modeller och man gjorde olika fö rsök, men 
ingen hade framgång. I stället blev det ju först 
magnettonbandet som man fick ut något 
praktiskt användbart av: Den första 4-kanal 
"vågen" gällde som känt flerkanaliga band. 
4-spårs bandspelare hade man ju redan, och 
nu kom maskiner med fyra förstärkaruppsätt 
ningar och flerkanals specialtonhuvuden. På 
kassettsidan uppstod 8-spårs 4-kanalappara
ter osv. 

Alla bedömare var eniga om två saker: 
Ljudkvaliteten och den spatiala verkan kunde 



bli hänförande god med bandtekniken, det var 
det ena. 

Det andra var alt den stora allmänheten 
knappast skulle lockas av den här både 
skrymm a nde, dyra och specialbetonade hård 
och programvaran, trots allt. Den som infor
mationsbärare oöverträffade gramm ofon ski 
van - billig alt massfram stä lla, di stribuera 
och exponera, varaktig och beprövad - mås 
te bli mediet också för den nya teknik en, an 
nars var den dömd. 

Studium av radiostereosystem 

Vi känner till att intensiva försök med avance
rad grammofonteknik länge försiggick paral 
lellt i både USA och i J apan, och det blev som 
bekant japanerna som ryc kte åt sig både ini 
tiativet och den tekniska ledningen efter att 
grund ligt ha studerat två saker: Signal behand
ling i matrissys tem och de olika systemen för 
stereoradioteknik. För den banbrytande 4-
kanal skivan apterades en lösning innebärande 
en banduppdelning och modulation av bär
vågslagrad information plus matrisering jämte 
insältande av o lika faser, där bl a ko m
pressions- och expansionsförlopp ägde rum. 
Faktum är, att CD 4-system et till viss del 
erinrar om det svenska FM/ FM -kompander
systemet. Frekvensval, bandbreddsdispositio
ner och en del kretslösningar verkar besläkta
de. J apanerna har f ö alltid visat intresse för 
Televerkets avancerade tvåprogram - och ste
reolösning (likheterna beträffande överhör
ningen pa FM i CD 4 och Berglund-systemet 
ä r intressanta, se text ochflg). 

Norma1 5tereoV 

Fig I. CD 4-spårets utbyggnad. 
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Redan under 1960-talets första år satte 
man hos Victor Company of Japan/Nivico -
som alltså är en division av elektro/ elektronik 
giganten Matsushita (National, Technics, 
Panasonic) och som grundades på 1930-talet 
med amerikanskt kapital , vilket dock åter
gick 1938 - igång studier av vad man kal 
lade "diskret" teknik för 4-kanalljud. Härvid 
användes både 12-tums LP och sjutums 45 -
va rvssinglar lik som EP -plaltor. Redan år 
1962 hade tanken på en såda n "diskret" 
skiva med ytter ligare tva ljudbä rande kana ler 
klart formulerats so m en må lsättning, men 
formatet som sådant var naturligtvis en bisak i 
det tekniska utvecklin gsarbetet. (J VC hävdar 
f ö att man framställde vä rlden s första egent
liga stereoskiva 1958 som marknad svara, så 
det fanns en god tradition alt bygg a på.) 

Det skulle dock dröja åtta år innan man 
ansåg sig kunna gå ut med tillkännagivandet 
att man nu hade också världens första prak 
tiskt fungerande 4-kanalsystem för skiva. 
Man slog härigenom (1970) alla medtävlare i 
både USA och i Europa, där Philips ägnat 
saken en del studi um liksom bl a engelsmän
nen . 

Blir CD 4 dominerande standard? 

Mycket talar för att 1974 blir om inte genom
brottsåret för JVC -systemet CD 4 (som står 
för Kompatibel Diskret 4-kanalsteknik) så 
dock det å r då världens intresse på allvar 
koncentreras till det. Sedan ca ett år tillbaka 
kan väl också konstateras, att intresset för de 
konkurrerande s k matrissystemen inte blev 

H Vf+Vb 

vad huvudmännen för dem hoppades: Det 
mest effektivt marknadsförda, Sony-Colum
bias SQ, backas visserligen upp av moderbo
lagets stora produktion, men de övriga skiv
bolag som mest av policysk ä l ville slå in på 
SQ-vägen verkar nu tona ner den delen. 
Typexemplet är jätten EMI, som först var 
QS-anhängare och därpå vanns för SQ och 
nu av allt att döma intensivstuderar CD 4 
med stark sympati. Det jämfört med SQ 
ljudtekniskt i flera avseenden verkningsfullare 
QS-RM-systemet (Sansuis s k Regu/ar Mat
rix) har visserligen på papperet en rätt akt
ningsvärd mängd intressenter i form av 
många mindre skivbolag, men dessa produk 
ter distribueras mycket ojämnt och linns näs
ta n inte alls i vår nordliga världsdel (där d.et 
ofta ligger så till, att de lokala distributörerna 
för dessa skivor råkar vara ägda av "SQ-trus
ter", som ser en potentiell intresse konflikt 
här). 

Under 1973 ägde en påtaglig, allmän för 
skjutning rum till förmån för CD 4 och tek
niken detta system står för (Consumer E/ek
tronies Show i Chicago, Berlin-mässan, ut
talanden av bl a Philips talesmän, gram mo
fonbolag såtgärder och nykonstruktioner inom 
Hi Ii -beståndet). Att stora intressenter på både 
hårdvaru - och programsidan so m Philips är 
klart positiva till det har give tvis inverkat, och 
beslutat från den stora Warner-Elektra/ Atlan
tic-gruppen att slå följe med RCA, som först 
van ns för det nya, har inte precis minskat till 
tron till projektet. Senare har JVC på Japan 
marknaden fått in i fållan storheter so m Nip-

CD-4 -----"'111 

SUM SIG ..... lS 
DH"'V 
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ICH l· CH2 CHJ-CH.' 

OI"f"(I«.( 

SlG .... lS ...aISl 
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Hb 

• 
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~ 
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Fig 2. Mycket schematiskt rörsiggår inspelningsledet enligt ovanstående rörenklade blockschema. Det mycket komplexa CD 4-systemet kan presenteras i ett 
otal små delkretsar om man så vill, men här är de principiellt viktigaste leden fram till graververket som mottar den mixade signalen. 
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• pon Polydor, Teichiku, Nippon Phonogram 

(känns de här Philips/Siemens-intressena 
igen?) samt Toshiba Musical Industries, vilka 
är i färd med att producera en bred repertoar 
om ca 200 titlar. 

RCA: Allt skall göras i CD 4 nu 

Man bör nog ha klart för sig, att i det här kri
get, som förs med annonskampanjer, subtila 
tekniska argument och skarpsinniga avhand 
lingar med en myckenhet matematik, kommer 
inte många av ljudbranschens intressen att stå 
opåverkade. Utgången berör i princip alla: 
Skivkonsumenter, tillverkare, distributörer, 
radioföretag, framställare av avspel
ningsanordningar osv. Sedan en tid tillbaka 
har ju tillkännagivits från J apan att man där i 
huvudsak upphört att framställa "vanliga" 
stereoapparater. Allt koncentreras i stället på 
4-kanalteknik i någon form. (Men påstående
na kan inte vinna tilltro riktigt ännu; flera 
världsnamns stereoapparater verkar fortsätta 
att komma som vanligt.) Och från RCA har 
nu uttalats att inom senast två års tid "mer
parten av alla koncernens inspelningar och 
pressningar" kommer att vara utförda för CD 
4-systemet. I båda fallen kommer förmodligen 
en rätt betydande opinion att protestera. Att 
man motsätter sig fördyringar är berättigat, 
men från lyssnarens synpunkt ä r det snarare 
en klar vinst att tillgå en 4-kanalförstärkare 
t ex för avspelning av också de hittillsvarande 
stereoskivorna, som låter bättre och "större" 
över det större systemets resurser. C D 4-ski
vorna är vidare kompatibla, dvs uppfyller alla 
krav på återgivning både i mono, stereo och 
tlerkanalteknik. Däremot har kvaliteten hittills 
kanske inte alltid gjort alla lyckliga. Den har 
dock kontinuerligt fö rbättrats i olika avseen
den, som vi senare skall granska. 

Skulle total brist på valfrihet inträda är det 
dock allvarligt. Troligen kommer ett sådant 
läge inte att bli verklighet, också om de stora 
program - och varuframställarna ration aliserar 
sitt utbud till en typ av skiva, låt vara fullkom 
patibel. Vissa artister. orkestrar och solister 
sk ulle då till följd av sina kontrakt med vissa 

"\ 

koncerner inte bli inspelade och pressade an 
nat än i form av 4-kanalvara. Man kan förut
se, om det här bli realiteter, en ändlös serie 
dispyter mellan producenter, ljudtekniker och 
artister om upptagnings- och återgivningstek 
nik där sensibla konstnärer kommer att anläg
ga vägande synpunkter på hur de panoreras 
ut i fyra hörn ... Tekniken kommer antagli 
gen att få bära skulden för många mindre 
goda resultat, precis som stereon användes 
valhänt i början på många håll. 

Å andra sidan: Som antytts gäller det full 
kompatiblitet också i tvåkanalig stereofoni, 
t o m mono. Vidare kommer nog till en del 
den nästan glömda tekniken med akustiska 
inspelningar att få uppleva en renässans .
alltså motsatsen till de nu ofta stendött artifi 
ciella studiotagningarna utan efterklang och 
närvaro av klangk ropp från 10kalen.Går allt i 
någorlunda sunda banor kan den nya tekni 
ken verka berikande på musik produktionen 
också i andra avseenden än att den tillför lyss
ningen en ny dimension, rummets, mot ste
reons ofullkomliga halvcirkel - eller "på rad 
på estradintryck" aven i hela rummet dock 
verkande originalljudbild, en alltså mera rea
listisk åte rgi vning. Men ljudkvaliteten kan 
man hysa oro för; graveringen av CD 4 är 
ännu ofullkomlig. 

Matrissystemen har många nackdelar 

RT har tidigare behandlat de särdrag som gäl
ler för matrissystemen, och i detta RT-num
mer lämnas också en enkel beskrivning över 
ett decoderbygge för 4-2 - 4-stereo. Vi skall 
inte här gå in på någon kvalitativ jämförelse 
systemen emellan, bara konstatera, att inget 
existerande matrissystem förmår utvinna ex
akt originalinformation utan mer eller mindre 
allvarliga överhörnings- och. separationspro
blem, läckning och distorsion. Det är omöjligt 
att på gängse vägar separera ut i sista ledet 
vad man tillförde processen i det inledande. 
Vissa signalkombinationer låter sig heller inte 
utföras, som bekant, dvs de försvinner på vä
gen, något som allvarligt bekymrar ljudtek
nikerna. Man är heller inte säker om verkan 

av vare sig stationära eller "vandrande" effek
ter, särskilt ljudkällor lagda mellan de två 
bakre leden. 

Till allt annat kommer så den uttalade tve
kan att använda något i olika grad osym
metriskt system för radiobruk. Här studeras 
olika lösningar på många håll. "Matrisering" , 
kan man med den brittiske fysikprofessorn 
och cybernetiken P B Fellgell säga: "är ba
ra ett snobbord för mixning" . Mixar, det är 
vad man gör med sina olika signalbitar för att 
få pseudo-4-kanalverkan. Han - och andra 
kritiker - har också haft ett gott öga till ter 
minologin kring CD 4, som för all del inte bör 
benämnas något "diskret"' system. Vad man 
har är en 4-kanalig, analog multiplexteknik, 
om det skall vara noga. Ty begreppet "diskret 
kanal" lanserades ursprungligen aven av in 
formationsterorins fäder, Claude E Shannon. 
i ett grundläggande arbete på området, och 
med "diskret kanal" avsågs blott en digital 
kommunikationskanal. Någon digital incod 
ning rör det sigju inte om i JV C-fallet: Vad vi 
har i den är en frekvensdelnings-multiplexad 
signalk älla med ett basband och en bärvågs
modulation. Men kvasiteknisk jargong är 
svårutrotad , och eftersom vi hittills fallit för 
det något oegentliga begreppet "diskret ka
nal" får vi väl fortsätta diskretionerna. 

Bortsett från den besvärande bristen på 
programvara åtminstone i vårt land har CD 4 
tidigare lidit av två fundamentala svagheter, 
om inte tre: 

- Reducerad spel tid per skivsida jämfört 
med en gängse LP :s. 

- Betänkligt svag gravering jämfört med 
stereoskivorna av bästa kvalitet. 

- Ömtålighet; lättskadade spår och käns
lig skivyta. 

Fig 4. Spårväggarna disponeras enligt ovan, där 
bl a framgår 19 dB-nivåskillnaden mellan de två 
kanalsystemen. L och R står alltså for vänster resp 
höger skivspår, och vänstersignalen har man i ski
vans innerspår. Kanal I och 2 kan också läsas 
vänster frontled och vänster bakled. Kanalerna 3 
och 4 står då för höger front resp höger bakled. 
Frekvensbanden är hela tiden 15 kHz resp 30 kHz 
för de två fraktionerna. 
T 
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Fig 3. De signalfraktioner vilka bildar helheten är sammansatta enligt den här upp
ställningen. 
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Fig 5. Så här sker avspelningen med CD 4 fram till de fyra högtalarna. 



Detaljstudier har också visat skillnader i 
avspelningskvalitet de olika CD 4 skivmärke
na emellan, men detta har till 95 % åtgärdats 
genom ingrepp i den demodulator som syste
met fordrar. Särskilt märktes sk illnaderna 
mellan JVC:s egna Japan-prod uktio ner och 
RCA :s Quadra -disc-pressningar. 

Två signalled frekvensmoduleras 

Vi skall börja granskni ngen av CD 4 med en 
principgenomgå ng i korthet av hur signalerna 
omvandlas i summa- och ski lln adssignaler. 
Utöver de två vanliga stereoinformationsbä
rarna i höger- och vänsterled tillförs i CD 4-
proce~sen också två led till i en speciell enco
der. Dessa signalled frekvensmoduleras över 
en bärvåg. Av de totalt fyra leden fas en 
summasig nal, som ger den totala programin 
formationen. Det är dessa summasignaler vi l
ka läggs i höger resp vänster spårv ägg. De 
sa mtidigt förhandenvarande skillnadssignaler
na far modulera den ovannämnda bärvågen. 
Denna, som · har frekvensen 30 Id I l, alltsa 
uppe i ultraljudomradet ovanför det hörbara, 
tonfrd. venta. ~pelas samtidigt in i skiv~paret 
pa en niva ~om ligger lägre än summasignaler
nas. 

Atergivningen eller utvi nningen av signaler
na ske r inte precis ~pegelvänt, men man a n
vänder en avklIdare eller demodulator som 
äterskapar de ursprungliga originalinformatio
nern a med den riktningsverkan man panore
rat in enligt - vanligtvis - en tiol äges posi
tion sväljare. Hiig- och lagpassfi lter ombesör
jer separationen av FM -bärvåge n fran sum
masignalen . Efter fiirstärkning och begräns
ning utfar man sedan i FM - och fa~demodula 

torkretsar de båda sk illn adss ignalerna. 

Som framgår av matrisen graveras summa
signalerna för samtliga kanaler, I + 2 + 3 + 
4. in i en gängse 45 / 45° -sparvinkcllokalisering 
(kl = VF, k2 = VB,k3 = IIF,k4 = IIB). Skill 
nadssignaibildningen , I - 2 och 3 - 4, om
vandlas till modulerande signaler och ii\ erlag
ras samma spär. Vid återgivningen detekteras 
de modulerade signalerna. 
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Fig 6. Frekvenskorrigeringskurva for CD 4. 
Axlarna representerar frekvensområdet, 
amplitud i dB re~p hastighetsamplitud i 
mm/s. 

[(kl +k2)+(k l-k2)[ = k l 
[(k 1+ k2) -(k 1- k2)[ = k2 
[(k3 + k4)+(k3 - k4)] = k3 
[(k3 + k4)-(k3 - k4)] = k4 

= Matriseringen 
vid avspelning i CD 4 
4 kanalteknik 

Kanal 
V 
H 

Direkt 
kl + k2 
k3 + k4 

Modulerad 
k I k2 
k3 - k4 

Inspelningsmatriseringen för CD 4 syste 
met 

Efter det alt signalen processats, kommer 
de fy ra ur~prungliga signalerna ut i sin indivi
duella ordning. Ett av sy~temets huvudkarak 
teristika ä r att varje kanal är fast relaterad till 
en viss signal, direktpåförd sådan jämte bär
vågsinformationen. Spelar man aven CD 4-
skiva på vanlig spelare (med lämpad pick up 
helst) återges en bart summasignal, och det 
naturligtvis inom gängse tonfrekventa område 
- ultraljudseffekter till följd av bärvågen 
uppstår inte i något fall. Skivan är kompatibel , 
vilket i stereoavspelning~fallet innebär att ing
en signalförlust uppstår. 

Mekaniska resistensen r6rbättrad 

Risken att publiken oavsiktligt skadar en CD 
4 skiva har givetvis varit ett problem för sys
temkonstruktiirerna. Ma n blir ha en special 
utvecklad pick up, vare sig det är en av s k 
Shibala -typ (tidigare beskriven i RT) eller av 
annat ursprung. Men är då en CD 4 sk iva (av 

Fig 7. Grundläggande modulationskurva. L = 
modulationsgräns p g a bandbegränsning, 2 = 
modulationsgräns for god transmission till foljd av 
bandbreddsrestriktion, 3 = gräns for modulatorka
paciteten, 4 = standard modulationslinje rel LF
karaktäristiken, 5 = linje som representerar dis
kanthöjning från 800 Hz, 6 = linje som visar dis
kanthöjningsgränsen vid 6 kHz, 7 = kurva for to
tal modulation av diskanthöjning från enbart 800 
Ilz och 8 = kurva for modulationen av diskanthöj
ningen mellan 800 IIz och 6 kllz. - Området be
gränsat av linjerna I, 3 och 8 ger marginalerna 
mellan standard- och mättnadsnivåer . ... 
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senare datum) räddningslöst förlorad om man . 
t ex spelar av den med högt nåltryck från en 
sfärisk "nål"? Tidigare ansågs sådant ha de
struktiv verkan på den modulerade signalen 
av mycket kort våglängd. Men (RT har dock 
inte provat det här!) JVC hävdar nu att man 
utfö rt prov med flera hundra avspelningar av 
sina senare skivor med en "rund" nål och hela 
5,5 p tryck: 

Förlust av den modulerade signalen upp
stod vis erligen, men "bara i mindre grad", 
hävdar man. Man hade fortfarande kvar 
hygglig 4-kanalverkan. Medlen att komma till 
rätta med problem som dessa har varit att öka 
hårdhet graden hos pressmassan för skivorna 
samt att höja känsligheten hos demodulatorn, 
som f ö konstruerats om mot allt mindre di
mensioner upprepade gånger sedan debuten 
19 70. Den nuvarande RC -nätburken kommer 
ju, som rapporterats (se RT:s oktobernr), att 
ersättas aven lC-krets av hög komplikations
grad som Signetics skall framställa t v (troli
gen lämnas IC -decodern senare ut på licens
rätt till andra halvledartillverkare, precis som 
avses ske med den miniatyriserade Dolby
elektroniken; också i sin integrerade form en 
Signetics-produkt). l mycket är det den fort
skridande miniatyriseringen av CD 4-syste
mets komponenter som gör det kommersiellt 
allt attraktivare för de stora ljudmaterieItill
verkarna. 

Olika modulationsmetoder värderade 

Bärvågens tidigare höga frekvens i systemet 
har nu tagits ner till 30 I<Hz, ehuru det modu 
lerade bandet har givi ts en marginal upp till 
50 kHz för att säk ra utrymme för framtida, 
k vali tetsförbättrade lösningar. 

Det är alltså bärvågen som moduleras av 
skillnadssignalen. Skivan graveras så, att k l 
+ k2 utgör direktsignal och k l - k2 = 

modulerad signal som centrerats kring 30 
kHz, se fig 3 för frekvensspektrums disposi
tion. Frekvensmodulation sker upp till områ
det ca 800 H:, däröver används ett fasmodu 
lationsförfarande. Kommer man över fre
kvensområdet 6 kHz sätter på nytt fre-
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Fig 8. Brusspektrum for CD 4 enligt tillverka
ren. Nivåerna slår for beräknad resp uppmält 
brusnivå. 
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~ kvensmodulation in igen i CD 4-systemet. 

ModulationsfOrfarandet specialstuderades 
länge av japanerna, som haft att välja mel
lan frekvensmodulering. pulsmodulering 
och amplitudmodulering. Alla tre uppvi
sar nackdelar i varierande grad med hän
syn till viktiga parametrar som frekvens 
områdesutnyttjande. S/ N. påverkan av pick 
upens separationsegenskaper, fluktuation i 
avspelningsnivå, mekanisk okänslighet resp 
förväntad livslängd. AM fOll fOrst bort i be
dömningarna. Både FM och PM hade svår
forcerade nackdelar i viktiga avseenden, be
fanns det. Lösningen fick bli en kombination 
av frekvens- och pulsmodulering. Fig 7 visar 
modulationskurvan so m resultat av studier 
över dynamikområde etc. Fasmodulatorn i 
systemet aktiveras med sågtandsspänning på 
33,33 kHz. Dynami komfånget ligger på ca 90 
dB. 

Faslägena hos signalen i skivan har intres
se: De förhåller sig relativt spårgraveringens 
geometri . Vid positiv summasignal böjer 
spårväggarna utåt. Vid posi tiv sk illnadssignal 
sker en förändring hos den modulerade vågen 
mot högre nivå än bärvågens. 

Vinkelmodulation i ultraljusområdet 

Den teoretiskt mest intressanta delen av 
hela CD 4-systemet menar upphovsmännen 
själva är att finna på området inspelning: Här 
gäller, att sk illnadss ignalen upptages med 
vinkel modulation i de områden vilka ligger 
högre i frekven s än det hörbara tonområdets. 
Möjligheten att spela in signal långt över det
ta tack vare förbättringer i teknik , pickuper 
och material fOrutsågs, framsynt nog , av ja
panerna redan under 1960-talet. 

Ifig som rör frekvensspektrum för systemet 
framgår att det övre bandet fått en sträckning 
uppåt mot 45 kHz medan det lägre går ner till 
20 Hz. Denna spännvidd medger ett högt 
modulationsindex och ett brett frekvensområ
de som verksamt underlättar frekven skarakte
ri stiken för sk illnadssignalerna Ufr åter ra
diotekniken !) 

Nivåskillnaden mellan direktsignal och 

III 

F.OtI t - -eK' 

· 10 

-20 

·30 ... ... 
f, onl eK' Leh 

Fig 10. Blockschema och panoreringsmönster för 
space pannern. 
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modulerade signaler har noga övervägts: Vad 
man har är ju ett vinkelmodulationssystem 
som kombinerar både FM- och PM-teknik . 
Det verksammaste modulationsområdet mås
te fastställas med utgångspunkt i pickup-spår
förmåga, skärhuvudets kapacitet, kvalitets
fOrsämring i innerspår, m fl faktorer. Allt 
sammanvägt blev området fastlagt mellan 20 
Hz och 45 kHz där bärfrekvensen fOrlades till 
30 kHz. Härigenom und~ick man transmis
sionsproblem fOr skillnadssignalen upp till 10 
kHz , eftersom den ligger som dubbelt sidband 
på FM. Över 10 kHz, mellan 10 och 15 kHz, 
sker transmissionen med enkelt sidband, där 
man p g a detta måste beakta både amplitud 
reduktionen och distorsionen, vilka båda krä 
ver kompensation . Sådan sätter också in, 
och några allvarligare problem med t ex dis
torsion och övertoner från grundfrekvensen 
om mer än lO kHz föreligger inte då sådana 
produkter faller utanfOr det hörbara tonområ
det. 

Bärvågsnivån 19 dB lägre 

Detta var alltså modulationsområdets ut
sträckning. Beträffande bärfrekvensnivån har 
Jen fastlagts genom studium av graveringen 
med den modulerade bärfrekvensen, pickup
egenskaperna (spårningen -, interferenserna 
från skillnadss ignalen , skivans tendens till 
ytdeformering och den demodulerade sig
nalens S/ N. Granskar man parametrarna 
skärhuvud, pickup och spårförstöring vore en 
låg bärfrek vensnivå att fOredra. Å andra si 
dan gäller att utifrån faktorer so m .interferen
ser, separation och S/ N bör motsatsen gälla, 
en hög nivå. Det som avgjorde var att det fOr 
de tre sistnämnda faktorerna finns gott om 
utrymme fOr förbättringar. Härigenom höjdes 
niv ån (mot positionen den hade från början) 
till det högsta möjliga. Bärvågsnivån kom att 
läggas 19 dB lägre än summasignalens refe
ren snivå. 

För modulationsvinkeln gäller, att hastig
hetsamplituden, 22,3 mm/s, är ekvivalent 
med de 34,4 mm/ s som bärfrekvensens nivå 
utgör (nivån - 4 dB). Den modulationsvin -

IFig I \. Exempel på modu
lerad signalform. 

100 BOO Ik 6k lOk 
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Fig 12. Den modulerade signalens karaktäristik 
(skillnadssignal). Kurvan visar diskanthöjningen i 
FM-signaldelen rel 8 i 7. 

keln är approx ekvivalent med 90° vid fre
kvensen 700 Hz. Värdet 22 ,3 mm/s fås då 
nivån för summasignalen antar samma värde 
som fOr differenssignalen vid I kHz, varvid 
modulationsvinkeln blir ekvivalent med ett 
deviationsvärde om 1,3 kHz och hastig
hetsamplituden 22 ,3 mm/s i 45 ° spårvinkel. 

Värdet 22,3 mm/s är standardnivå fOr 
kompatibilitet med stereoskivor. Inspelnings
nivån fOr omodulerad bärvåg ligger högre, 
35 ,4 mm/s i 45 °. 

Den fördröjningskompensation som är 
karakteristisk för systemet består i att sum
masignalen fOrdröjs 40 JlS efter den modulera
de signalen. 

Systemet uppvisar RIAA -karakteristik fOr 
direktsignal. 

"Ställverksutrustning" för studion 

Det är numera välbekant bland ljudtekniker 
och studiopersonal att vissa problem kan 
uppstå vid framställningen av matrissystem
original p o a fasskillnader på bandet mellan de 
flerkanaliga tagningar man numera har som 
standard (16 kanaler är gängse, 24 inte ovan
ligt och t o m 32 användes i vissa studios). 
Detta yttrar sig ibland påtagligt vid nermix
ningsprocessen från de beskrivna mång
kanaliga banden, där 8, 16 eller 24 spår skall 
tas ner till två eller fyra. Underlaget för en 
matrisskiva kan ju inte sällan vara ett vanligt 
stereornasterband som spelats in fOr lång tid 
sedan och därpå lagrats. Utöver faslägesolik 
heterna man upptäcker vid framställningen av 
ett nytt original för 4 - 2 - 4-teknik från ett 
med gängse teknik inspelat band kan man få 
erfara att jobbet inte heller går att göra på en 
annan bandspelare än den ursprungliga. Inga 
sådana begränsningar har rapporterats ifråga 
om det "diskreta" systemet. Inga kompatibili 
tetsproblem skall heller vara förhanden vid 
uppspelning aven 4-kanalig programkälla 
över ett tvåkanaligt kontrollyssningssystem. 

En studioutrustning för inspelning av 4-
kananoriginal i CD 4 består i princip aven 
utrustning som lite erinrar om ställverket till 
en järnväg. Utöver ett signaltablåbemängt 
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Fig 13. Diskanthöjningens modulationskaraktä
ristik. 
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stort mixbord har man en "klocka" med tio 
lägen, där de fyra kardinalstrecken betecknar 
mittIäge, bakre mitt samt höger resp vänster 
mitt. Utöver detta finner man "delstrecken" 
vänster, höger .och två mellanliggande lägen 
samt vänster och höger bakI ed. Den i fig 9 
visade intressanta pjäsen är pan pot-stativet 
med sina fyra utstyrningsinstrument eller, 
begripligare, de också tio panoreringspo
tentiometrarna med vilka man "rör ut" rymd
lägesfördelningen av signalerna. Se också fig 
över blockschemat till "the Space Panner". 
Med det här bordet kan optimalIägeshållning 
ges ljud man önskar lokaliserat i viss riktning 
för viss tid, och funktionen går finger lätt. 
Ljudteknikern vet genom schemat hur han 
kan dirigera effekterna - rundpanorering, 
mot hörnen eller som mittintryck någonstans. 
De här greppen är givetvis mest användbara 
för pop, arrangerad bruksmusik och special
skrivna arrangemang. I kombination med 
panoramaenheten används naturligtvi s också 
sådant som Les/ey-Ijud, syntetisatorer och 
slagverk ("drum battle" -verkan). 

För konstmusik med anspråk på högre dig
nitet gäller andra förutsättningar. Då skapas 
"konsertsalsperspektiv" eller "presens" me
dan man kanske mindre använder det effekt
fulla 4-kanaliga ekosystemet som hör till en 
modern C D 4-studio. J stället får ljudtekni
kerna spela på ett stort mikrofonregister, där 
såväl stödinsatser ges för ljudsvaga stämmor 
eller instrumentgrupper med direktupptagan
de mikrofoner vid dessa som ett antal hela 
salens klang täckande system på olika ställen 
under tak, vid väggarna baktill osv. , 

Det bör gå ganska bra att med dessa 
utvecklade medel och 4-kanaltekniken åter
skapa illusion aven viss konserthalls akustik 
sådan den upplevs i en viss, utvald punkt. 
Någon fullständig "återgivning" kan det 
aldrig bli tal om, det skulle kräva ett oändligt 
antal överfciringsled och ljudomvandlare av 
annat än punkttyp. 

Graveringen sker med ny teknik 

Graveringen av CD 4-skivorna bjuder intres
sant teknik. Man har fått utveckla befintlig 
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VINKELMODULATIONEN 
OCH ÖVERHÖRNINGEN 
i CD 4-systemet kräver för ingående 
behandling omfattande matematisk-teo
retiska resonemang med Bessel-funktio 
ner, vektoralgebra och annat utrym
meskrävande liksom figurer visande sid
bandsförekomst och modulationsvillkor 
jämte transmissionsfaktorer. 

Den speciellt intresserade hänvisas för 
sådana djupstudier till den avhandling 
som finns i Journal of the Audio Engine
ering Society, Vol J 9, nr 7, från augusti 
1971. Se litteraturförteckningen. 

teknik en bra bit för att bemästra alla pro
blem som anmält sig. Specialutrustning an
vänds delvis. Främst gällde det att överkom
ma svårigheterna med att stabilisera gra
veringen av de multiplexade signalerna med 
ett frekvensomfång tre gånger större än vid en 
konventionell process . Vidare måste kvalitets
höjande åtgärder sättas in. Inga beat-toner 
(svängfrekvenser) fick genereras. Detta löstes 
genom att den modulerade signalen alstras 
med en enda masteroscillator. (Båda kanaler
nas bärvåg synkroniseras genom en oscilla
tor.) FM-bärvågssignalerna - II, I kHz för 
inspelning och 30 kHz för avspelning - fås 
med reducering av huvudoscillatorfrekvensen 
(933,33 kHz) med 9/ 28. Hur skapa synkroni
tet och "timing" mellan direktsignalen och 
den modulerade signalen vid play-back? Man 
satte in en fördröjningsledning om 40 ilS i den 
direkta signalens linje. (Inspelningen försiggår 
med 108 ilS fördröjning gentemot skillnads
signalen.) Hur någonsin kunna spela av den 
färdiga skivan med en, trots all utveckling, 
dock ofullständig pickup (bärvågsnivåöver
vakningen och den speciella våg
formskompensator som ingår ger distorsion)? 
Man putsade aven gammal RCA-uppfinning, 
Dynagroove, som är ett slags "fördis
torderingsförfarande" som lite låter pickupen 
imitera skäreggens egenskaper mot innerspår 
i skivan. JVC utvecklade anordningen till vad 

Fig 14. Brusreduktionskretsarna 
består av två diskantförändrings-
nät i serie. Signalfraktioner av 20 

visst frekvensvärde skall höjas el -
ler sänkas ömsesidigt. Här visas 17 

in- och utkaraktäristiken. Enbart 15 

skillnadssignalen brusbehandlas. 
~ 12 

~ 10 

~ 
~ 
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som i dag kallas Neutrex och som motverkar 
distorsionen vid graveringen/ avspelningen . -
I botten av allt måste naturligtvis ligga ett 
graververk med lägsta möjliga muller och 
svaj. 

En frekvensgång upp till 45 kHz är nöd
vändig vid graveringen av CD 4-skivorna. 
Kravet har nödvändiggjort gravering med 
reducerad hastighet p g a skärverktygets be
gränsningar. Den dag då dessa övervunnits 
kommer man att gravera med gängse hastig
het. Normalt går det inte att sträcka tonområ
det mer än mellan ytterligheterna 30 Hz och 
15 kHz. (De modulerade signal banden finns 
dock mellan 15 Hz och 22,5 kHz, tidigare 
mellan 7,4 Hz och 17 kHz.) Vid C D 4 rör 
man sig med mycket korta våglängder upp 
mot den övre frekvensgränsen. För att uppnå 
sådana höga frekvenser tillgrep JVC-tekniker
na gravering med reducerad hastighet, 1/2,7 
av normal sådan. 

En orsak är att det använda graververkets 
skärhuvud, Neumann SX-68, har god karak
teristik till 15 kHz men däröver inte blir fullt 
linj ärt utan uppvisar svackor. Detta bäddar 
för fasvändningsfenomen i modulationsstadiet. 

Ett annat skäl utgörs av att återkopplingen 
blir positiv då 15 kHz överskrides. Det vållar 
försämring av frekvensgången och alltså osta
bila faslägen. Med deR reducerade skärhastig
heten omvandlas modulationsfrekvensen så, 
att 30 kHz blir Il , l kHz och med centrering 
kring den ' frekvensen omvandlas den övre 
gränsen till 16,6 kHz resp den undre till 7,4 
kHz. Samtliga kompensationskurvor får p g a 
den här hastighetsomvandlingen beräknas på 
eh reducerad signalfrekvens. Nödvändigheten 
av att gravera ner till 11 Hz fordrar insats av 
en (lågfrekvensförbättrad) graverförstärkare 
(fas- och frekvenskompenserad) om 200 W. 
Då en modulerad signal om mer än 200 mA 
flyter genom skärhuvudet krävs effekt från 
det förstärkeriet. Klirret vid 15 kHz har kun
nat begränsas till 0,5 % vid också max utstyr
ningsperioder. 

Den som standard antagna spec gällande 
CD 4-skivan omfattar detta: 

Basbandet: (Vf + Vb) + (Hf + Hb) 
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O-.1Po- O.35 

/~ 
/ft.u-?-

I V""""",,- IK-.. , 
\ 

~~ V 1\ ~ A ~" lA Q I 

"~' w" v? ~ '4 ~/IV II ~ ~ - 12 I I \ 

~ 10 o 
~ 8 l ~ ~ , ~ v' 
~ : ~ .il' g ~: :Il' , 
• 2 

20 so '00 200 283 500 1k '" Sk "'Ok ~ o 
2 4 '00 2 4 1k 2 4 'Ok FREOUENCY OF DIFFERENce SIGNAL (Hz) 

F reQuency (H z) 

Fig 15. Brusreduktionskretsarnas frekvenskaraktäristik. 15a) Kompressorkaraktäristiken för 
ANRS. 
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~ 
• Bärvågen: FM, 30 kHz (Vf - Vb) + (Hf 

- Hb) 
Basbandets gravermva: + 3 dB VU 

(topp)vid 5,5 cm/ s 
S/N: 55 dB, A-vägt värde 
Begynnelsediameter: 11,875" 
Slutdiameter: 5,2" 
Inspelningstid: Klassisk musik , 30 min 
Populär musik , 25 min 
Frekvensområde: 30 Hz - IS kHz 
Frekvensgång: Inom 3 dB 
Kompatibilitet, mekanisk: upp till 100 ggr 

vid normal stereoavspelning med 5 p konisk 
nål 

(I spec ingår också inslag om s k variable 
pitch resp depth; tonhöjds- och skärdjupsda
ta.) - Märk de nu normala speltiderna för 
CD 4-skivan! 

Det "förkännande" CLC-systemet vid 
skärningen intar en rangplats i CD 4-syste
mets tillkomstprocess. CLC står här för Car
rier Level Controller, bärvågsnivåövervak
ning. Då man lägger ut direktsignal och bär
frekvenssignal summa och modulerad 
skillnadssignal - i fyra lägen påverkas åter
givningen av bärvågsinformationen av den 
direkta signalen vid avspelning. Spåret blir 
komplicerat om summasignalens HF-kompo
nentnivå är hög. Pickupen spårar då lätt ur 
och drar ner återgivningsnivån för bärvågens 
information, vilket vållar interferens med 
summasignalen och försämring av SIN. 
CLC-kretsarna skall i sådana fall, som förlus
ten i bärvågsnivån kompenseras som funktion 
av summasignalnivån, återställa normalför
hållande. CLC-kretsarna sköter detta 
automatiskt. 

Den använda principen består i att låta va
riera den modulerade bärvågen följsamt gent
emot direktsignalens nivå. Systemet bygger 
på ett avkännande, framskjutet tonhuvud som 
detekterar kontroll signalen från masterband
spelaren . Anordningen ombesörjer auto
matisk ampl itudhållning hos bän åg~~igna

len. Tidkonstanten för bärvågsamplitudens 

Tape deck 
L lm,lI!r 

AudlO 

''''' controUer Metd. C'fCUi! 

Om man vill kan man till utrustningen lägga 
en fjärrverkande balanskontroll och själv reg
lera ljudverkan över de fyra högtalarna vid 
CD4. 

variationer i CLC-operation ligger på ISO ms 
och maximal amplitudvariation uppgår till 6 
dB , varför generering av spurioser i form av 
sidband (amplitudmodulation av FM-sig
nalen) kan bortses från, då ljudkvaliteten för
blir opåverkad. "C D 4-systemet är gjort för 
att garantera nivåkontroll i en mild transfor
mation, fri från HF-komponenter i enve
loppen" , säger lirmans talesmän . 

Funktionsmässigt verkar CLC enligt föl 
jande: Signalnivån för kanalerna I till 4 av
känns av det framskjutna huvudet. Informa
tion ledes genom en ELLER-grindkrets, en 
vågformare och en integrator och blir till kon
trollsignal. Denna matas till CLC-steget och 
bärvågssgi nalnivån kompenseras. 

Antibruskretsar komprimerar/expanderar 

ANRS står för automatiskt brusreduktions
system och är en av Dolby erinrande anord
ning JVC måste sätta in mot brusförekomsten 
vid de höga frekvenser CD 4 arbetar med. 
ANRS består aven kompressor i graverledet 
och en expander idemodulatorn. ANRS togs 
fram för att \erka mot bruset o m uppstår 
främst i sk Illnadssignaikretsarna. AN RS ar
betar så, att högsta och medelhög ta område-

na kontrolleras separat, varvid kompressio
nen är 15 dB i det förra och 10 i det senare 
(här avviker dock fabrikens uppgifter något 
från de ursprungligen lämnade) = vid ca lO 
kHz. Attack- och återgångstid har valts "för 
varje programkälla" , och ljudkvaliteten lovas 
uttryckligen icke påverkad av modulations
brus. Det är bara skillnadssignalen som be
handlas i brushänseende. Kretsarna fungerar 
så, att signalnivån i HF-registret hissas upp 
medan inspelning pågår proportionellt mot 
enveloppen . Under avspelning sker en 
automatisk sänkning på motsatta villkor. 
Kompressorkarakteristiken ses i fig 15 G. 

Resonansfrekvensen lyfts 12 dB vid 630 Hz 
och diskantförloppet stiger från 283 Hz för 
att anta rakt utseende över 2 kHz samt lyfta 
17 dB i övre området. En kompensation om 2 
dB ges för att undvika di storsion i kon
trollkretsarna. Tidkonstanten är I ms och 
återgången sker på 25 ms vid standard modu
lationsnivå. Jfr ovan om programmateriel. 

ANRS-stegen är som kretsar betraktade. 
"av välkänd typ" , heter det 
JVC -s krifterna. . Distorsion orsakad av 
överhörning aktuliserar insats aven dylik 
anordning. Man kan teoretiskt visa att skill 
nader härvidlag beror på modulationsvillko
ren , men i praktiken verkar distorsionen till 
följd av överhörning ligga rätt koncentrerad 
kring 700 Hz. För att reducera sådan dis
torsion till en i praktiken icke detekterbar 
nivå skulle krävas en pickup om 30 dB sepa
ration i alla register. Enligt JVC har AN RS 
utvecklats så att Hi Ii -återgivning med mins
kat FM-brus skall ställa sig möjlig också med 
en högst normal pickup med bara ca 15 dB 
kanal separationsförmåga. Jfr RT:s många 
provningar av nålmikrofoner 1972 - 1973! 

Vågformskompensation med Neutrex 

Några ord om Neutrex. Om avkännings
distorsion hos pickupen tillåts uppträda i CD 
4-systemet, där två slags signaler förefinns 
samtidigt, förstörs bärvågens modulationsin-

Expandcd cutt ing frequency range for CD-4 
-- . - ---- --I Fig 17. Graveringen 

lacken sker för CD 4 rr 
hal~a normala hastig 
len. Del här frehen so 
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Improvement o f rumble and 
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Fig 16. Blockschema rör hela signalbehandlingen i in'pelningledet som leder 
fram till gra\ering och konlr()lI~ssning. 1ärk de di,kanlhojande f M/ f M 
näten före fa~modulat()rn. 

Fig 18. Verkningar 
av f M ö.crhör
ning: Distorsion, 
speciellt märkbar 
vid ~ issa fre 
k\enser. T v ur 
sprungligt signaI-
spektrum. t h 
detekterat spek-
trum. 
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nehåll , varvid både brus och distorsion upp
står. Fig 20 visar spårets vågform som resul 
tat av samtidig inspelning av direktsignal och 
modulerad bärvåg - en omodulerad sådan 
visas också i fig och vågformen då spåret av
känns aven pickup. Fig visar klart påverkan 
av bärvågen från direktsignalen. Fig 21 visar 
läget då enbart bärvågsvariation avses. Då 
bärvågen moduleras med direktsignal en kän
ner demulatorn av att 

I) sig nalen som skall detekteras är dis tor
derad, 

2) den distorderade direktsignalen blandas 
med den avkända signalen. 

De här verkningarna blir allt mera uttalade 
ju högre amplituden är hos direktsignalen 
resp ju högre frekvensen är. 

Neutrex kompenserar i förväg spårets våg
former så, att avkänningen försiggår tillfyl 
lest. Neutrexinsatsen , heter det, har minskat 
interferensen mellan direktsignal och modu
lerad signal liksom det finns en markant för
bättring i direktljudets kvalitet. Detta hänf6r 
sig dels till att graveringen sker i ett distor
sionsfattigt område, eftersom de diskantrika 
och mellanhöga tonområdena vilka bestäm
mer ljudets fundamentala egenskaper kunnat 
omvandlas till frekvenser kring I - 5 kHz tack 
vare låghastighetsgraveringen. Förbättring
arna vill man också tillskriva Neutrex som så
dan enbart. 

Anordningen tillskrivs slutligen för-
bättringar avseende spårningsgränsen : Insat
sen av Neutrex har medgivit en högre reeelll 
gräns för kurvgeometrin också för spåren vid 
identiska våglängder. Neutrex har nu gjorts 
anpassad till 17 Il-spetsarna. 

Ömtålig skivframställningsprocess 

Framställningen av CD 4-skivan omfattar 
totalt ett 30-tal moment från det lackmastern 
skurits till dess packning sker av produktions
pressade plattor. Efter det att lack mastern 
försilvrats och pläterats kan metall mastern 
fås från den, och denna procedur är i stort sett 
identisk med framställningen av gängse två-

CD4 OEMOOULATQR BLDCK DIAGRAM . 
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kanaliga skivor, men undantaget utgörs av att 
bottenradien för spår i CD 4 är blott 2,5 Il 
(=0,01 mil). 

Så fina toleranser kan slå fel , och därf6r 
måste ett extra inspektionsmoment till för 
kvalitetskontroll. 

Vidare sker en speciell avputsning av mo
dern lite senare, eftersom närvaro av ojämn
heter, slagg och materialrester över ytan och 
mellan spår och kant skulle allvarligt nedsätta 
avspelningskvaliteten. HF-systemet med bär
våg över spåren nödvändiggör mycket preci
sionsbetonad och försiktig polering. Det nu 
använda materialet är dock motståndskrafti 
gare än i systemets början . 

Fabriken i Japan. checkar skivorna på 
moderstadiet med en Shibata-nål , men man 
har funnit att vare sig man använder Shibata
geometrin eller inte på modern slits nålen has
tigt ut vid den här provningen (detta har inget 
att göra med de senare villkoren för skivans 
avspelning, obs detta!). Därför måste presse
riets utrustning ofta bytas oc h ses över. På 
det här stadiet checkas f ö bara summasig
nalerna i skivan. 

Pressmatrisen måste både monteras mera 
exakt än en stereoskivas och putsas mycket 
noga, också på undersidan . Annars uppstår 
lågfrekvent brus. Man har också här särskilt 
snäva toleranser för tjocklekar och fysisk pla
cering jämte krav på dammfrihet. Nästan 
klinisk renhet är ett krav. 

Under framställningens olika led dränks f ö 
verktyg och pressdetaljer med olika lösningar 
samt aceton regelbundet. Pressningsförfaran
det kräver vidare gentemot stereoskivfram
ställningen längre kyltid, en sekund längre ror 
bättre gardering mot skevhet hos skivan. 

Personalen som packar skivor har vidare 
order om att icke stapla för än 50 CD 4-ski
vor ovanpå varandra, och då måste avskilj
ning ske efter var femte skiva. Alla fårdiga 
skivor torkas med antistatmedel som skall 
hindra damm att attraheras. Skivorna förses 
snabbt med innerpåsar av polyethylen. 

Var IOO:e produktionsskiva aven CD 4-
produktion undergår lyssningsprov , utöver de 
rutinmässiga hörtest som alltid görs i vissa 
framställningsled. A- och B-sidan checkas 
simultant genom ett specialbyggt teststativ. 

o 

Den plastmassa som används för CD 4 
ställs lite speciellare krav på än den för vanli
ga stereoskivor. Anledningen är , som fram
gått, den komplicerade och ömtåliga informa
tionen och den exakthet som skivans mikro
spår måste hålla, det låga ytbruset som krävs 
och fordringarna på planhet och hållbarhet. 
Intressant är tillsatserna i press massan av 
antistat- och biocidmedel. Proportionerna har 
noga provats ut - för lite blir verkningslöst 
och ror mycket vållar ytojämnheter och fläc
kar över spårgraveringen. En kemisk stabi
lisator ingår också. oc h dess sammansättning 
får växla med betin~<:l serna för pressarbetet. 
En CD 4-skiva be~tår i huvudsak av de här 
ingredienserna: 

Vinylacetatplats (vinylkloridplast) med 
hartser, polymerisationsgrad (ett mått på 
molekylär storlek) P 500 - 600, 100 delar, 
dibutyltenn-maleat, l del (en i PVC-plaster 
ofta använd 'stabiliserande ingrediens som 
hindrar temperaturberoende PVC-nerbryt
ning), epoxyhartser med inblandning av akti
va, ytspännings nedsättande medel 3,5 delar, 
anti statmedel 04, delar och pigmentämnen 
(karbon) 0 ,13 delar. Enligt uppgift till RT 
ingår också tributyltenn, som har en svamp
dödande etTekt och bör vara på sin plats sär
skilt vid så f6rtätad spårgravering som i CD 4 
där fukt och mikroorganismer minst av allt 
önskas. . 

Standardnormer ror avspelningen 

BeträtTande' den special pickup-nål som ef
terkonstruktören kallas Shibata gäller att RT 
tidigare innehållit fakta om denna ror CD 
4-systemet viktiga, frekvensområdesbreda 
avspelningsanordning. Den är av typen indu
cerad magnet med ett mycket rörligt system 
med speciell mikro-nålspets. Se 1972 nr 4 p 
42 för beskrivning samt foton visande geo
metri , slipning och jämrorelser med biellips
slipning. Vidare har vi där presenterat fre
kvensgång (upp till 50 kHz) och separations
egenskaper, varf6r detta avsnitt får utgöra re
ferens. RT har också tidigare återgivit japans
ka mikrofoton över genomskärningar av spår
väggarna i en CD 4-skiva resp en vanlig ste
reoplatta, varror detta avsnitt inte heller skall 
belysas här. 

Traced waveform 

-l Groove waveform 

Fig 20. Vågform hos spår vid rörekomst av två slags signaler. 

Traced carrier " Original carrier 

~-A 
Q '\.J V S;:j1 \J 

Fig 2 I. Bärvågsvariation. Fig 19. Blockschema över demodulatorns kretsar. 

----------------------------------~---------------------------- ~ 
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~ 
Vi skall nöja oss med konstaterandet, att 

ehuru många av världens pickup-tillverkare i 
dag har tagit Shibataslipningen i sina avkän
nare för både matrisskivor och CD 4 är den
na "nål" omstridd, trots en fyra ggr utvidgad 
spårkontaktyta och en tryckminskning om 
1/4 jämfört med förr. Den anses av kritiker 
slita skivorna ojämnt och t ex Philips verkar 
vilja vidareutveckla avkännaren, som enligt 
denna industri inte t ex är lämpad för 4S-var
vare p g a dessa skivors annorlunda gravering 
och spårarnplituder. Idealet är då en annan 
sorts universalpickup. Vi kommer med stor 
säkerhet att bli delaktiga av ännu många för
bättringar på 4-kanalavkännarnas område. 

JVC Nlvicos moderbolag har ju f ö under 
National -namnet lanserat en halvledarpickup 
för 4-kanalbruk. Den föreligger fn inte för 
JVC-anläggningarna, enligt uppgift. Natio
nal-Technics marknadsför ju också CD 4-sys
temet, men man kan få för lite olika detaljlös
ningar och utföranden med detta. RT har 
under mer än sex månader provat en JVC
Shibata-pickup (4 MD-20X) med gott resultat 
för 4-kanalavkänning. Den är dock , i likhet 
med flertalet andra ultraljuds pickuper, inte 
frekvenslinjär men har god separation. 

Rekommenderade prestanda för CD 4-pick
uper är idag enligt JVC dessa: Utspänning, 
min I,S mV vid l kHz/3S,4 mm/s 4S , och 
minst 1,0 mV vid 30 kHz/34,4 mm/3/4S o, 
avspelningstryck, högst 2 p (3 - 4 medges för 
enklare pick uper), rörlighet, högre än 
10 X 10_6 cm/ dyn, polaritet, positiv spän
ning skall finnas då nålen rörs mot skivkan
ten, grupptidsfördröjning inom bärbågsområ
det (= fasdistorsion) , mindre än S ms - 10 ms; 
beroende på hur högklassig pickup det gäller, 
standardvärden för mätanslutning, 100 kohm 
resp 100 pF och monteringstoleranser för 
Shibata i olika plan , ± 3 ° resp mindre än SO 
avvikelse. 

Tonarmen måste skärmas mot TV 

Viktigt är att kraven för tonarmar nu fast
ställts. Sidtryck får vara högst 1/ 3 av nåltryc-

INOUE, T, TAKAHASHI, . N och 
OWAKI, I:A discrete Four Channel Disc 
and its Reproducing System. Journal of 
the Audio Engineering Society 1971 ju
!i/aug. Vol 19. nr 7. 

OWAKI, I, MURAOKA, T och INOUE, 
T: Further Improvements in the Discrete 
Four Channel System CD 4. JAES. juni 
1972, Vol 20 nr 7. 

OWAKI, T AKAHASHI & MURAO
KA: Investigations on the Possibility of 
FM Signal Multiplex Disc Record Cut
ting and Reproducing. Reports of the 
1971 Autumn Meeting. the Acoustical 
Sac of Japan. P 269. 

A Consideration for the Problems on 
Recording and Reproducing of FM Sig
nal Multiplex Disc Record. 
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ket , tonarmsfriktionen lateralt max O,S p för 
en Shibata-pickup om 1,S g. Maximala belast
ningskapacitansen för en CD 4-pickup är nu 
sänkt till 100 pF, varvid gäller, att exkl an
slutningskablage skall värdet lägre än IS pF 
finnas. Med kabel medges 70 pF. Demodula
torns ingångskapacitans är 40 pF. 

Rekommendationer finns nu om statisk 
skärmning av tonarmens nederdel med folie 
etler ett hölje. Som kommer att framgå av 
RT:s förstärkarprovning på annan plats i det
ta nr är CD 4-systemet känsligt för interferen
ser från TV p g a sitt ultrahöga ljudområde. 

För Shibata-test m m gäller att tre särskilda 
testskivor finns från JVC Nivico. 

Demodulatom blir en enda le-krets 

Den flera gånger tidigare omgjorda demo
dulatorn hade fram till [971 - 1972 3S tran
sistorer. Den för ögonblicket aktuella heter 
4DD-J och är gjord med 6 IC, 6 FET, 27 
transistorer och 23 dioder. N ågon mer ge
nomgripande utveckling av anordningen är 
väl inte sannolik mot bakgrunden av att en · 
IC-utformad decoder nu finns och att hela 
demodulatorenheten i framtiden kommer in
byggd i receiver, skivspelare eller vart man nu 
vill förlägga den mest ekonomiskloch anslul
ningsmässigt gynnsammast. Mycket stora 
krav ställs på demodulatorn eftersom den 
skall detektera FM-signaler också då bärfrek
vensnivån faller så kraftigt som 20- 30 dB. 

RT är här i tillfälle att publicera blocksche
mat, som är en japansk originalritning vi fått 
tillgå. 

Data för 4DD-S i dess av oss använda ver
sIOn: 

Frekvensområde: 20 Hz - 16 kHz 
Frekvensgång: - 3dB 
Inspänningsnivåer: Huvudsignal min 1,0 mV, 

max S,O mV. Bärvågsmod. min 1,0 mV, 
max 7,0 mV 

Nominell utspänn ing: 0,3 mV vid 1kHz (de
viat. 1,3 kHz) 

Separation : h - v 40 dB, f - b 3S dB 

Litteratur & referenser: 

Som ovan. Nr P 271. 
Extraction of Problems on Recording and 
Reproducing of FM Signal Multiplex 
Disc Record by Experiments. Som ovan: 
nrP273. , 

ST ANDARD ENGINEERING COM
MITTEE OF JAPAN PHONOGRAPH 
RECORD ASSN: Discrete 4-Channel 
Disc Records. Dec 16.1971 . 

RECORDING INDUSTRIES ASSN 
OF AMERICA: Standard för ovanst. 
föreslagen i okt 1972. 

TECHNICAL DEPT OF ELECTRO
NIC IND. ASS N OF JAPAN, 4-Chan
nel Stereo Study Committee. Recommen
ded Practice on CD 4 Discrete 4-channel 
Disc Record Reproduction System. 1972. 

Signal/ brusförhållande : > 60 dB vid 1kHz 
och full utstyrning 

Distorsion : < 0,3 % vid I kHz, do 
Frekvenskorrektion : RIAA -karakteristik 
Ingångsimpedans: 100 kohm 
Utgångsimpedans : S kohm 
Ingångskontakter : 2 
Utgångar: 4 för tvåkanalbruk , 2 för tv åk a

nals direktkoppling 
CD 4-indikatorn resp strömtillförsellam

pan drar vardera 40 mA. 
Som avslutning kan nämnas, att C D 4-s ki

van torde vara den enda befintliga program
källa som på allvar diskuteras som· lämpad 
för framtida, 4-kanalig FM-radioanvändning; 
med i diskussionen är, som RT tidigare rap
porterat, även några projekterade system som 
alltså inte finns som hårdvara idag men vilka 
uppvisar mycket goda teoretiska förutsätt 
ningar. Det i våra spalter tidigare refererade 
Dorren-Quadraplex-systemet uppvisar CD 
4-tekniken närstående lösningar, och det är 
känt att telemyndigheterna i USA och andra 
länder överväger försök i viss skala. Det är 
heller inte omöjligt att ett experiment utförs i 
vårt land , som vi återgivit uppgifter om i no
vembernumret. 

Som också bör ha framgått av den här ty
värr - trots längden - långt ifrån uttöm
mande genomgången har CD 4-systemets ti
digare svagheter till övervägande delen över
vunnits i termer av mekaniskt bättre utföran
de, förlängd speltid och något kraftigare gra
vering. Det är dock på den sista punkten som 
man hoppas på ännu bättre resultat i en nära 
framtid, och utan tvivel arbetar man på olika 
håll med problemet. Den ljudande verkan är i 
många fall nog så god tack vare de fyra ka
nalerna, men nivån är ofta svagare än vad en 
gängse, god stereoskiva ger. 

Allt i allt är emellertid CD 4-skivan en 
beundransvärd teknisk landvinning som, för 
att tala med ovannämnda Dorren , utgör "the 
most powerful vehicle of expression an indivi
dual can experience". och det är så vackert 
sagt att det borde tonsättas. U.S. • 

VICTOR CORP OF JAPAN, JVC NI
VICO: Tekniska spec och studier över 
systemet 1971 - 1973. 

KOSUDA, YUKIO: Privat kommunika
tion tillför! 

RADIO & TELEVISION : Art om 4-
kanalsteknik och matrisförfaranden 
1970-1973. För bidrag om FM/FM
kompandertekniken, se litt-fört i RT 1973 
nr 9. 

WAHLSTRÖM, STEN: Den mekaniska 
inspelningsteknikens epok. Kongsberg
fijreläsning 1973. 

GOLDMARK, PETER: Maverick In
ventcir: My Turbulent Years at CBS. Förf 
Lee Edson. Saturday Review Press 1973. 
USA . 



ÅKE HOLM : 

Mångsidig funktionsgenerator 
med I C-kretsbestyckning 

BYGG 
SJALV 

En funktionsgenerator är en oscilla
tor, som kan lämna ett flertal olika 
vågformer inom ett relativt stort fre
kvensområde. 

Funktionsgeneratorn kan bland 
annat användas vid kontroll av servo
system eller som en pulsgenerator i 
datasystem. 

Intersil har nyligen lanserat en IC, 
som tillsammans med endast några få 
yttre komponenter bildar en funk
tionsgenerator, vilken kan lämna upp 
till fem olika vågformer inom fre
kvensområdet 0,3 Hz till 300 kHz. 

R T har här byggt samman en kom
plett funktionsgenerator kring denna 
IC. 

UARENT 

SO~~CE 

URRHH 

~~CE 

l , 

VY "'-' 

Fig l. Blockschema för funktionsgenerator
IC-n 8038CC från Intersil. 

•• Alla, som har tillgång till en funktionsge
nerator, vet att en sådan generator är den 
mångsidigaste och bekvämaste signalkälla 
man kan ha. Detta gäller oavsett inom vilken 
gren av elektroniken man är verksam. 

Funktionsgeneratorer lämnar signaler med 
ett nertal vågformer. Sinusvåg, triangelvåg 
och fyrkantvåg är de tre grundformerna. En 
[unktionsgenerator är oftast det första valet 
vid test av digitala logikkretsar, experiment 
med elektronisk musik, servosystem, 
nätverksanalys, ultraljud och analog databe
handling, service av radio, TV och Hi fl -appa
ratur samt praktiskt taget överallt, där man 
behöver en stabil och mångsidig bredbands
oscillator. 

Problemet brukar vara att de funktionsge 
neratorer som idag tillverkas kostar från cirka 
I 500 kronor och uppåt, vilket placerar dem 
utom räckhåll för den vanlige elektronikama
tören . 

Tack vare . att Intersil nu har presenterat sin 
fCL 8038CC. som betingar ett tilltalande pris, 
kan vem som helst bygga en funktionsgenera
tor med goda data för en överkomlig summa. 

RT:s funktionsgenerator lämnar sinusvåg, 
triangelvåg, ramp, fyrkantvåg samt positiva 
eller negativa pulser inom frekvensområdet 
0,3 Hz till 300 kHz. Maximal utsignal är 10 
volt topp-till -topp med en variabel likspän 
ningsoffset av maximalt ± 6 volt. Vid belast
ning med 75 ohm är utspänningen max cirka 
2 volt t - t. 

Vågformsgeneratorn 

All signal alstring utgår från den successiva 
upp- och urladdningen aven kondensator, se 
fig l. Under uppladdningsförloppet lämnar 
strömgenerator I en konstant ström, vilken 
ger upphov till en linjärt stigande spän
ningsökning över kondensatorn C. När spän
ningen når ett bestämt positivt tröskelvärde, 
som avkänns med komparator I, kantrar vip
pan FF och kondensatorn börjar urladdas 
genom strömgenerator 2. När ett visst nega
tivt tröskelvärde har uppnåtts är det kompara
tor 2 som slår tillbaka vippan igen och hela 
förloppet repeteras. 

Från C erhålls en triangelvåg via en buffert
förstärkare. Från vippan FF erhålls en f yr
kantvåg. Eftersom IC:n har olika program
meringsmotstånd för upp- och urladd 
ningsströmmarna, kan symmetrin på vågfor
merna varieras och man kan således erhålla 
sågtandsform eller pulser med ett pulsförhål 
lande av maximalt 2:98. 

För att få sinusform på signalen fordras 
först och främst en symmetrisk triangelvåg. 
Denna matas sedan till en sinusformare, se 
högra delen av schemat ifig 2. I denna sinus
formare utsätts triangelvågen för en dyna- ~ 
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Fig 4. Kretskortet sett från foliesidan i skala I: l. 

miskt olinjär belastning, som får den ur
sprungliga signalen att se ut som en snygg och 
ren sinusvåg. Genom att ansluta två trimpo
tentiometrar till le:n kan sinusvågens dis
torsion nedbringas till ett värde av mindre än 
en procent. 

Frekvensmodulering eller frekvenssvepning 
kan ske genom att en signal inmatas till stift 8. 
Frekvenssvepning kan ske upp till ett fre
kvensförhållande av maximalt l 000: l (f = O 
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då V,,',p = + Vcc). Svepspänningen skall 
vara mellan 2/3 Vcc och Vcc. 

Elektrisk funktion 

Principschemat för RT :s funktionsgenerator 
återfinns i fig 3. Till le I är de fre
kvensbestämmande komponenterna e l-e6 
och R 1- R9 anslutna. Med omkopplaren S2 
väljs frekvensområde i sex steg oc h med po
tentiometern R l kan frekvensen varieras 10: l. 

Komponentförteckning 
till funktionsgeneratorn 

CI 47pF styrol 
C2 ca 1,8 nF styrol 
C3 ca 18 nF styrol 
C4 ca 0,18 J.LF polyester 
CS ca 1,8 J.LF polyester 
C6 ca 18 J.LF el lyt 
C7-1O 4,7 eller 6,8 J.LF 35 V tantal 
CII-l2 470 J.LF 2S Vellyt 
CI3-14 47 J.LF 16 Vellyt 
C15-16 100 J.LF 16 Vellyt 
DI IN4148 eller IN914 
D2 BYI79 eller BYI64 
D3 S082-48S0 (HP) 
D4-S BZX79 CIS 
ICI ICL 8038CC (Intersil) 
Jl -3 BNC-chassiekontakt 
RI 47 k neg log pot 
R2, 22-23 4,7 k lin pot 
R3 I k trimpot 
R4 56 k 1/ 8 W S % 
RS 220 k 
R6, 16 3k 
R7 1, 1 k 
R8-9 3.9 k 
RIO-II IS k 
R12-13 47 k trimpot 
RI4 7,S k 
RIS, 18,20 4,7 k 
RI7 22k 
R19, 26, 29 lOk 
R21 2,2 k 
R24-2S 18 k 
R27 6,8 k 
R28 39 k 

Omkopplaren S l har två funktioner. Den ena 
polen kopplar om mellan de olika vågformer
na och den andra polen kopplar om mellan de 
två symmetrikontrollerna R2 och R3. 

R3 är en trimpotentiometer, som används 
för att justera in en 50:50 symmetrisk 
triangelvåg, som dessutom skall ge lägsta dis
torsion på sinusvågen . Potentiometern R2 är 
placerad på frontpanelen och används till att 
variera symmetrin hos kantvågen och 



R30 47 ohm 
R31,33 1 k 
R32 75 ohm 
R34-35 470 ohm 
R36 750 ohm 
R37 lOOk 
R38 330 ohm 
SI 2-polig 5-läges omkopplare 
S2 I-polig 6-läges omkopplare 
S3 nätströmbrytare I-polig 
Sr 63 mA trög säkring 
TI-4 BC 108B 
T5-6 BC 160 
T7 BC 140 
Tr nättrafo sek 2 X 17 V (CA-9J06) 
1 kretskort cA -736 
1 låda Teko 363 (ELFA 50-2730-5) 
6 rattar 
1 säkringshållare 
3 kyIHänsar 
2 vinklar 
4 skruvar M3 X 8 
4 muttrar M3 

nätkabel 
nätkontakt 
dragavlastning for nätkabeln 

Komponenter enligt stycklistan kan erhållas från 
Inge'liöriflTma CA-Elektronik. Box 2009. 
125 02 Å"iv~ö 2. tel 08-998640 kl 13-17. 
Komplett komponentsats enligt stycklistan (in
klusive kretskort men med oborrad låda) kostar 
cirka 245 kronor med moms. Enbart fårdigborrat 

IN 
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Fig 5. Kretskortet sett från komponentsidan. Av tig framgår även hur de övriga komponenterna skall kopplas in. 

triangelvågen. R 12 och R 13 används för att 
trimma in lägsta distorsion hos sinusvågen. 

Från S I matas den utvalda signalen till 
amplitudkontrollen R2 2. T3 - T5 bildar en 
bredbandig operationsförstärk are, till \"ilken 
de båda signalerna från R22 och R23 matas. 
Med R23 kan man variera likspänningsnivån 
på utgången, vilket kan vara praktiskt vid 
drivning av DC-kopplade steg. Utimpedan
sen är 75 ohm och utgången är kortslutnings-

säker. Man får dock se upp med belastningen 
av utgången, eftersom den ej är mottaktkopp
lad och följaktligen ej kan sänka lika stor 
ström som den kan driva ut. 

För direkt matning av TTL-kretsar eller för 
triggning av oscilloskop eller frekvensräknare 
finns en synkutgång J l med TTL-kompatibili 
tet. 

Nätdelen lämnar ± 15 volt till IC :n och 
operationsförstärkaren. Varje spänning erhål -

les från en enkel stabilisatorkrets med en tran 
sistor och en zenerdiod. 

Mekanisk uppbyggnad 

Funtionsgeneratorn är byggd i en låda av 
pultrnodelI. De flesta komponenterna är mon 
terade på ett enkelsidigt kretskort med måtten 
59 X 210 mm , sefig 4. Kretskortet är fastsatt i 
frontpanelen med hjälp av två vinklar och fix-

Forts på sid 56 
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FORUM FOR 
ELEKTRONIKKONSTRUKTORER 

* CMOS-Iogiken omfattar idag ett stort antal 
kretstyper och konkurrerar i hög grad med dess bipo
lära motsvarigheter, eftersom det finns gemensamma 
tillämpningsområden. * CMOS har emellertid även vissa egenskaper som 
den är ensam om, vilket ger möjlighet till nya applika
tionsområden. 

CMOS-Iogikkretsar 
som konstruktions
element av ny typ 

* RT:s Gunnar Lilliesköld ger här en orientering om 
CMOS-Iogikens viktigaste egenskaper jämte några 
jämforelser med bipolär logik. Illustrationerna härrör 
från boken McMOS Handbook1 som Motorola Semi
conductor nyligen utgivit. 

••• Komplementär MOS har blivit en fak
tor att räkna med vid konstruktion av digital 
utrustning. Den har ganska speciella 
egenskaper, vilket gör den lämplig att använ
da i många fall där 1TL inte är till sin fördel, 
men även motsatsen gäller naturligtvis. Rent 
teknologiskt borde man kanske jämföra 
CMOS med annan MOS. men sett ur använ
darens synvinkel ligger dock TTL närmare 
vid en jämförelse ; CMOS-familjen består ju 
huvudsakligen av små block som grindar, 
vippor m m jämte MS/ -kretsar, och därtill 
gäller att ett stort antal olika kretstyper finns 
att tillgå. Vid dimensionering av logikenheter 
gällde dock andra "lagar för CMOS än för 
bipolär logik, och vi skall därför i det följande 
gå in något på kretsarnas inre funktioner. 

Uppbyggnad och karakteristik 
för en inverterare 
Låt oss betrakta en inverterares uppbyggnad. 
Se fig 1. Denna består aven P-kanal och en 
N-kanal MOS-transistor. Dessa är av återvin
ningstyp, vilket innebär att en viss förspän
ning skall föreligga för att transistorerna skall 
leda. Detta framgår f ö av karakteristiken ifig 
1. Man ser att spänningen till styret på N
kanaltransistorn skall uppgå till ett visst värde 
relativt V ss för att utspänningen skall sjun
ka. Vice versa skall spänningen till styret på 
P-kanal transistorn ha en viss spänning lägre 
än V DD för att utspänningen skall stiga. 

Vid V TR leder båda transistorerna, och 
kring detta område kan man få inverteraren 
att arbeta som en linjär förstärkare, om man 
så önskar. Därvid kopplas helt enkelt ett mot
stånd mellan in- och utgång, varvid rätt ar
betspunkt automatiskt erhålles. 

lfig 2 ser man att strömmen genom inverte
rarsteget är störst vid ungefär halva matnings
spänningen V DD' Detta gäller för matnings
spänningar mellan 3 och 18 V! Här leder såle
des bägge transistorerna samtidigt. Vid " 1" 
och "0"- läge flyter praktiskt taget ingen 
ström, och därför blir strömförbrukningen i 
hög grad beroende av den pulsfrekvens som 

Motorolas CMOS-symposium 
möttes av stort intresse 

Att CMOS är intressant för många kompo
nentanvändare gavs belägg för vid det semina
rium som Motorola höll en dag under hösten. 

28 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1973 

kretsarna arbetar med. 
Effektförbrukningen är även beroende av 

spänningsderivatan hos den puls som påförs 
ingången. 

Om denna har en långsam stigtid så kom
mer den tid när steget drar ström att vara 
längre med ökad strömåtgång som följd. Rent 
allmänt sett har CMOS en lägre effektför
brukning än vad bipolär logik har. 

God strömningsmarginal kännetecknar 
komplementär MOS-logik 
En viktig egenskap som den komplementära 
MOS-logiken har är att spänningen för om
slag mellan " 1" och "0" ligger kring halva 
matningsspänningen ungefär, dvs störnings
marginalen relativt" I" och "0" är lika stor. I 
fig 3 ser man att CMOS ligger mycket nära 
den ideala kurvan. TTL-Iogiken ligger mindre 
bra till, eftersom omslagsnivån ligger alltför 
nära "O"-sidan. 

En annan fördel med CMOS i jämförelse 
med TTL är att den förra genom sitt tämligen 
linjära arbetssätt inte ger störningar av det 
slag som en totempoleutgång ger. Därför är 
CMOS lämplig att använda i frekvenssyntes
generatorer och i annan liknande utrustning 
som kräver låg störningsnivå. 

Omslagsspänningen varierar 
med antalet aktiverade ingångar 
Inverterande OCH-(NAND) och ELLER 
(NOR)-grindar är uppbyggda på det sätt som 
fig 4 visar. Lägg märke till skillnaden mellan 
NAND och NOR: Den förra har parallell 
kopplade P-kanal transistorer och den senare 
har parallellkopplade N-kanaltransistorer. 

Parallellkopplingen ger en minskad resis
tans, och beroende på om det är en grind av 
typ NAND eller NOR, sker en resistans
sänkning mot resp V DD eller mot V ss. Det
ta ger också en förändring av omslagspunk
ten, se fig 4. Detta får man naturligtvis tänka 
på vid beräkning av 'störningsmarginal. Om 
långsamma ramper föreligger får man också 
räkna med, att omslag mellan logiska nivåer 

380 besökare kunde noteras och därtill bör man 
tillägga att det redan säljs rätt stora kvantiteter 
CMOS trots att logikfamiljen inte har funnits 
särskilt länge. 

Problemet har hittills varit att man haft svårt 
att leverera kretsar, men det gäller ju inte bara för 
CMOS utan även andra logikfamiljer. På ett ner
tal häll startas det fabriker runt om i Europa. I 
Järfålla, strax utanför Stockholm, kommer Ha-

för olika grindar kan ske vid olika tidpunkter. 
Störningskänsligheten är naturligtvis även 

beroende av stigtiden på störningarna jämte 
deras varaktighet. Därför kan det vid en jäm
förelse vara lämpligt att ange den energi som 
behövs för att störningen skall ge ett fel. 

I tabell 1 visas nyckeldata för några olika 
logikfamiljer. Om man jämför högnivå-TTL 
med CMOS vid 15 matningsspänning finner 
man att HTL tål en högre störenergi, relativt 
"noll"-nivå än vad CMOS tillåter, men vid 
relatering till "ett" -nivå är förhållandet mot
satt. Under förutsättning att störningsnivån är 
lika stor mot "noll " som mot "ett"-nivå, kom
mer den minsta av dessa siffror att vara av
görande för störningståligheten. Därför är 
CMOS, vid 15 V driftspänning, störningsresis
tentare än vad HTL är. 

Om vi ser på den statiska störningstålighe
ten så är den bättre för CMOS vid 5 V mat
ning än vad TTL är, men TTL tål högre ener
gi hos störningen. En annan faktor som är 
viktig är tåligheten mot matningsspännings
variationer. TTL är ju som bekant ganska 
känslig på den punkten medan CMOS, åtmin
stone vid lågfrekventa applikationer, tål ett 
ganska kraftigt ripple på matningsspänningen. 
Därför kan nätdelen för CMOS dimensione
ras enklare än vad fallet är vid TTL som ju 
kräver 5 V ± 0,25 V. Av denna anledning är 
det ingen större ide med att blanda dessa 10-
giktyper, eftersom man då i alla fall kräver 
god stabilisering. 

Många fördelar med CMOS har vi framfört 
ovan, men naturligtvis gäller även det att ett 
antal nackdelar finns . TTL-kretsar är i all
mänhet snabbare och här finns ju TTL i 
"high speed"-utförande och likaså schottky
TTL som kan användas i de steg i ett kom 
plext TT L-system där vanliga TTL-kretsars 
snabbhet inte räcker till. 

Ytterligare förhöjd snabbhet erbjuder som 
bekant ECL-familjerna. En annan begräns
ning som CMOS har är att den kan leverera 
resp dra relativt ringa ström på utgången, vil
ket medför att denna kategori är känslig för 

Jo att uppföra en fabrik t ex och Motorolas kapa
citet kommer drastiskt att förbättras i och med 
att den nya fabriken i East Kilbride, Skottland, 
nu producerar CMOS. 

Med CMOS går det att utföra en hel del nya 
applikationer tack vare logikens speciella 
egenskaper, framgick det av Motorola-symposiet, 
som i huvudsak var specialiserat på tillämpningar 
av kretsarna. 



kapacitiv belastning som reducerar snabbhe
ten. 

I dag innehåller TTL-familjen fler 
kretstyper än vad CMOS-familjen gör, men i 
denna familj sker en ständig utökning av anta
let kretstyper. . 

Sammankoppling med andra familjer 
Som nämndes tidigare är det mera ekono
miskt att använda CMOS genomgående, ef
tersom man i det fallet kan nöja sig med en 
relativt enkel nätdel än om blandning med 
bipolära ketsar sker. Vid sammankoppling av 
systemen heter kan det dock hända att dessa 
innehåller andra logikfamiljer, eller att speciel
la interfacekretsar används vid överföringen 
mellan enheterna. Det kan därför vara intres
sant att studera hur denna sammankoppling 
bör ske. 
• CMOS med TTL 
För att tillräcklig driv ström skall erhållas från 
en CMOS-krets till en efterföljande TTL-krets 
bör man använda en negativ ELLER-grind 
med 2 eller 4 ingångar som då sammankopp
las. 

Om TTL driver CMOS bör ett motstånd 
med resistansen 2 kohm införas mellan TTL
kretsens utgång och + , därför att totempo-
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leutgången inte ger högre garanterad spänning 
ut än 2,4 V. 

Om CMOS driver "Iow power"-TTL kan 
vilken CMOS-utgång som helst användas, 
och då behöver inte några ingångar parallell
kopplas för att strömmen ut skall vara till 
räcklig. 

När LTTL driver CMOS kan den förras 
utgång förses med motstånd med värdet 3 
kohm mot +. Sefig 5. 
• CMOS med HTL 
CMOS som matas med 15 V kan direkt driva 
en HTL-ingång. HTL- utgången kan i princip 
direkt anslutas till CMOS-ingången, men bätt
re är att även i detta fallet införa ett motstånd 
mot + för att förhöja snabbheten , sefig 6. 
• CMOS till ECL 
Här kan ett gemensamt nätaggregat användas 
om plusjordning tillämpas. Matningsspän
ningen blir då 5,2 V, eftersom ECL-kretsarna 
kräver detta. ECL-ingången skyddas med en 
diod. 

När ECL driver CMOS måste nivåskift och 
spänningsförstärkning utföras. För detta an
vänds en transistor, sefig 7. 
• CMOS till PMOS 
Beroende på vilken PMOS som används , sker 
matning av CMOS negativt eller så används 
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+ och - spänn ing. Några ytterligare åtgär
der än att anpassa potentialerna krävs ej. Se 
fig8. 

Blir CMOS framtidens logikfamilj? 
Denna fråga kan enklast besvaras med att 
CMOS naturligtvis inte täcker alla önskemål 
vid olika tilllämpningar, och därför kommer 
det som tidigare att finnas ett behov av bipo
lär logik av typ TTL, HTL, ECL m m. 

CMOS-Iogikens "annorlunda" egenskaper 
medför att denna logik snarast kan betecknas 
som ett komplement till bipolär, men natur
ligtvis kommer hård konkurrens att finnas 
därför att det finns många applikationer där 
olika logikfamiljer alternativt kan väljas. 

LITT ERA Tl. R: 

McMOS Handbook, u lgl\CIl a\ M%rala Semi 
conduc/or [ne. 
CMOS Digital Integratcd Circits Manual. Ut 
gl\ en ;1\ RC4. 
RCA Solid State Databook. Samma ur'prullg 
" lin (2). 
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CIRCUIT CHARACTERISTICS 

VOO VOUT 

~J. VOO 

IN }OUT 
l lvoo+vss l 

:1" VSS V,N 
VSS VSS VTR VOO 

Fig I: Här \lisas in\lerterarsteget med dess P- och N-kanal MOS-FET a\l 
åter\linningstyp_ Karakteristiken \lisas till höger_ OBS att omslagsni\lån 
ligger \lid ungefår hal\la matningsspänningen. 

normot.lized 
to CMOS 

Fig 3: Ö\lerforingskarakteristiken for olika logikfamiljer i jämforelse 
med den ideala. 
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Fig 7: Anpassning mellan CMOS och ECL. 
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Fig 2 : Strömforbrukningen \lid olika insignal \lisad \lid matningsspän
ningarna 10 och 15 V. 
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Fig 4: Omslagspunkten i ö\lerforingskarakteristiken \larierar med antalet 
akti\lerade ingångar. T\lå fall finns: NAND och NOR. OBS att om
slagspunkten flyttar sig nedåt eller uppåt for dessa båda grindtyper. 
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Fig 8: Här \lisas anslutning a\l CMOS till 
PMOS. 
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H eathkit digital
multimeter I M-1 02 
Det stora användningsområdet med
för också att ett instrument av typen 
elektronisk digitalmultimeter innehål
ler rätt många kretsar och implicerar 
ganska mycket lödjobb, som måste 
utroras med omsorg. 
Inte direkt en nybörjarbyggsats, 
menar rörf. efter provbygge och kali
brering. 
Den färdiga multimetem är odelat 
trivsam att använda och dess ådaga
lagda goda noggrannhet gör att man 
hyser rortroende ror den. En IM-102 
ror det lilla labbet eller hobbyelektro
nikern med många mätuppgifter kan 
rekommenderas. 

• • I RT-spalterna har tidigare I) redovisats 
intryck och provning av Heaths frekvensräk
nare, och det aktuella provbygget avser alltså 
det instrument i firman s digitalprogram som 
torde kunna påräkna det bredaste intresset, 
den elektroniska digitalmultimetern IM-102. 
Instrument av det här slaget går ju segrande 
fram världen över i både industri- och hobby
sammanhang, och prispressen har alltsedan 
instrumenttypens introduktion varit anmärk
ningsvärd. En stor och mångsidigt användbar 
kategori multi metrar av modernt utförande 
går idag att få för 1500 - 1800 kr, och gan
ska professionella krav tillgodoses ofta nog 
for ca en tusenlapps tillägg. Konkurrensen är 
närmast oerhörd instrumenttillverkarna emel
lan på detta frontavsnitt av mättekniken . 

Heath-multimetern är inte årsny i program
met. Den kom för mer än två år sedan efter 
frekvensräknarna, vilka nu f ö omfattar flera 
stycken upp till 120 MHz och med åtta 
siffror. IM-I02 har dock stått sig i tämligen 
oförändrat skick sedan introduktionen och 
instrumentet kan förutses ha en framtid länge 
ännu i nuvarande form. Exteriört ansluter sig 
multimetern till räknarfamiljen från samma 
företag och de nyare konstruktionerna vilka 
gradvis ersätter äldre - man använder sam
ma hölje med hopfogning på mitten och i 
ramen infåst fåll bar bärbygel/stativ. 

Indikatorrören sitter bakom en mörkglasad 
front , och de syns inte då instrumentet inte är 
i drift. Panelen upptas av tre kontakter och 

I) se RT Ini nr 7/ K 

Tillverkardata tör Heath 
Digital multimeter IM-102 

• DC·voltmetern - S områden: 200 mV , 2 V, 20 V, 200 V, 
1000V. 

Ingångsimpedens: ca 100 Mohm for 200 mV, 1 000 Mohm 
for 2 V, 10 Moh m for alla områden. 

Noggrannhet: \/'0,2 %± I siffra enligt medfoljande DC ka· 
librator, ±O.l %± I siffra med laboratoriekaJihreri ng av in 
strumentet . 

Överspänningsskydd: 3S0 V på 200 mV och 2 V, 1000 V på 
de andra områdena. 

Överområdesformågan: 20 % minimum (beroende på över
spänni ngsskyddsgränsen). 

Upplösni ng: l OO~V. 
Tid för full indikering: 2 s ror uppnående av klassad nog

grannhet. 
Belastningsström på ingången : 10 mA max vid referenstill 

stånd. 
Temperaturberoende: ±O,OOS % vid O· C , ± I siffra vid 

O·c. 
Störspänningsundertryckning: 3S dB min vid 60 Hz. (NMR) 
CMR : 80 dB min med I k obalans vid 60 Hz. 

• Ohmmetern - 6 områden: 200 ohm med I mA testström , 2 
kohm med 100 ~A, 200 kohm med lO ~A, 200 kohm med lO 
~A, 2 Mohm med I ~A. 20 Mohm med 100 nA. 

Tillrorlitlighet: Med DC ·kalibratorn ±0,5 %± I siffra på 
200, 2 kohm , 20 kohm, 200 kohm·o mrådena ; ± I,S %± I siff· 
ra på 2 Mohm och 20 Mohm-områdena. Med laboratoriekaJi
brering kan uppnås ±O,5 %± l siffra på 200 ohmsområdet; 
± 0,2S % ± I s iffra på områdena 2 kohm. 20 kohm och 200 
kohm; ± I % ± I siffra på områdena 2 och 20 Mohm. 

Överspänningsskydd : 2S0 V RMS. 
Upplösning : 0, 1 ohm på 200 ohms-o mrådet. 
Tid rår rull indikering: 2 s på ohm-områdena och kohm-om

rådena. 10 s vid 10 Mohm relativt uppgiven noggrannhet. 
Temperaturberoende: ± O,OS % vid O°C , ± I siffra vid 

samma temperatur. 
Överområde: 20 % min. 

två vridomkopplare med vilka man väljer 
arbetssätt -område fOr multi metern . Om
kopplarnas rattar är välkända från tidiga
re Heath-byggens remade reglage. Givetvis 
blir det , beroende på IjusfOrhållandena i lab
bet, inte alltid så tydlig inställning av vredet 
mot de i frontmaterialet inetsade siffrorna, om 
man jämför med den modernaste skolans 
multimetrar, vilka ofta uppvisar tryckknap
par för val av olika ström- och spänningsom
råden , som därigenom inte fOrväxlas så lätt, 
men denna lösning är formodligen dyrbarare 
och mera komplicerad, och i något fall rubbar 
man naturligtvis lättare ett instrument ur läge 
om man skall trycka in en knappsats på fron 
ten i stället fOr vrida en ratt. 

Heath IM- 102 täcker på spänningsmät
ningssidan fem områden , från 100 !J. V upplös
ning ti ll I 000 V då det gäller DC, varvid po
lariteten indikeras automatiskt utan några 
omkopplingar, och på AC forfogar man över 
lika många mätområden upp till 500 V. 

Ström - likström eller växelström - går 
att mäta i inalles tio steg från 100 nanoA till 
två A. 

Resistansmätni ngsområdet är, indelat i sex 
delar, och mätn ing kan genomfOras från 0,1 
ohm till 20 Mohm. 

Multimeterns ingångsresistans är hög i det 
att man har ca I 000 Mohm på :2 V och minst 
10 Moh m på all a högre spänningsområden. 
Samtliga är överspänn ingsskyddade. Alla 
indikeringar sker med automatisk decimal -

• I\C voltmetern (medelvärdeskännande, RMS·kalibrerad) -
S områden: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 Voch 1000 V. 

~ngångs impedans: l Mohm över 150 pF. 
Överspänn,ngsskydd : 2S0 V RMS på 200 mV och 2 V. SOO 

V på högre områden. 
Noggrannhet: Med DC ·kalibratorn. ± 0,7S % ± I si ffra 

rår området 40 Hz till lO kHz, ± l %± I siffra rår regionen 
lO kHz till 20 kHz på 200 mV · och 2 V·områdena; 
± 0,7S % ± I siffra ror 40 Hz till 5 kHz, ± I ,S %± I siffra ror 
frekvensområdet 5 kHz till 10 kHz på 20 v· och 200 V·områ· 
dena ; ± 1,5 %± I siffra for 40 Hz till 7,S kHz på 
I 000· V ·området. 
• DC AM· metern - S områden: 200~A. 2 mA. 20 mA , 200 
mA, 2A. 

Spänningsfall: 0 ,2 V nominellt. 
Noggrannhet: Med DC·kalibrator, ±O.S %± I siffra ror 2 

A; ±O,3 %± l siffra för alla andra områden. Med laboratorie
kalibrering, ± 0,2S % ± I siffra ror 200 ~A ; ± 0.2 % ± I siffra 
ror 2 mA och 20 mA; ±0,3 %± I siffra ror 200 mA; 
±O,S %± I siffra for 2 A. ' 

ypplösning: 100 nA (200 ~A·området). 
Overspännmgsskydd : 3 A, godtyckligt område, med säkring· 

ar och dioder. 
• AC AM meter (området 40 Hz ti ll 10 kHz) - S områden : 
200 ~A, 2 mA , 20 mA, 200 mA, 2 A. 

Spänningsfall: 0,2 V nominellt. 
Noggrannhet: Med DC·kaTibrator, ± I,S % ± I siffra ror 2 

A, ± I % -f.å aJ la andra områden. Med laboratoriekalibrering • 
±0.7S % _ I si ffra på 200 ~A, ±0,7 % ± I siffra på 2 mA 
och 20 mA ; ± 0,8 % ± I siffra på 200 mA ; ± I %± I siffra 
på 2 A. 

Upplösning: 100 nA . 
Överspännmgsskydd : 3 A alla om råden. 

• Allmänt - Display: Maxräkning. 1999. Överområdesindi
kering sker automatiskt bortom 1999. Polaritetsindikering : 
automatisk med visning av "+ " eller "-". Avläsning. 5 i se
kunder . icke blinkande display (200 ms integrationstid). Nume
risk display genom sidställda neonrör med integrerat decimaJ · 
komma. 

Effektbeh ov: 120 eller 240 VAC, SO Hz/ 60 Hz. 6,0 W no· 
minellt. 

Temperaturområde : 10°C till 40°C. 
Referenstemperatur: 2S oC ± 1°C. 

kommaplacering. Likaså varslar ett " flashan 
de" rör om överområde är fOr handen på ett 
effektivt sätt. 

Totalt har man, som vanligt är fOr den här 
typen av elektroniska multimetrar, 3 1/ 2 
s iffrors indikering till 1999. 

Multimeterns elektriska uppbyggnad fram
går av blockschemat, tig I. 

Ana1og/digitaIkonversering 
med patenterad lösning 

Instrumentet och dess puls/frekvenskretsar 
är gjorda med utgångspunkt i Heaths egen, 
patenterade lösning for analog/digitalkonver
teringen som sker i en s k dual slope-integra
tor där man gjort sig oberoende aven stabil 
klockfrekvens fOr noggrannheten. Som block
schemat visar består IM-102 principiellt av 
omvandlingssteg, integrator, spänn ingskom
paratorn (IC I resp IC 3), positiv och negativ 
referensgenerator , vi ppor, kontrollogik
kretsar, decimalkonverteringssteg, buffert
minnen samt drivsteg för siffror och tecken. 
En 40 kHz oscillator ingår också. 

De ingående 19 integrerade kretsarna, op
fOrstärkare, differentialkomparatorer, om
vandlare, inverterare, minnen och logik av 
olika slag ss NANO/ NOR, grindar osv, 
kommer alla från välkända ti ll verkare som 
Texas, Motorola och Fairchiid. Detta gäller 
också en stor del av de i instrumentet ingåen
de, nio olika transistortyperna (inalles 18 st). 

Övergripande gäller enl igt fOrf:s åsikt att en ~ 
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~ stor del av tillfredsställelsen med att arbeta 
med dessa amerikanska elektronik byggsatser 
är den höga kvalitet komponenterna håller 
och det ibland exklusiva urval som samman
ställts - det är sällan fråga om något på en 
höft hopköpt eller ungefårligt datauppfyllan 
de material utan oftast om mycket noga an 
passade, exakta och dyrbara komponenter 
från ursprung som amatören inte får se varje 
dag. Ett bra exempel i föreliggande Heath 
byggsats är, utom IC-kretsarna naturligtvis, 
precisionsmotstånden från T RW i utvalda 
par. En hel rad av produkter från USA:s led
ande kvalitetstillverkare passerar vanligen 
genom byggarens händer vid montage av 
Heath-satserna, också om "bitarna" skulle 
vara anonyma på förpackningen varje liten 
komponentgrupp omges av. 

Att RT -byggsatsen råkade vara behäftad 
med ett svårlokaliserat fel i form av ett par 
verkningslösa specialdioder, som tog l-ång tid 
att få ersatta i form av reservdelar från USA, 
rubbar ändå inte vår tilltro till byggsatskvali
teten eller giltigheten av det sagda. Sådana 
här undantag kan man råka ut för på alla ni 
våer. Att felet var både ovanligt och mycket 
knepigt att bringa i dagen - multimetern vi
sade sig vid våra inledande prov vara instabil 
på vissa områden - framkom då Heath-ne
derlaget i Stockholm vare sig kunde åtgärda 
felet eller närmare ringa in det. Det blev i stäl 
let den slutliga provningsinstansen, 
FFV ICV A, som hade resurser för saken. 

Två kretskort bildar 
elektriskt innanmäte 

Montaget inleds med att man bygger det 
mindre kretskortet, det för AC-omvandlingen . 
Det erbjuder inga svårigheter, och arbetet 
fortsätter med huvudkretskortet, som sek
tionsvis fylls med komponenter och <lär man 
som vanli gt får hålla skärpt uppsikt över dels 
att alla dioder monteras rätt med sina band
märkningar enligt kretskortsmönster, dels att 
den förvillande mängden likartade skivkon
densatorer hålls isär så att inte förväxlingar 
uppstår. Omkopplare, trimrar, motstånd och 

. halvledare sätts efterhand på plats och snart 
är det dags för de många "strippen " av IC
socklar. Här får man vara mycket noga med 
inlödningarna, så att inte överbryggningar 
sker oavsiktligt eller att andra fel begås. 

En svårighet vid fårdigställandet av RT
byggsatsen var att en av de tre Burroghs-sif
ferrörsocklarna med 18 genomföringar i 
konstharts (eller något slags hårdgummimas
sa) förbryllande nog saknade ett "hål" för 
rörets stiftgenomföring. Alla hål används inte 
i alla socklar, men detta tedde sig nödvändigt 
att ha. Verktyget som stansar upp de små hå
len vid framställningen av sockeln hade 
uppenbart bara tagit delvis och "markerat" 
hålet. Lösningen fick bli en glödgad synål 
(värmdes på lödkolven) som efterhand rådde 
på pressmassan utan att värmen deformerade 
den annat än ytligt, varefter rörets alla stift 
nådde förbindning med kretskortet. 

Detta arbetar man på från båda hållen. 
Undersidan av kretskortet domineras av det i 
vinkel mot detta stående, mindre omvandlar
kortet sOm uppbär den stora 12-lägesom
kopplaren och gränsar till funktionsomkopp
laren mot instrumentets frontpanel. Bottensi
dan uppbär också den tunga transformatorn 
och vissa nätdelsdetaljer, en strömtrimmer 
och ett par kalibreringspunkter. 
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Fig l. Blockschema for multiflletern. 

Kretskortets övre sida domineras av alla 
IC-kretsarna. Det är ett ganska krävande 
jobb att med omsorg passa in dem utan några 
spretande ben (l6-beningar!) och så korrekt 
löda dem alla. Några misstag brukar ju begås 
i trötthetens tecken under sena kvällstimmar, 
'men Heath har, tacknämligt nog, varit förut 
seende och medlevererar en vinkelböjd plåtbit 
som är förträmig att skjuta under IC-enheter
na och bända upp dem med , likformigt och 
komponentskonande, sedan man lött loss de 
felaktiga förbindningarna. 

Siffer- och teckenrören sitter i speciella 
(och rätt trånga!) hållare som man klämmer 
fast indikatorerna i, och man bör vara nog
grann härvidlag så att inte tecknen kommer fel 
inpassade - de skall ju kunna betraktas ut
ifrån utan svårigheter. Man gör en "Iamp 
housing" av vikt papp omkring rören som sis
ta moment. 

Kalibreringsanordning 
medröljer Heath IM-I02 

I slutskedet av både det mekaniska monta
get och chassiets detaljer och elektronikens 
sker sammansättning av medföljande test
och kalibreringsanordningar. En uppsättning 
test pro bar görs enkelt med i satsen levererade 
klämmor, bananer och isolerande höljen, och 
en rad inledande prov och inkalibreringar 
anställer man med den lilla specialgjorda 
DC-kalibrator som Heath bipackar med tan
ke på att få amatörbyggare kan tillgå annars 
erforderliga precisionsinstrument. 

Med den här av noggrant utvalda motstånd 
byggda spänningskällan med en kvicksilver
cell , kalibrerad i fabriken , kan man uppnå en 
noggrannhet om 0,2 % under det att man för 
att uppnå 0,1 % "laboratorienoggrannhet" 
måste ha kalibreringsutrustning om åtmin
stone 0,02 % egen noggrannhet. "Normalcel 
len" skall ge 1,35 V. 

Ett "Calibration Chart" med utförliga 
kommentarer fyller så ett antal sidor i den på 
sedvanligt Heath-vis rikt illustrerade "manua
len" (som dock inte är i fårgtryck). 

Kalibreringsanvisningarna upptar Oera 
sidor med detaljerade kolumner, och här finns 
två avdelningar, dels för användaren av kalib
ratorn som medföljer, dels för den som har 
tillgång till nämnda kvalificerade labinstru
ment. Procedurerna är, som antytts, utförliga 
och många genom varje arbetsområde i multi
metern. - Efter det här momentet är det dags 
för "final assembly", och den slutmonteringen 

+ 
E" 

Fig 2. Integratorkretsen av dual slope-typ. 
En op-amp är ansluten som integrator med 
spänningsfoljaringång for att ge hög impe
dans. 

består i att omge kortramen med höljets skyd
dande ytterdelar i deras krymplack fini sh lik 
som att slutligen kolla att indikatorrören står 
riktigt, osv. 

Den nästan lOO-sidiga handledningen är 
från sidan 54 nästan helt ägnad operations
aspekterna, och ett rikligt illustrationsmaterial 
i form av tydliga skisser finns över varje sida. 
Bland avdelningarna kan nämnas den fylliga 
felsökningsanvisningen, och värdefull är ock
så olika oscilloskopfigurer som återges för 
checkning av olika vågformer. Nästan 20 si
dor ägnas så en krets teknisk beskrivning, så 
efter bygget och genomgång av den mycket 
utförliga texten på olika avsnitt är man syn
nerligen väl insatt i detta elektroniska mätin 
struments konstruktion och funktionssätt. 

Att bygga rör nöje 
och kunskaper ... 

Betraktar man enbart prisfaktorn - vår 
notering är den från maj i år - finner man att 
de I 490 kr (inkl skatter) som mu ltimeter
byggsatsen från Heath kostar (fårdigmonte
rad betingar den 2 150 kr) väl inte i alla lägen 
är konkurrenskraftigt i jämförelse med ett 
stort antal datalikvärdiga, fårdiga multi 
metrars pris idag. Men givetvis går det att 
genom eget bygge spara in 200 - 300 kr vid 
val av den här satsen, om man vill anslå tiden 
samt, och det måste tillmätas betydelse, vill 
fördjupa sin kunskap om den aktuella mättek
nikens förutsättningar och instrumentets 
funktionssätt. Då är byggvägen oöverträffad, 
och förf vill betyga sin respekt för Heath-tek 
nikernas pedagogiska förmåga. Bygganvis
ningen är utmärkt, och det är mycket få stäl
len som man vill anmäla avvikande mening 
på då det gäller tillvägagångssätt, stegens 
ordningsföljd och procedurerna i allmänhet, 
m m sådant. 
• Det här är dock inget tvåkvällarsbygge. Vi 
hade att göra (mer eller mindre intermittent) 
drygt fyra kvällar, men en mycket driven spe
cialist kan givetvis fullständiga ett dylikt 



Fig 3. På nu välkänt Heath-maner bildar bärbygeln också stativstöd för in
strumentet. Som synes ganska tätt stegade områden och funktioner för de två 
omkopplarna på fronten. 

Fig 4. Byggaren skall själv med noggrannhet kalibrera in sin IM-I02 med 
den bipackade, fårdiga kvicksilverbattericellen vilken skall ge 1,25 V. An
slutningarna och probarna tillverkas av material som medföljer satsen. 

bygge långt snabbare. Byggs atserna är dock 
inte tillkomna för sådana utan för olika andra 
kategorier, främst en bred kader amatörer 
med högs t olika bakgrund. Vi vill härtill 
framhålla : Heath-multimetern med s ina 
många och olika IC gör att instrumentet 
knappast är lämpat för fullständiga noviser. 
Man bör enligt vår ås ik t först ha någon erfa
renhet av dual in line-kretsar och deras sär
skilda krav på handhavande res p in lödn ing 
innan man ger sig i kast med ett i olika avse
enden så förtätat bygge som det föreliggande. 
Risken är ju stor att förväxli ngar, fe Imon
teringar och o li ka skador vållas annars. H ar 
man erfarenhet av något enklare och kl arat av 
detta finn s däremot goda fö rutsättningar fö r 
ett fr amgångsrikt mul timeterbygge också. 

Tydligt och trivsamt instrument 
betyget ror multimetern 102 

• I övrigt hänvisar vi till spalterna med till 
verkarnas utförli ga data och specifikationer 
resp våra i FFV / CV A :s regi framtagna prov
nin gsresultat på alla den elektroniska multi 
metern s områden . Ur denna institutions pro
tokoll för kalibreringen , sammanställt av ing 
Mats Larsell, citerar vi utlåtandet: 

"Som framgår av tabellerna visar sig 
Heath-multimetern ligga väl inom specifika
tionen. Den JJärde siffran är bedömd på grund 
ar att den siffran 'fladdrar' med ± en enhet 
rid alla mätningar, vilket kan vara lite irrite
rande. Instrumentet är dock lätt att sköta och 
lätt alt använda. " 

• Till vilket vi slutligen vill foga att både 
amatören och service- eller industrilaborato
riet i Heath I M -102 får ett mångsidigt an
vändbart och modernt digitalinstrument, som 
man mycket snart finner oumbärligt i en stor 
mängd mät- och provningssammanhang inom 
elektroniken och vid en lång rad andra, prak 
tiska uppgifter. Bygget bjuder hela tiden in
tressanta detaljer , och kun skapen man får på 
köpet bör vara värd mera än flera aldrig så 
studerade kompendier. Indikeringarna är 
stora och lättaviästa medan själva instru
mentet är behändigt och ganska kompakt , 
vilket har sitt värde då man behöver föra mul 
timetern med sig ut. 

~ Importör : Heathkit, Schlumberger AB, 
10223 Stockholm 12. Tel 08/52 0770. 
~ Pri s: 1490 kr - 2 150 kr (fårdigmonterad 
version). • 

U.S. 

MÄTRESULTAT 
OCH TESTDATA 
Heathkit Digitalmultimeter IM-1 02 

Kalibreringsprotokoll 

SPÄNNING DC 

Mätomr~de 

2lXJmV 

2 V 

20 V 
2(XIV 
I<XIOV 

STRÖM DC 
!\1ätnmråde 

2(XI ~ A 
2m .A. 
20 m .'\ 
200 mA 
1000 mA 

RESISTANS 

Insignal 

+2(XI.0 mV 
- 200.0 mV 
+2.<XlO V 
- 2.000 V 
+ 1.9<XIV 
+ I .xm V 
+ 1.7(XIV 
+ 1.00XI V 
+ 1.:i(XI V 
+ 1.4(XIV 
+ I .~mv 
+ 1.2(XIV 
+ 1. I< XIV 
+ 1.(XXIV 
+O.9(XI V 
+o.xm V 
+O.7(XIV 
+O.(,(XIV 
+0.500 V 
+O.4(lOV 
+0.300 V 
+(l.2eXI V 
+O.I<XIV 
+(J.{I:iO V 
+O.OI OV 
+(J.{XI:i V 
+20.00 V 
+2eXI.OV 
+ I CXXI V 

Insignal 

2(XI.O ~ A 
2.0(x) mA 
20.tXII11A 
200.0 mA 
l()(lOmA 

Mätnmråde ·Inresistans 

2000 hm 2(XI.O" hrn 
2 kohm 2.lIm ,,,hm 
20 kohm 20.tXI'"hrn 
2(XI k"hrn 2(XI.0 kohrn 
2 M ohrn 2.000 M ohm 
20 M ohm 10.00 M ohm 

VÄXELSPÄNNING 400 Hz 
Mätomräde 

2()(lmV 
2 V 

Insignal 

2(XlmV 
2.(XXIV 
1.:i(XIV 
1.(XXI V 
0.5(XIV 

20 V 20.IXI V 
200 V 200.0 V 
1000 V 500.0 V 

VÄXELSPÄNNING 50 Hz 
Mätområde 

200mV 

Insignal 

2()().OmV 

Avläst vä rde 

+200.0 
- 2(XI.0 
+ 2.0(x) 

2.tXXI 
+ 1.9(XI 
+ l .xeXI 
+ 1.7(XI 
+ I NXI 
+ 1.:i(XI 
+ 1.4(XI 
+ I .~(XI 
+ 1.2(XI 
+ 1.1 (X) 

+ l.eXXI 
+O.l)(XI 
+O.X()O 
+O.7(XI 
+O.o(XI 
+0.5(lO 
+0.400 
+0.300 
+0.200 
+O. I (X I 
+OJI:iO 
+(J.{I IO 
; O.OO:i 
+ 2(J.{XI 
+2(XI.0 
+ I<XlO 

A,läst värde 

200.0 
2.t XXI 
19.9X 
200.2 
I (XlO 

Avläst "ärde 

2(Xl.0 
2.(XXI 
20.tXI 
2(XI.O 
2.002 
10.00 

Avläst vä rde 

1 99.~ 
2.eXXI 
1.50 1 
1.000 
0.49X 
19.93 
199.9 
49S 

Avläst värde 

19H.9 

Mätområde 
2V 
20 V 
2(XIV 
I<XXIV 

Insignal 
2.000 V 
20.IXI V 
200.0 V 
500.0 V 

VÄXELSPÄNNING 10 kHz 
Mätnmräde 

2(XI rn V 
2V 
20V 
200 V 
I<XXIV 

Insignal 

2(XI.OmV 
2.0m V 
m .(XI V 
I OO.O V 
100.0 V 

VÄXELSPÄNNING 20 kHz 
Mätnmråde 

2(XI rnV 
2V 
20V 
2(XIV 
IIXIO V 

Insignal 

2(XI.0 mV 
2.01X) V 
20.(XI V 
looV 
100.0 V 

VÄXELSPÄNNING 30 kHz 
Mätnmråde 

2()(l m V 
2 V 
20V 
2(XIV 
I<KXIV 

Insignal 

200.0 mV 
2.0eXIV 
20.00 V 
100.0 V 
100.0 V 

V ÄXELSP ÄNNING 40 kHz 
Mätområ.de 

2(Xlm V 
2 V 
20 V 
200 V 
I (XXI V 

Insignal 

200.0mV 
2.01X) V 
20.00 V 
1110.0 V 
I (Kl.O V 

VÄXElSTRÖM 400 Hz 
Mätområde 

200 ~ A 
2 mA 
20 mA 
200 mA 
1000 mA 

Insignal 

2(Kl.O ~ A 
2.0(x) mA 
20.00 illA 
200.0 mA 
1.000 A 

Avläst värde 
1.995 
19.86 
197.0 
497 

Avläst vä rde 

199.0 
1.997 
19.(,0 
9X.7 
95 

Avläst "ärde 

19X.5 
1.993 
I X.74 
97.9 
96 

Avläst värde 

197.6 
1.9H7 
17.70 
94. 1 
102, 

Avläst värde 

19i\.X 
1.9H7 
IO.n 
90. 1 
11 6 

A,Hst värde 

2(XI.0 
2.0(XI 
19.99 
200.2 
1000 

Kalib re ringen utförd av ing Mat.\' Larsl'lI vid FFV/CVA 
Stoc kholmsfIli al. Grimstaeatan R9. 16227 Viill inuh\' . 
Bygg!.! resp prt)\'ning ot: h \alihrc ring gCllnml'llrd ;.i liden 
decelllh"r / 972- lIIaj / 973. 

Vid kalibreringen använd mätutrustning: 
:\1ätområde Signal källa Referens 

DC sr iinning F LU KF D:iA Samma 
DCst riim FL U KF 760A Samma 
Resislan' F LU K E 760A FLUK E 

A C sr iinning 50 H z F LU K E 760A 
400 H z FLU K E 760A 
10kHz OLTRON IX RCC16 

20 kH , OLTRONIX RCC16 

~O klll OI.TRONI X RCC16 

4OkHz OLTRONIX RCC16 

AC ström 400 H z FLU K E 760A 

Omgivningstemperatur: -

8400A-0 1-02 
Samma 
Sa m ma 
FLU K E 
8400A-0 1-02 
FLU K E 
8400A-0 1-02 
f.'LU K E 
8400A-01 -02 
F LU K E 
8400A-0 1-02 
Sa mm a 

RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1973 33 



Norra Europas modernaste flygkontrollcentral klar: 

Alfaskopansluten centraldator 
och P P I med svepkompression 
i topprustade Norrköping/ÖKC 
En toppmodern flyglednings central 
benämnd Östgöta Kontroll har nyli
gen tagits i bruk vid Bråvalla flygflot
tilj i Norrköping. 

Den skall betjäna fem flygplatser 
och ' leda den intensiva flygtrafiken, 
både civil och militär, över denna del 
av Sverige. 

En dator ingår i systemet, som kos
tat totalt 5 Mkr inklusive anläggnings
arbetet. 

Fig l. En trafikledarposition i ÖKC. Intressant är 
att man här också kan fä upp digital presentation 
direkt på PPI. Lösningen på detta heter svepkom-
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•• Som ett led i uppbyggnaden av tio mo
derna terminalkontrollcentraler för flygled 
ning har nu den tredje av dessa - Östgöta 
kontrollcentral (ÖKC) - invigts. Den är inte 
bara Sveriges utan även norra Europas mo
dernaste kontroll central. 

ÖKC:s ansvarsområde är betydligt större 
än det som omfattas av Skåne Kontroll -
den första av de aktuella kontrollcentralerna, 
vilken beskrivits i RT 1972, nr 12. Det sträc
ker sig från Flen - Trosa - Landsort i nord
ost, till Motala - Boxholm - Kisa i sydväst. 
Inom detta område kontrolleras flygtrafiken 

pression (se tig 2). T h en annan Stansaab-produkt, 
aJfaskopet, där bl a databehandlad väderinforma
tion presenteras. 

till och från flygplatserna i N yköping (F i I 
och Nyge) och Norrk öping (F i 3 och Saab
Scania). Även den flygtrafik (civi l eller mili
tär), som passerar området utan att starta el
ler landa, kontrolleras från centralen. 

Flygtrafiken i ÖKC-området är redan nu 
mycket livlig. Man räknar med att man om 
några år kan ha över 100 flygplan samtidigt 
inne i området. Av den anledningen har man 
försett ÖKC med toppmodern teknisk utru st
nin g. Radarn är en PS -8iO, samma som i 
den tidigare besk rivna Skåne-centralen, alltså 
en L-bandsradar av italienskt ursprung och 
utrustad med bl a MTl (Moving Target indi 
cation). Den är placerad i Getsjötorp i Kol 
mården. Under 1976 kommer ytterligare en 
radarstation av samma typ att anslutas till 
ÖKC, vid Justineberg norr om Motala. 

Väderinformation via dator 

Till anläggningen hör en dator av typ Censor 
932, som levererats av Stansaab. Den an 
vänds för automatisk överföring av väderin 
formationer samt upplysningar till centralen 
angående aktuella start- och landnings
riktningar etc. Denna och annan information 
presenteras på alfaskop och kan omedelbart 
göras tillgänglig vid samtliga fem flygplatser, 
som koordineras i systemet. Alfaskopen 
tjänstgör såväl som inmatningsorgan till en 
central databank för den information, som 
erfordras för flygledningen inom området, 
som för kommunikation av data till de berör
da trafiklederna. 

PPI med svepkompression 

Alfaskopen är en produkt från Stansaab, var
ifrån också en annan teknisk nyhet i systemet 
härstammar: 

På en normal planpolär indikator får man 
vanligtvis nöja sig med den radar bild som fö
remål i luften och på marken ger. I ÖKC har 
man PPI, som också kan ge digital presenta
tion av tilläggsinformation i form av bl a in 
flygningslinjer, geografiska orter, flyghinder, 
värden om bäring etc. 

Alla dessa informationer är så omfattande 
att tiden knappast sk ulle räcka till för att läg
ga in dem under återgångstiden mellan 
svepen. Genom att komprimera svepet, vilket 
normalt upptar minst 3/ 4 av tiden av ett ra
darsvep, kan den tillgängliga återgån gstiden 
utökas väsentligt. 

Det hittills vanligaste sättet att åstadkom
ma utrymme för ytterligare information är att 
helt blockera vissa råradarsvep. Därigenom 
kan emellertid betydelsefull information gå 
förlorad och metoden innebär en fö rsämring 
jämfört m~d presentation av råradarbild utan 
blockering av vissa svep. Enligt den metod, 



En 

Sentinel av 1973 års modell är en 
förnämlig liten apparat. Den är helt nykonstru
erad och full med finesser. Trots detta är 
formatet utrymmessnålt - höjden 55 mm, bredd 
150 mm och djupet 250 mm. 

Sentinel har 8 kanaler och är själv
sökande över två frekvensband (80 eller 
160 MHz). Inom de här banden kan 
man få in polis-, brandkår-, tull- samt mari
timband. Stationen är som standard försedd 
med två kristaller för polisens riksfrekvens 
1 och trafikfrekvens 2. 

Stationen har automatisk sökning över 
de 8 kanalerna, vilka du kan koppla i och ur 
individuellt. 

Tabell för finsmakare: 
Frek.enser . .. . . . ...8 kanaler mellan 68 - 80 

MHz och 144 - 174MHz 
MedIOljande kristaller .... polisens riksfrekvenser: 79,7875 och 

79,9125 MHz 
Känslighet .. . . 0,5 pV vid ± 20 dB SI N 
Selektivitet . . . . .över 80 dB vid ± 25 kHz 
Själ.sökande hastighet ... . 16 kanaler i sekunden 
LF-utetfekt . .... ... .3 Watt 
Yttre kontroller ..... . . till och från, justerbar bmsspärr, 

tryckknappar IOr manuell eller auto
mati,k sökare, individuella utlösbara 
kanalknappar. Prioritetsomkopplare. 

Yttre uttag . . . . . . .antenn för HN 228/ PL 259, extra högtalare. 
ACoch DC . 

StrömlOrsörjning .. . .... 220 volt AC eller 12 volt DC 

itor 
prestanda! 

Minnesfunktionen gör att apparaten 
automatiskt ligger kvar på kanalen två sekunder 
efter bärvågsbortfall. 

En av de starka nyheterna är prioritets
kanal, vilken bryter alla annan trafik. 

I kontrollerna ingår kontinuerligt vari
abel brusspärt; volymkontroll samt om
kopplare för manuell styrning. Dubbla hög
känsliga HF-kretsar garanterar för högkänslig 
mottagning även under svåra förhållanden. 

Sentinel är den rätta mottagaren i såväl 
bil, båt som för hemmabruk. Stationen levereras 

. med anslutningssladd för 12 V drivspänning. 
I leveransen ingår även teleskopantenn. 

••••••••••••••••••••••• 
• Till Hansa Nordie bolagen. • 

Box 156 • = 42122 Västra Frölunda I 
I O Sänd mig gratis er utförliga katalog • 

O Sänd mig detaljuppgifter om Sentinel 
lO Jag vill veta var närmaste återförsäljare finns I 
: Namn: ....... . .. . .. . . .. ... . ... . . . . 1:n. '7 · ?~ = 
I Adress: . . . . . . ... . .... . .. . . .. .. ... . .. . .. . I 
• Postadress: . . ... . . .. . ... .... ... ..... .. ... . • 

• (ring gärna 031/450180 så ska vi tala om var er närmaste II 
I återförsäljare ligger). . •..........•... __ ..... 

ca-pris 989:- inkl. moms 

/ c:::r1c..a...L ~ Kommunikationsradio 
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som används vid ÖKC, delar man i stället 
upp videosignalen i tidsintervall och signa
lens. värde i varje intervall analog/ digital 
omvandlas. Yärdet på signalen omsätts. där
vid i en binär kod och lagras i ett skriftre
gister. Avläsning av den lagrade informatio
nen sker sedan betydligt snabbare än inläs
ningen och medger således, efter digital/ana
Iogomvandling, att videoinformation presente
ras på kortare tid än normala sveptider. 

Genom svepkompressionen erhålls således 
en förlängning av den tillgängliga återgångsti
den med upp till mellan två och fyra gånger 
(sefig 2). 

I datorns minne finns kapacitet för ytterli
gare utvecklingar. Det som nu står på tur i 
den här vägen är inkorporerandet av sekun
därradar (SSR), dvs en flygburen transpon 
der, som ger automatisk identifiering av flyg 
plan utrustade med denna svarsutrustning. 
Flygplanets kurs, höjd och fart överförs då 
automatiskt och kan, efter databehandling, 
presenteras vid det aktuella "blippet" på flyg 
ledarens pp!. 

Databehandlingsutrustningen i ÖKC är 
förberedd också för ytterligare utvecklingar i 
sti l med automatisk överföring av färdplanda 
ta utöver gängse information om rörelser till 
och från fältet resp i aktuellt luftrum. • 

'idto In 

Rodor .ynk. -----.. 

Svtpkomprusor 

Blockschemo 

Utk1sni,.."O -.--. Styr logi le: ~::;:~.n.rOI0r 

Anolo9/d IQ.ltol 
, 

omvondlar. I 

" 

Svep kompressor signalbehandling 

1500 t 

~ormohv.p för mtl1ond i.ton.radof 

ISOO • 

Komprimerat , ... fp. Tiden fdr tillögg.information 
helr ökot frön 37511' till 112511" 

,'--
J H. Skiffr9a A 

t 

o-~ Skiftrlg. e 
~ 

,'-
j=c;-or,-

OIA-

JI/~ 
omvandlar. 

'--

~ idto u. 

Fig 2. F ör att möjliggöra digital presentation i 
form av symboler och alfanumeriska tecken direkt 
på PPI har Stansaab utvecklat en metod benämnd 
svepkompression. Denna innebär i korthet att vi
deoinformationen lagras i ett skiftregister och där
efter avläses betydligt snabbare än vanligt. På så 
sätt blir tiden mellan svepen (återgångstiden) läng- . 
re och kan utnyttjas for t ex symbolpresentation. 

TV-mottagaren blir hem-monitor 
•• R T har vid flera tillfällen återgivit de 
apparattekniska nyheter från både Japan och 
Europa som centrerats kring den vanliga te
levisionsmottagaren i hemmet - det håller på 
att växa fram ett antal nya användningar för 
TY, där apparaten förvandlas till "central" för 
olika aktiviteter; ett bra exempel är det elek 
troniska spelet "Odysse", som vi beskrev i 
oktobernumret. 

Att visa våra filmer och dian i färg -TY har 
vi också i princip kunnat göra ett bra tag lik 
som att ansluta mottagaren till en video
bandspelare och få ut programmet på bildrö
ret. "Minnes-TV" har vi också fått (Hitachi). 

Det är möjligt att vissa mottagares exklusi
va utrustning med flera bildrör och möjlighet 
till val av flera samtidiga program (utmärkt 
för TY -kritiker!) föresvävat Nordmende, som 
nu kommit med en "studio-trick" -apparatur 
för hemanvändning. Just Nordmende var 
pionjär en gång för mycket påkostade motta
gare med möjlighet till fyra programpresenta
tioner på en gång, varvid man efter behag 
kunde " lyfta upp" en liten svart/ vit-moni
tor bild till färg över en storbildsenhet ovanför 
raden av mindre "bildfönster". 

Bremen-firman har nu presenterat en "in 
bländningskrets" för hem-TY. som är ett 
mellanting mellan bevaknings -ITY och pro
duktionsanordning: 
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Man använder en elektronisk kamera som 
förslagsvis kan riktas in mot ett sovande barn 
i ett rum i våningen. Närhelst man vill ta en 
titt på babyn, trycks en bild från barnkamma
ren in i det vanliga programmet som TY-mot
tagaren återger i t ex vardagsrummet. Man 
kan " mixa in" önskad kamerabild i ett hörn 
av TY-rutan eller projicera in bilden över den 
tidigare återgivna. Man kan välja den lilla 
hörn bilden eller steglöst "förstora" och över
lagra sin kontrollbild över hela den önskade 
ytan medan ordinarie program pågår. 

Kommersiellt intressanta användningsom
råden för den här bildrnixtekniken blir natur
ligtvis i första hand butiker, hotellvestibuler 
m fl lokaler, där en effektiv men diskret kon 
troll över kunder och besökare är önskvärd. 
Av tyska rapporter att döma som kommit RT 
tillhandå verkar det också som om sjukhusen 
vill nyttiggöra sig användningen. Yanliga 
TV -mottagare i klinikväntrum kan ju bekvämt 
användas för kommunikation med patienterna 
(namnskylt och nummer i rutan!) utan att 
sköterskor m fl måste springa av och an för 
varje namn som skall ropas upp till en viss 
mottagning. Yidare kan ju t ex BB-avdelning
ar till viss del kontrolleras från personalrum 
o dyl med den här tekniken, som inte kräver 
specialmonitorer och HF-Iösa installationer 
av gängse slag. 



Vi satt uppe hela natten när de första KEF Reference 104 hade 
kommit. Vi kunde inte slita oss, så fantastiska var de! 
KEF har introducerat en referensserie högtalare, avsedda att ge 
bästa möjliga återgivning, samtidigt som de, utan att skadas skall 
kunna ge höga ljudtrycksnivåer. 
Trenden till förstärkare med högre uteffekt kräver högtalare 
med hög eff~fttålighet. Den ständiga förbättringen av program
materialet ökar kraven på lägre distorsion och kolorering. 
KEF 104 är den första i serien av referenshögtalare och den är 
konstruerad för placering i bokhylla eller på golv på lämplig 
högtalarfot. KEF 104 är en trevägshö.gtalare med slavenhet (BD 
139) och ett 6-elements delningsfilter. Ovrig bestyckning är KEF 
T 27, diskanthögtalare, och KEF bashögtalare SP 1039. Hög
talaren är utrustad med en akustisk konturkontroll verksam 
inom det kritiska området 200-5000 Hz. Denna kontroll är 
åtkomlig bakom frontgrillen. 

KEF REFERENCE 104 
Data KEF Reference 104 : 

Lådans volym : 35.5 I 
Delningsfrekvenser : 45 och 3000 Hz 
Frekvensomfång : 30-30000 Hz 
Effekttålighet : 50 W 
Impedans : 8 oh~ 
Yttermått (8 x H x Dl: 33 x 63 x 26 cm 

Ring oss om Ilärmaste återförsäljare 
för demonstration. KE F säljes i 
Hi-Fi butiker över hela landet. 

Bakom frontgrillen av 
elegant formad skum
plast finner Du en 
vacker ädelträ yta, där 
de olika enheterna är 
infällda. Baksidan har 
samma finish. 

HARRY THELLMOD AB 
HORNSGATAN 89,11721 STOCKHOLM TEL. 08/68 0745 VX 

8 MEDLEM AV SVENSKA Hi Fi INSTITUTET 
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IC-bestyckad decoder för 4-kanalig 
återgivning enligt SQ-system·et~j1E 
Utan att ta ställning i frågan om vilket av de konkurrerande matrissystemen 
för 4-kanalig återgivning från tvåkantiga skivor som kommer att utöva störst 
attraktion presenterar R T här en bygg beskrivning över en decoder 
för SQ-systemet. 
Tillkomsten av Motorolas IC-krets MC 1312 har möjliggjort den här lättbyggda 
och funktionssäkra decodern som också blir prisbillig att framställa. 
Eftersom många av R T -läsarna - vars önskemål ligger till grund för den här 
konstruktionen - torde vara försedda med en extra ljusförstärkare (ofta själv
bygge) respektive ett par högtalarlådor utöver det vanliga paret (saker man 
kanske labbat med eller tänkt sälja senare) är detta ett gott 
tillfälle att skaffa en modern 4-kanalsanläggning till mycket rimlig 
arbetsinsats resp utlägg. 
SQ-skivor förekommer ju också i viss sortering på flertalet orter. 

•• Intresset för "kvadrofonisk" musikåter
givning över fyra högtalare har kraftigt ökat 
hos Hi fi-publiken och de olika systemen -
SQ. QS - RM. CD4 och, i mindre grad, UMX 
- slåss nu intensivt om den stora potentiella 
marknaden. Det gäller för företagen bakom 
systemen att få med sig så många andra fa
brikanter och skivbolag som möjligt och på så 
sätt skapa någon form av standard. För så 
länge kunderna inte vet vilka system som 
kommer att slås ut, är det naturligtvis svårt att 
få någon att satsa pengar på utrustning. För 
närvarande ser det emellertid ut som om 
CBS/Sonys matrissystem, SQ. och JVC:s 
"diskreta" CD 4-system båda skulle hålla sig 
kvar på marknaden. Båda systemen har bitit 
sig fast ganska kraftigt och skivproduktion är 
i full gång. . 

SQ-systemets styrka ligger bl a i att deco
dern i sin enklaste form är relativt billig och 
att det inte fordras någon speciell pick up som 
vid avspelning av eD 4-skivor. Men å andra 
sidan ger SQ-decodern avsevärt sämre sepa
ration mellan front och bakgrund och har 
andra svagheter såsom osymmetri , amplitud
och fasorienteringsfel m m. 

Att det nu finns en le-krets, som innehåller 
hela SQ-decodern med undantag av några få 
passiva komponenter, är ett faktum som na
turligtvis kommer att verka till hela SQ-syste
mets fördel. Kretsen, som har beteckningen 
MC 1312 och tillverkas av Motorola, är pris
billig och för med sig att det nu är möjligt att 
bygga en 4-kanalsdecoder på ett par timmar 
och för bara några tior. Detta förhållande 
kommer rimligtvis också att gynnsamt påver
ka priset för fabriksbyggda SQ-decodrar. 

Som vi tidigare meddelat i rapporten från 
Berlinutställningen och 4-kanalsnyheterna där 
(se RT 1973, nr 10), finns det nu också en 
le-krets framtagen för eD 4-systemet. Denna 
krets, som uppges vara mycket komphcerad, 
har emellertid knappt hunnit lämna laborato
riestadiet och det torde därför dröja ett bra 
tag innan den blir tillgänglig här hemma. RT 
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bevakar naturligtvis utvecklingen på det här 
området och hoppas få möjlighet att återkom
ma längre fram med en byggbeskrivning ock
så över eD 4-decodern i någon form . 

SQ-systemet: Kort genomgång 

SQ-systemets princip och uppbyggnaden av 
de signaler, som leder fram till 4-kanalåtergiv
ning, har i olika sammanhang tidigare berörts 
i R T, och vi skall därför bara helt kort gå ige
nom tekniken innan vi ger oss in på beskriv
ningen av den aktuella decodern . 

I SQ-systemet sammansätts signalerna en
ligt 4 - 2 - 4-förfarandet, dvs man utgår från 
fyra separata kanaler (t ex fyra upptagningar 
på en "master"-tape). Dessa fyra kanaler 
sammansätts i inspelningsledet enligt ett mat
risförfarande till enbart två kanaler enligt föl 
jande formel : 

V = VF - 0,707jVs + 0,707Hs 
H = HF - 0,707Vs + 0,707jHs 
V F = vänster frontsignal 
HF = höger frontsignal 
V s = vänster baksignal 
Ha = höger baksignal 

Här har vi alltså efter matrisering en 
vänster- och en högerkanal uppbyggda av två 
främre och två bakre signaler. Den som inte 
är van att räkna med j skall inte låta sig av
skräckas. Eftersom vi här räknar med vekto
rer, är j bara ett matematiskt sätt att uttrycka 
att signalen fasförskjutits med 90· (-j = 
-90· ). 

I fig 1 visas signalerna som vektorer efter 
kodningen. I samma fig visas också block
schemamässigt hur avkodningen går till i en 
SQ-decoder. Som framgår erhålls efter avkod
ning de båda vänster- och högersignalerna (V 
och H) ovan i främre vänster resp höger hög
talare. Förutom V rsignalen finns i vänster 
fronthögtalare också en viss del av de båda 
bakre signalerna, dock 90· fasförskjutna i 
förhållande till varandra. Samma gäller för 
den högra frontkanalen. 

BO&ILJEZ--BARWOK. 
CONCERTO FOR ORCHESTRA 
N~YORK PHILHARMIONIC 

SQ-skivan 

För att den här beskrivna decodern skall avge 
4 kanaler på utgången , fordras en speciell 
grammofonskiva inspelad med SQ-teknik. 
(Viss efterklangsefTekt erhålls tack vare fas 
förskjutningen även med vanliga stereoskivor, 
men någon riktig 4-kanalåtergivning kan 
aldrig uppnås på detta sätt.) Även om antalet 
i Sverige tillgängliga skivor producerade i SQ
teknik är betydligt fler än vad som gäller för 
andra system, så finns det ännu här i landet 
inte så mycket programrnateriaI att välja på 
i den här vägen. Vi räknade till ett 30-tal ski
vor i en av Stockholms större skivafTårer, 
medan det enligt en talesman för eBS i Sve
rige totalt skall finnas ett hundratal SQ-skivor 
att välja bland på marknaden . 

SQ-skivorna är stereokompatibla, dvs skall 
kunna avspelas på vilken stereogrammofon 
som helst och då ge vanlig stereoverkan i två 
högtalare. Den praktiska skillnaden mellan 
SQ-skivan och en vanlig stereoskiva ligger i 
modulationen vid skivornas gravering. Medan 
de främre signalerna på vanligt sätt modulerar 
gravernålen vektoriellt, ger de två bakre ka
nalerna upphov till en spiralformad modula
tion, medurs riktning för vänster och moturs 
för höger kanal (sefig 2). Detta förfarande till 
låter att en vanlig grammofon-pick up an
vänds vid avspelningen. 

En SQ-skiva kan självfallet överföras till 
band på en vanlig två kanals kassett- eller 
bandspelare och ge 4-kanalsåtergivning efter 
uppspelning över SQ-decoder i vanlig ordning. 

SQ-decoder nu i le-utförande 

Att Motorola nu har startat tillverkning av 
SQ-decodern i integerat utförande (beteckning 
MC 1312) kommer inte bara att betyda att 
priset på fabriksbyggda decodrar sjunker, 
utan innebär också att det nu är betydligt 
lättare för gemene man att tillverka decodern 
själv. Ytterst få, och enbart passiva kompo
nenter, erfordras förutom le-kretsen, som 



BEOMASTER 4000. BANG & OLUFSENS ' 
•• •• •• •• 

FORNAMSTA HI·FI/STEREO/RADIO/FORSTARKARE 
MED AMBIOFONI. 

För en del människor är musik något 
annat och mer än bara underhåll
ning. Det är en livsform, trivsel. 
En väsentlig del av tillvaron man 
gärna offrar tid och pengar på. 
Om detta också är din inställning 
- då är BEOMASTER 4000 något 
för dig! . 

BEOMASTER 4000 är en Hi-Fi
stereo-förstärkare och FM-tuner 
med mycket hög specifikationsnivå. 
BEOMASTER 4000 är försedd med 
ambiofoni-kanaler. 

BEOMASTER 4000 har FM-radio 
med field-effekt transistorer och 
keramiska filter. Vilket innebär 
extraordinära mottagningsegen
skaper. Sex fasta programinställ
ningar på FM. Förstärkaren är för
sedd med integrerade Darlington
transistorer, därigenom kan distor
sionen hållas under 0,1 % vid alla 
effekter upp till full uteffekt 
2x 60 watt. 

BEOMASTER 4000 har enkla och 
logiska markeringar och skalor och 
är lätt att sköta även för den som 

inte är speciellt "teknisk". Och den 
rena. enkla formen är tidlöst 
elegant. Typisk Bang & Olufsen
form! 

Till BEOMASTER 4000 rekom
menderar vi BEOVOX 5700, en 
avancerad Hi-Fi högtalare i studio
monitor-kvalitet. 
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Den är ganska dyrbar, med sitt 
ABR-system för linjär b as återgiv
ning och låg distorsion. Den är 
beräknad för stora effekter. 

BEOVOX 2702 är de Hi-Fi tryck
kammarhögtalare i mellanstorlek, 
som vi rekommenderar att anslutas 
till ambiofonikanalerna. 

BEOMASTER 4000 demonstreras 
och säljs av radiofackhandlaren. 
Gå och lyssna - ambiofoniskt! 

Cirkapriser 

BEOMASTER 4000 2.350:

BEOVOX (2 st) 5700 3.300:

BEOVOX (2 st) 2702 975:-

Bang &Olufsen 
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framgår av fig 3. Strömförbrukningen är en
dast ca 18 mA vid 20 Y, vilket gör att deco
dern i nödfall kan drivas med batteri. Emeller
tid blir det nätaggregat som erfordras mycket 
enkelt och litet, varför det torde vara en fördel 
att bygga in detta tillsammans med SQ-deco
dern redan från början. 

Motorola lovar en maJtimal avvikelse av 
± 8,5 % från den nominella fasskillnaden 90° 
mellan 100 Hz och 10 kHz. Inimpedansen är 
3 Mohm och distorsionen O, I % vid 0,5 Y 
RMS. Klippning inträder vid 2 Y insignal och 
signal/brusförhållåndet uppges för IC-kretsen 
vara 80 dB. 

Alla komponenterna till RT:s SQ-decoder 
är uppbyggda på ett enda kretskort, vars 
mönster visas i fig 4. Komponentplaceringen 
visas ifig 5. Kretskortet är avpassat så, att det 
exakt passar in i en plastlåda av fabrikat 
OKW. DIN-kontakterna placeras på kortsi 
dan av lådans botten och omkopplarna för S I 
och S2 pl"aceras på lockets långsida. Observe
ra måttskissen i fig 6 för omkopplarnas pla
cering i lådan, så att de inte ligger emot någon 
annan komponent. 

Inkoppling till förstärkaren 

Insignalen till SQ-decodern bör ligga mellan 
några få hundra mY och ca I Y (max inspän
ning = 2 Y RMS). Det enklaste sättet att ta 
ut signalen till SQ-decodern är att ansluta 
ingång J I på decodern till förstärkarens 
bandspelaruttag (de flesta Hi Ii-förstärkare 
har gemensam DIN-kontakt för bandspelares 
in- och utgång). Har man då en 5-polig sladd, 
kopplad enligt DIN-standard mellan SQ-de
coder och förstärkare, kommer signalen att 
tas ut via förstärkarens bandspelarutgång och 
matas in till SQ-decodern. Efter avkodning 
kommer de båda främre kanalerna att åter
vända via samma kontakt och sladd till för
stärkarens ingång för bandspelaren. De bakre 
kanalerna tas ut via 12 och matas till en sepa
rat stereo förstärkare för vidarebefordran till 
de bakre högtalarna. 

På de flesta förstärkare brukar det gå bra 
att ta ut signalen på det här sättet, om man 
samtidigt trycker in tangenterna för grammo
fon och bandspelare. Skulle detta av någon 
anledning ej låta sig göras direkt, erfordras 
endast någon mindre omkoppling i förstärka
rens kontaktdäck. 

Mellan förstärkare och SQ-decoder är det 
lämpligast att använda skärmad kabel. För 
förbindningarna inuti SQ-decodern går det 

" " " , 
" " '< 

',/ '_ .. 

,-

T,II I&"to(~a,.ns 
bandsp.tofUltog 

1 ... --+ 
JI ~I 

H' F 

I : Ha 
~!A9 ~AIO 

TIll II'ltl,O 

Sll!'tt·ofÖrsIÖ'~o,. 

J2 

~=r~~'-~~~~~~:~v;;~ ____ ~ 
(l V~ 

•• 
ea 

r------'--------' 

Fig 3. Principschemat över SQ-decodern med 
tillhörande nätdel. Beträffande R9 och R 10 se 
text. 

emellertid bra att använda oskärmade led
ningar. 

SQ-Iogik förbättrar kanal separationen 

De anmärkningar, som anförts mot SQ-syste
met, har främst tagit fasta på den skrala sepa
rationen mellan front- och bakkanalerna. Det
ta är också fallet i många av de decodrar av 
enklare typ, som hittills funnits på markna
den. I den ursprungliga SQ-decodern är denna 
separation mellan front- och bakgrund 3 dB , 
men å andra sidan är överhörningen mellan 
frontkanalerna oändlig, åtminstone teoretiskt. 
Detta gäller utan de streckade motstånden R9 
och R 10 i fig 3, vilka tillkommit just för att 
öka separationen. Med dessa inkopplade upp
når man ca 7 dB separation mellan front- och 
bakgrund, men samtidigt reduceras separatio
nen mellan fronthögtalarna till ca 20 dB och 
mellan bakhögtalarna till 8 dB. 

Det är helt en fråga om subjektiva intryck 
om man skall använda sig av motstånden R9 
och R 10 eller inte. Det får till stor del bestäm
mas av det programmaterial som utnyttjas 
och läsarna får här själva prova sig fram till 
bästa resultat. Med de valda värdena på R9 
och R 10 erhålls en överhörning mellan de 
främre kanalerna på ca 10 % och mellan de 
bakre kanalerna på ca 40 %. 

För att ytterligare öka separationen mellan 
front- och bakhögtalare har Motorola utveck 
lat ytterligare två IC-kretsar innehållande den 

Fig 2. Vid graveringen av de båda bakkanalerna i SQ-skivan beskriver nålen en cirkelformad rörelse, medur 
för vänster och moturs för höger kanal. 



SP77 
Fyra elements tryckkammarhög
talare i byggsats. Elementen 
monteras vinklade i 1300. En 
stor fördel om man vill utöka 
till 4-kanalssystem. Mycket 
neutralt mellanregister - det 
frekvensområde som bestämmer 
kvaliten på högtalaren. OBS! 
Inget snickeri- eller målnings
arbete behövs. 

Bygg en Sentec musikanläggning. Den 
består av helsvenska lättmonterade bygg
satser. Några kvällar på hösten har du 
alltid över. Men du måste även vara lite 
händig. Lödpenna, sidavbitare, flacktång, 
skruvmejsel. Det är allt. 

Du får 1 års garanti på din SENTEC
anläggning. Dessutom erbjuder vi oss 
att justera ditt bygge kostnadsfritt, 
om du trots de noggranna anvisningar
na skulle göra något fel. 
- Så säkra är vi att du ska lyckas. 

SENTE(] A~ Drottningholmsvägen 19-21, 11242 STOCKHOLM 
Tel. (10-13, 14-18) 08/544010 

Inform atiollst janst 14 

--------------I Sänd mig mer information och broschyrer 
I om Sentec byggsatser. 

I Namn - - - - ______ f!I.l2: 
, I 

IAdress- __________ . I . . 
Postnr ____ Postadr _____ _ 

ISENTEC AB Drottningholmsvägen 19 - 21 
l!2~llt~~~ _____ ~_. 
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~ s k SQ-Iogiken. Kretsarna som har beteck
ningarna MC1314 och MC1315 finns ännu 
inte att få tag på, och det är mycket osäkert 
när de kan tänkas nå Sverige. 

Med SQ-Iogiken kopplad enligt schemat i 
fig 7 uppnås på "konstlad" väg en separation 
av ca 15 dB mellan alla kanaler. 

Förfarandet bygger på ett antal fas- och 
amplitudkomparatorer, . vilka kontrollerar 
spänningsstyrda förstärkare på decoderns 
utgång. MC1314 innehåller dessa förstärkare 
medan MC1315 . innehåller komparator
kretsa~a (den s k logiken). 

Den ökade kanalseparationen erhålls på i 
princip följande sätt : När en signal uppträder i 
endast en av frontkanalerna, genereras två 
signaler till bakkanalerna, med samma ampli
tud men med 90· inbördes fasförskjutning. 
Komparatorkretsarna avkänner detta förhål 
lande och ger signaler till förstärkarna på ut
gången, vilka därvid ökar förstärkningen i 
frontkanalerna och samtidigt undertrycker 
bakkanalerna. På motsvarande sätt sker sig
nalbehandlingen om en signal uppträder i 
endast en av de bakre högtalarna. 

Eftersom kretsarna ännu ej är tillgängliga 
har RT-Iab ej kunnat göra någon direkt jäm
förelse mellan SQ-decodern med och utan lo
gik. Man skall emellertid ha klart för sig att 
logiken försämrar separationen mellan front
kanalerna samtidgt som den förbättrar sepa
rationen mellan front och bakgrund. Emeller
tid sker denna förbättring, som nämnts, på 

o .... 

Fig 4. SQ-decordems kretskort sett från fo
liesidan i skala l: l. 

konstlad väg, och man får i ogynnsamma fall 
en undertryckning även av sådana signaler, 
som kan betecknas som relevanta för musik
återgivJlingen. 

Balanskontrollerna RI8 och RI9 i fig 7 för 
front- resp bakgrund kan "gangas", och en av 
potentiometrarna uteslutas om stift I och 15 
på IC2 förbinds. Samtliga balanskontroller 
och nivåkontrollen kan uteslutas om så ön
skas; i detta fall lämnas stift I, 7 och 15 på 
IC2 öppna medan stift 8 ansluts till + 6 V via 
en spänningsdelare. 

Den nivå där logiken börjar arbeta och 
undertrycka resp förstärka vissa signaler, be· 
stäms med hjälp av potentiometer R20. För 
en separation på 15 dB mellan front och bak
grund rekommenderar C BS att potentiome
tern ställs i mittIäge. Man bör notera att max 
insignal för klippning av signalen reduceras 
något när SQ-Iogiken används, om inte mat
ningsspänningen till MC1314 höjs till 30 V. 

Observera att R9 och R 10 i fig 3 skall ute
slutas om SQ-Iogiken används. 

Högtalarnas placering 

Den utrustning som - förutom en ordinär 
stereoanläggning - erfordras"för att ge 4-
'kanalåtergivning enligt SQ-systemet, är en 
SQ-skiva, SQ-decoder, en extra stereoförstär
kare samt två extra högtalare. Det är natur
ligtvis fördelaktigt om dessa högtalare är av 

.god kvalitet, men det är inget krav på att de 
skall vara identiska med fronthögtalarna. 

Eftersom ljudet från fronten i regel är domi
nerande, så kan man nöja sig med lite mindre 
högtalare för bakgrunden och i varje fall bör 
fronthögtalarna vara de bästa av de två paren. 

. Det väsentliga är att extrahögtalarna tål den 
effekt, som tas ut från den extra stereoförstär
karen. Skulle så inte vara fallet , kan man na
turligtvis dra ner nivån till de bakre högtalar
na med hjälp aven spänningsdelare på den 
extra förstärkarens in- eller utgång. 

T ill stor del bestäms lyssnarens in'tryck av 
4-kanalåtergivningen av hur högtalarna är 
placerade i lyssningsrummet. Det bästa är om 
var och en experimenterar fram den position, 
som han tycker är bäst och som inte påverkar 
rummets möblering i alltför hög grad. I fig 8 
lämnas några förslag till alternativa högtalar
placeringar. (A) är den placering, som eBS 
rekommenderar för bästa återgivning, men 
som man säger - denna kommer säkert inte 
att vara särskilt praktisk för flertalet lyssnares 
vardagsrum. Då passar högtalarplaceringen 
enligtfig 8 (B) betydligt bättre i fler hem. De 
bakre högtalarna riktas in mot den huvudsak
liga lyssningspositionen. Om möjligt bör dessa 
också stå något bakom lyssnaren. I fig 8 (C) 
visas en alternativ placeJing med fronthögta
larna i t ex en bokhylla. 

Med hjälp av dessa förslag som utgångs
punkt bör det inte vara så svårt för RT-Iäsa
ren att få ut bästa möjliga "kvadrofoni"-effekt 
av sin 4-kanaldecoder och sina SQ-ski vor. • 

Fig 5. KomponentplaceriAgen på kretskortet sett från komponentsidan. Önskar man driva decodern 
från batteri, ansluts detta vid markeringarna + och - på kortet. 

47 47 
11) 

Fig 6. Omkopplarnas placering på den rekommenderade lådan av fabrikat OKW. Denna placering 
måste fåljas rör att inte omkopplarna skall ligga emot någon av komponenterna i lådan. 
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Grundighar 
fullträffar även på 
instrumentsidan! 

<9 
~~ YR, vi 

~'#J . 
Ioo~· o"'" o ooJ· YIOfO ~2 ,.~ 

.~I- U' 
. (I) 

Färggeneratorn FG 5 - den avancerade. 

Eller varför inte redan nu en stereo- Att titta på två signalförlopp går För verkstaden finns t.o.m. en ny 
generator - med pilotton och allt. utmärkt med G 10/13Z. modern AM/FM generator. AS 4 B. 
SC5. 

Begär katalog. 

Grundig instrument - avancerade, nödvändiga, prisvärda - för dagens komplicerade 
hemelektronik, för industrier och laboratorier. 
Till instrumenten hör mätkroppar för olika ändamål - lågkapacitiva spänningsdelare, 
HF, HS, demodulering, anpassning mm. 

, " För detaljerade upplysningar om 
GRUNDIG instrument-detfinnsfler 
fullträffar - begär katalog och data
blad från Svenska Grundig AB 
Box 3042, 200 22 Malmö 3. 
Tel. 040/1814ÖO, 08/981115, 
031/450310. 
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Fig 7. För att öka separationen mellan front - och bakkanaler kan man lägga till denna logikenhet till 
SQ-decodern. Samtidigt reduceras dock starkt den inbördes separationen mellan de två främre resp 
bakre kanalerna. 
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Fig 8. Tre alternativa förslag på högtalarpla
ceringar för 4-kanalåtergivning. (a) rekommende
ras av CBS, men torde vara mindre lämplig i de 
"esta vardagsrum. En mer lämplig placering visas 
i (b), bak högtalarna bör här om möjligt stå nå
got bakom soffgruppen. I (c) visas en annan van
lig placering med fronthögtalarna i t ex en bok
hylla. 
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KOMPONENTFÖRTECKNING 
FÖR SQ-DECODERN 

R I, R2, R3, R4 4,3 kohm 
RS, R6, R7 , R8 3,6 kohm 
R9 47 kohm (se text) 
RIO 7 ,S kohm (se text) 
RII 270 0hm 

C I, C2 47 nF 
C3 , C4 6,8 nF 
CS, C6, C7, C8 33 nF 
C9, C 10 0 ,22 !lF 
C II 1000 !lO 2S V 
CI 2 470 !lF, 2S V 

01 , 02, 0 3, 04 
Sr 
Tr 

IN4148 
säkring 100 mA samt hållare 

traro for kortrnontage 
sek : 17 V , I V A 

S-polig DIN-kontakt 
fOr chassimontage 

SI I-polig, l -vägs miniatyromkopplare (Elja 

11 , 12 

S2 

ICI 

35 - 3030 - 0) 
2-polig,2-vägs 

miniatyromkopplare 
(Elja35-3100 - 1) 

MC 1312 (Motorola) 
I st låda (OKW, typ 2) 

Komplett materielsats enl komponentforteck
ningen ovan säljs av Com Electron AB, Box 
6018, /0231 Stockholm , tel_o 08-760 66 72. 
Pris 139:- inkl moms. MC 1312 kos tar 2S :
inkl m. och färdigborrat kretskort 2S: - inkl m. 

Komponenter för SQ-Iogiken (fig 7): 
RI2 
RI 3 
RI4 
RI S 
RI6 
R17, R1 8, RI9 
R20 

C 13 , C 14, C IS , C 16 
CI7 , CI8 , CI9, C20 
C21 , C22 
C23 , C24, C2S 
C26, C 27 
C 28 
IC2 
IC3 

20 kohm 
S60 ohm 
910 ohm 

47 ohm 
4,7 kohm log pot. 
4,7 kohm lin pot. 
10 kohm lin pot. 

3,3 nF 
I!lF 

2,2 !lF 
100!lF el. lyt. 

0 ,47 !lF 
20!lF el. lyt. 

MC 1314 (Motorola) 
MC 13lS(Motorola) 

OBS : IC-kretsarna IC 2 och IC3 är ännu ej till 
gängliga på den svenska marknaden och det är i 
skrivande stund okänt exakt när de kommer att 
importeras. Dessa och övriga komponenter i den 
s k logiken är dock ej nödvändiga for SQ-deco
derns funktion (se text). 

Fig 9. Den färdiga SQ-decodern med locket av
taget. Allting är placerat på ett kretskort utom 
omkopplarna, som sitter på lockets långsida samt 
de två DIN-kontakterna placerade på lådans 
kortsida. 



INGE STENDAHL 
OM RADIOSTYRNING 
RT -läsarnas aktiva intresse 
har givit goda förbättringar 
och konstruktionsmodifieringar 
RT:s specialskrivna artiklar och prak
tiska råd på radiostyrningsområdet 
har mottagits med stor entusiasm, och 
aktiviteten landet över är stor. Förf 
Inge Stendahl återkommer här med en 
sammanställning av olika rön och er
farenheter, som delvis meddelats ho
nom av R T -läsarna. 

Här är en del av de bästa förslagen 
till förbättringar och modifieringar i 
konstruktion'erna samt kommentarer 
till tipsen liksom ett par nya inköps
källor. 

V år klubbförteckning måste till 
följd av det stora intresset tillföras nya 
adresser. Den som känner osäkerhet 
inför något som hör till hobbyns om
råde bör höra av sig till närmaste 
klubb! 

•• Artiklarna i R T och byggboken om ra
diostyrning blev för många signalen att för
verklis.a tankarna på en radiostyrningsanlägg
ning. Over tvåtusen personer har till dato hört 
av sig till författaren. Hur många anläggning
ar som byggts vet naturligtvis ingen, men an 
talet torde inte understiga ett tusen ner
kanalsanläggningar och nera hundra en 
kanals. Det har därför givetvis blivit möjligt 
att få ett ännu bättre byggunderlag, eftersom 
tips och synpunkter har str·ömmat in från 
byggarna. Dessa tips har samm anställts här 
nedan. Förf vill tacka alla som hört av sig 
både med problem och med rapport om lyc
kade provkörningar, vilka' inom parentes sagt 
varit ner än problemen. 

Många har frågat varför anl äggningen inte 
utrustats med IC-kretsar. Svaret är att anlägg
ningen har några år på nacken (dvs är väl 
prövad under skiftande årstider och tempera-

JL 
Monostabil 

vippa 

turfÖrh ållanden). Tiden har sedan inte räckt 
till för nyutveckling, men det blir kanske läng
re fram. 

Frånsett modebetonad användning av IC , 
då vare sig prestanda eller pris förbättras, är 
det i servoförstärkarna som IC kommit till 
användning. Helintegrerade mottagare är 
möjligen på väg när detta läses. 

Några tillverkare har i sina servoförstärka
re en IC endast för den monostabila vippan. 
Andra har endast slutsteget utanför IC-kret
sen och några åter har hela förstärkaren, 
utom vissa passiva element, i en kapsel. De 
båda sista alternativen är naturligtvis mest 
lockande. Det finns nu kretsar som till och 
med innehåller slutsteg i form av brygga, så 
att mittuttag till ackarna ej behövs (se fig J J. 
Utspänningen blir då närmare 4 V, och våra 
hittillsvarande servomekanismer kan ej an
vändas, vilket är en klar nackdel. 

Följande ändringar och synpunkter på de i 
radiostyrningsboken publicerade beskrivning
arna har vuxit fram genom ömsesid iga erfa
renheter från förf och läsarna. 

ENKAN ALSANLÄGGNINGEN 
I sändaren inträffar att T4 (ACJ26J ibland 
bottnar kontinuerligt vid höga omgivnings
temperaturer, vilket betyder att moduleringen 
av bärvågen upphör. AC 126, germanium, 
bör därför bytas ut mot 2N3702, kisel, för 
bästa temperaturstabilitet. 

Vissa exemplar av mottagarna har fått en 
märklig A VC-reglering. Styrningen av servot 
försvinner på visst avstånd mellan sändare 
och mottagare genom att signalen stryps, var
efter styrn ingen återkommer på längre av
stånd igen. Åtgärdas genom att ändra R6 till 
330 kohm och C9 till !O ~F. 

Dessutom kan T5, T6 och T7 utbytas mot 
billiga kiseltransistorer ex 2N3704. T2 kan 
bytas mot 2N3706. 
FLERKANALSANLÄGGNINGEN 
Sändaren 
• Uteffekten 
I artiklarna anges teoretiskt uteffekten till 

Fig I. Exempel på servoförstärkare-IC med inbyggd brygga för slutsteget (Blockschema). 
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300 -700 m W. Dessa angivelser stämmer 
inte alltid i praktiken. Byggare, som förfogar 
över riktiga mätinstrument för effekt. har mätt 
upp 150 - 400 mW, vilket inte heller är så då 
ligt jämfört med fabriksbyggda anläggningar. 
Motsvarande mätningar på dylika har visat 
att dessa ligger runt 100 mW, i vissa fall så 
lågt som 50 mW, trots ·att tillverkaren anger 
300mW. 

Motståndet R6 påverkar ju uteffekten och 
därmed strömförbrukningen. Följande värden 
är lämpliga : Vid ackumulatordrift 4,7 ohm 
och vid drift med torrbatterier 22 ohm. 
• Antennutgången 
I vissa fal l har kortslutning av antennen mel
lan genomföringen (tag upp ett hål som är 
betydligt större än skruven i antennfästet) och 
sändarl ådan resulterat i bränd drossel (L5). 
Vill man förhindra varje möjlighet till kortslut
ning vid antennen lägger man en kondensator 
mellan utgången på kretskortet och anten nfäs
tet. lOn F går bra. 
• Pulslängdsvariationen 
I artiklarna anges att pulstiden skall vara 1,5 
±0,5 ms. Detta är naturligtvis inget krav, 
endast ledning. Det går lika bra med 1,2 
± 0,4 ms. Man skall dock sträva efter att få så 
stor variation som möjligt från styrspaken. 
Detta har avgörande betydelse för den s k 
upplösningen hos servot. Med andra ord nog
grannheten i å tergången till neutralläget. För 
att optimera anläggningens variation gör man 
på följande sätt (beskrivs för första kanalen 
och motsvarande gäller sedan de övriga): 

Först ställs servot in i neutralläge med sän
darens R21 . (Angående motståndet R I i ser
voförstärkaren hänvisas till avsnittet ''förenk
lad pulstrimning" längre fram i artikeln). 
Därefter vrids R21 så att dess resistans ökar. 
Servot går då ut mot ändläget. R 14 i styrspa
ken ställs nu om så att servot återgår till neu
tralläget. R21 ökas och R 14 ändras till dess 
styrpoten R 14 arbetar med släpkontakten i 
ena ban änden utan att gå ut på den olinjära 
slutbiten av potentiometerbanan. Eventuell t 
får R22 ökas. Denna justering ger största 

niv~rsQ I 

ns trumtnt 

Fig 2. Motståndens anslutning till flerkanals
mottagaren för dämpning av mätledningar . .. --------------~ ~ 



Fakta 
om en bra receiver. 

En hel del läsvärt om Loewe ST 20 Sensotronic med quadrofoni och sensorteknik. En produkt ur vårt. stora höstprogram. 

Tekniska data: 
Nätspänning: 
220 V, 50Hz 

Effektförbrukning: 
150W 

Bestyckning: 
5 integrerade kretsar, 37 dioder 
44 transistorer, 2 likriktare 

Kretsar: 
6 AM, 12FM 

Våglängdsområden: 
FM, KV l, KV2, MV, L V - klar för 
FM-stereo enligt pilottonsystemet 

Antenner: 
Inbyggd ferritantenn ror MV och L V 

Anslutningar: 
Antenn, AM, FM, jord, bandspelare, 
magnet och kristall pick-up, 2 stereo 
hörtelefoner och 4 högtalarutgångar 
(4 Ohm) 

Mått: 

Vikt: 
Ca9kg 

Förstärkardel: 
Uteffekt sinus: 2 X 25 W vid 4 Ohm 
Uteffekt musik: 2 X 35 W vid 4 Ohm 
Klirrfaktor: Mindre än 0,5 % vid 
maximal effekt 
Effektbandbredd: 25 till 40.000 Hz vid 
minus 3 dB och 1 % klirr 
Intermodulation: Mindre än 0,8 % vid 
maximal effekt 
Magnet-pick-up ingång: 2,5 m V / 47 kOhm 
Kristall pick-up ingång: 250 mV /1,4 
MOhm 
Bandspelaringång: 250 mV /1,4 MOhm 
Rumble-filter: Minus 6 dB/ oktav under 
100Hz 
Scratch-filter: Minus 12 dB per oktav 
från 5.000 Hz 
BaskontroU: Plus 16/ minl!ls 16 dB vid 
30Hz 
Diskantkontroll: Plus 16/ minus 16 dB 
vid 15 }(Hz 
Balans: Minus 12 dB 
Volymkontroll: Linjär/ fysiologisk 
Störavstånd pick-up: Mindre än eller lika 
med 70 dB vid maximal effekt 
Störavstånd band: Samma som ovan 
Överhörn./dämpning: 50 dB vid 
1 kHz/ 36 dB vid 40 Hz - 10 kHz 
Högtalarimpedans: Min. 4 Ohm 
Hörtelefonimpedans: 4-2.000 Ohm 
Högtalardämpningsfaktor: 20 vid 4 Ohm 

LOEWE 
LlNDH STEENE & Co AB 

Tryckknappar: 
5 våglängdstangenter, skivspelare, 
bandspelare, mono/ stereo, rumble
filter, scratch-filter, AFC, AV- och 
PA-slag, linjär och sjmulerad 4-kanal
stereo / dubbelstereo, 8 sensorer (snabb
inställning FM). 

Rattar: Stationsratt. 
Skjutreglage: 
Balans, diskant, bas, volym 
Särskilda egenskaper: 
Simulerad 4-kanalstereo eller dubbel
stereo (stereo i 2 skilda rum). 
Elektronisk kortslutningssäkring för 
slutstegen. 
Radiodel FM: 
Stereodecoder: J a (pilottonsdecoder) 
FM-känslighet: Mono 2 uV, stereo 8 uV 
Selektivitet: Statisk, plus/ minus 300 kHz, 
55 dB 
Begränsning (minus 3 dB): 3 uV 
Signal/brusförhållande: 58 dB 
Klirrfaktor: Mindre än eller lika med 
0,6% enligt DIN 45500 
Frekvensomfång (minus 3 dB): 15 till 
15.000 Hz 
Mono/ stereo-omkoppling vid: Ca 20 uV 
Överhörning vid 1 kHz: Mindre än eller 
lika med 35 dB 
Pilottonsundertryckning: Mindre än eller 
lika med 45 dB enligt DIN 45500 

Radiodel AM: 
Känslighet över yttre antenn MV: 20 uV 

LV: 60 uV 
KV: 6uV 

Distribueras i Sverige av: Lindh Steene & Co AB, Box 30062,400 43 Göteborg 30. Tel.: 031/49 02 70. 
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•• 

Nu har BYGG SJÄLV 74 kommit ut. fullmatad med bra och efterfrågade beskrivningar. tidiga
re publicerade i RADIO &TELEVlSION . Samtliga artiklar i BYGG SJÄLV74 är sådana som 
slagit mycket bra bland läsarna . I förekommande fall har de genomgått "modernisering" 
och modifiering för att passa in på dagens komponentmarknad. 
Sammanställningarna av de bäst a byggbeskrivningarna och konstruktionstipsen ur RADIO & 
TELEVISION har i båda tidigare fall blivit verkliga läsarsucceer. 

lQJ Ca pris 19:50 ,,,h' "'o," ~ . BYGG SJÄLV 74 innhåller bl a följande beskrivningar: 

B\GG SJÄLv 74 • Dynamisk brusbegränsare (DNL), tar bort 
skiv- och bandbrus 

• KondensatortänrJning tör bilar 
• 2 meters-konverter 
• Riktantenn tör privatradio 
• Fartlogg för segelbåten 
• Fyrkanalsdekoder 
• Fototimer 
• Stereoförstärkare 
• Prakt isk antennuppsättning 
• Stereodekoder för FM- rad io 
• Fjärrkontroll med ultraljud m m m m 

Dessutom massor med praktiska t ips och anvisningar tör elektronikkonstruktörer och 'hobby
elektroniker . 

.. 
BESTAll NU 
Ert exemplar på nedanstående kupong 

(K liPP ur och siind ti ll RadIO & TelevISIon, Box 3 177, 10363 Stockholm) 

-- ---- --- ---- ------------- --- - - ---- - -- ----

Jag beställer ... ex av "BYGG SJÄLV 74" a 19 :50 inkl moms. exkl porto och postförskotts
avgift. att sändas till nedanstående adress : 

Namn . . .. . . . .. . . .. .. .. . . . ........ . R.T1.2· • .7~ Adress . . ... . . .. . . .... .. .. . ... . . . ..... . 

Postnr ... .. ...... . ... . .. .... Postadress . . " .... .. . .. ... . ... .. . ... . . . . . ... . ...... . 
Informationstjanst 18 



~ slaglängd på servot. Vid behov minskas an 
passnings motstånden i servoförstärkaren . 

Anledningen till denna procedur är att puls
längdsvariationen är beroende av på vilken del 
av styrpotens bana man arbetar. 
• TV-motlagaren som hjälp 
vid trimning av sändaren 
Övertoner från sändarens oscillator kan på 
små avstå nd gå in på en TV -mottagare. 
Eventuell t får centralantennkabel tas bort för 
att de svaga signalerna skall göra sig gällande. 

Några läsare föreslår följande teknik i brist 
på oscilloskop: 

TV -mottagaren ställs in på V H F -bandet 
kanal 3 (e ller i närheten av 3). Sändaren hålls 
framför TV:n, varvid linjer genereras på bild
skärmen. Antalet linjer är lika med antalet 
kanaler plus en. Genom att man rör på 
styrspakarna ökar och minskar avståndet 
mellan linje'rna och man kan även kontrollera 
trimspakarnas rörelseriktning och givetvis se 
t ill att alla kanalerna fungerar. 

Det är dock meningslöst och felaktigt att 
trimma HF-kretsarna till starkaste signal på 
TV:n. Övertonerna utanför 27 MHz skall ju 
undertryckas i det dubbla pi -filtret. HF-trim 
ma med fältstyrkemeter! 
• Ritning till styrspakar 
En ritning till styrspakar. som kan byggas två
eller trevägs, har konstruerats av Ingemar 
Svensson, Link öping. Ritningarna kan även 
tjäna som vägledning för den som vill bygga 
sina spakar själv. Ritningssatsen, som omfat 
tar åtta A4-blad, får inte plats i tidningen, men 
kan beställas direkt från F :a Transfunk, 
Hällstugevägen 20,64100 Katrineholm. 

• Dubbelkommando 
Dubbelkommando mellan anläggningar kan 
ordnas o m anl äggningarna har exakt samma 
pulslängd pa alla kanaler. Går bra att o rdna i 
en grupp med lite merarbete! Sändarna för ses 
med en 5-polig DIN-kontakt samt en åter
fjädrande 2-polig omkopplare. Kopplingen 
utförs enlfig 5. 

Lärarens sändare ställs på TILL och 

- 4,8V 

Tonlalkond . 
47 ,.,F 

'----+--~ 

+4,8V ~t:::::::~ _______________ 1 

Fig 3. Avkoppling i flerkanalsmottagaren 
med 47 )IF mot fa lsk triggning av decoder. 

elevens på F RÄN. Båda sändarna har samma 
kristal1frek vens. N är läraren trycker ner 
knappen på sin sändare. bryts strömmen där 
och sluts t ill elevens sä ndare. Eleven kan styra 
modellen. När eleven inte längre har kontroll 
över modellen tar läraren över genom att släp
pa omkopplaren. 

Obs att sändarens vanliga ström brytare 
måste kopplas I-poligt, se fig 5, och att för 
bindelsesladden mellan sändarna har olika 
koppling i kontakterna och måste sättas in i 
rätt sändare, annars blir läraren elev och 
tv ärtom. Anslutningskontakten färgas därför 
grön och röd för I ärare resp elev. 

MOTTAGAREN 
• Oscillatorn 
Mottagarens oscillator svänger svagt och med 
dålig kristall och svag transistor, kanske den 
inte startar ens när spolkärnan trimmas och 
går förbi sitt rätta läge. Vad gör man då? En 
kondensator, 1- 10 nF, löds in över R2. 
Oscillatorn går då ofelbart igång och man 
trimmar till bästa svängspänning. Kondensa
torn kan nu tas bort. Kontrollera sedan att 
oscillatorn startar effektivt när strömmen slås 
till. Eventuellt justeras L4 något halvvarv åt 
ena eller andra hå llet. 

NYA RADIOSTYRN INGSKLUBBAR BILDAS ÖVER HELA SVERIGE: 
•• I RT :s radiostyrningsbok publicerades en 
förteckning över landets alla akti va radiostyr
ningsklubbar. Sedan dess har nera nya klubbar 
bildats, och vi presenterar dessa här nedan. 

Med tanke på det stora antalet byggda anlägg · 
ningar är det i hiigsta grad angel äget att ett gOlt 
samarbete ralk r mell an en skilda hobbyutövare 
och klubbarna samt klubbarna sinsemellan. Tag 

Län/k luhh 

A 302 RFK Micro:-. 

B·267 MFK Pa nte rn 

B·268 MF K Red Baron 

C·YI SSM U 

C ·93 Söderfors MFK 

C-Y5 Radio nygsä ll skapcI 

D · 18 Nyköping, MK FI )gsekl. 

E· 139 Ark ösunds ' p" rtklubb 

F·86 Tranasbygdens FK 

H·96 RFK Ulvandrarna 

M· 130 RC ·klubben Clippcrn 

M· 145 MFK Falken 

0 -73 Lysekils M FK 

Flygklubbar 
Kontaktman 
Ridders lröm Grcv Turegatan flY. 
114 38 STOC KHOLM 
Bö rje Carlsson Lö vängsvägen lY 3 tr. 
15 153 SÖ DERTÄWE 
Lars Golbc Stcnsövägen I I 
13012 ÄLTA. 
Bo x 2072 
U PPSALA 
Eje Sund berg ÖSlermalmsvägen 6. 
8 1060 SÖ DERFORS 
B-Ä Jcnncbo Hjulgalan 4. 
754 20 U PPSA LA 
Hakan Lundberg Bryggarvägen 5. 
6 10 55 STIGTOMTA 
Lennart Dahlströ m Dalhem L I. 
61024 VIKBOLANDET 
Carl-Jo han Torph ammar Östra Bergsgatan I A. 
573 00 TRANAs 
Nils-Olof Roslund Två Systrars väg 3 C. 
38 100KALMAR 
Gunnar Jånsson Pilängsrundeln II B. 
26 142 LANDSKRONA 
Rune Andersson Centralgatan II. 
26035 ÖDAKRA 
Lars PC{lcrssan Skeppsvägen 8. 
45300 LYSEKIL 

P· 7 1 Grå bo MFK 

P·72 M FK Span "arna 

R· 15 1 Sk iivdc MFK 

R· 152 Skara Linn ygklubb 

U· 28 1 Arboga Modellklubb 

Y· I04 So llerlea RC-klu bb 

Y· i05 MFK Bumerangen 

AC · 136 Skellerlea RFK 

Falun RBK 

Liding(l R HK 

Ro nneby RBK 

Skeppianda R B K 

Swedish East Coast Team 

Televerket slopar 
anmälningsplikten 
Televerkets bestämmelser har ytterligare 
mjukats upp: 
• Man behöver inte längre anmäla innehav 
av radiostyrningsanläggning. (Till stå nden har 
Televerket tidigare avskaffal.) 
• En ny frekvens 26,825 MH z utanför PR: 
bandet har upplatits för radiostyrning av 
modeller. 

• Brun och röd frek vens utgar inte (som tidi 
ga re meddelats) 1974 • 

OBS: Man kan inte använda oscilloskopet 
för att se pulser på oscillatorn . Den är ju inte 
modulerad. Med ett HF-osci lloskop (25 MHz) 
syns ett band över skärmen. Med diodmät
kropp likriktas oscillatorspänningen och man 
mäter likspänningen. 
• Anslutning av instrument 
När universalinstrumentet ansluts till kollek 
tor T5 och jord för mätning av A Ve-spän
ningen i samband med trimning av mottaga
ren s MF och HF, bildar mätledningarna ett 
falskt jordplan som påverkar inställningen av 
L I och L2. Bästa resultat får man om instru 
mentet ansluts till motstånd, ca lOkohm, vil 
ka löds in på kretskortet, ett för vardera mät
ledningen, se fig 2. Ledningarna dämpas på 
detta sätt och L1, L2 blir rätt trimmade,"vilket 
påverkar räckvidden . Man kan även borra hål 
i kretskortet och löda in motstånden per
manent. 
• Falsk triggning al' decodern 
Med ackar, som har ovanligt högt inre mot
stånd eller är delvis urladdade, uppstå r spän 
ningsfall när servona styrs ut. Detta blir även 
fallet med långa och tunna ledningar till ac
karna och kan även orsakas av övergångs
motstånd i strömbrytaren (vippströmbrytare 
av precisionstyp rekommenderas). 

kontakt med närmaste klubb och hö r efter vilka 
frek vense r. som är liimpliga all all\ ii nd a pa d in 
ort! 

Alt Olsson Kälkvägen 18. 
44006GRABO 
Ona Lilja Solbem PI 5 102. 
44 3 00 LERUM . 
Box 93. 541 00 SKÖVDE 

Erik Huss Skaraborgsgalan 24. 
53200 SKARA 
Rolf Fo rsell Skogsstigen J 6. 
73 200 ARBOG A 
Sven-Erik Lar:-. ... on Dj up ii\ ägc" 17. 
88 1 00 SO LLEFTEA 
KFUM -KFU M Bo, 157. 
89 101 ÖRNSKÖLDSVIK 
Barry Marklund Östra Grubbgatan 10. 
'1 3 100 SKELLEFTEA 

Bätklubbar 
Bo Gardh Rådmansvägen 6. 
791 00 FALUN 
Stcn Belfragc Väpnarsligen 18. 
18 162 LIDINGÖ 
K urt Pe rsson Brc\'lada J 2 2 I. 
372 00 RONNEBY 
Han s Billskog Säde~\ äg,c n I I. 
44040 ÄLVÄNGEN 
G öran R) dbcrg T vå Bröders \äg 33. 
38tooKALMAR 
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~ Spänningsfallet uppträder som överlagrade 
pulser på drivspänningen. Dessa kan ibland 
oavsiktligt trigga decodern. Något eller några 
servon styrs då ut tillfälligt, men återgår ome
delbart till neutralläget. 

Drivspänningen till decodern måste alltså 
avkopplas. Använd en tantal kondensator , 47 
}.l F, vilken monteras i hål, borrade i krets
kortet omedelbart där strömförsörjningen an
sluts, sefig J. 

SERVOFÖRSTÄRKARNA 

Servoförstärkarna med tio transistorer har 
märkbart bättre upplösning än de med åtta. 
Om man emellertid iakttar anvisningarna i 
avsnittet om sändaren, blir felet ganska litet; 
även med åtta transistorer och för vanliga ra
diostyrare är det utan betydelse. Den som 
emellertid tänker syssla med tävlingar eller av 
andra orsaker ställer högsta krav bör nog väl 
ja lO-transistors servoförstärkare. 
• Modifiering al' 8-transistors servojörstär
kare 
Kiseltransistorer kan användas i slutsteget i 
stället för germanium, T8 BeJ28 och T7 
BeJJ8. Därvid kan motstånden R 13. R 14 
och R 16 utgå. Om samtidigt e3 byts till tan · 
talkondensator blir förstärkarens höjd mindre 
och hela mottagarlådans höjd kan minskas. 
Modifieringen inverkar inte på förstärkarens 
prestanda utan avser att minska höjden . 

• Enkel ''fail-saje " 
ti1l8-transistorsjörstärkare 
En enkel säkerhetsdetalj, framför allt använd 
bar på båtar (och möjligen bilar), är denna 
"fail-safe", som endast behöver ett motstånd 
för att fungera. Anordningen gör, att när pul 
serna från sändaren försvinner, går servot ut i 
ändläget. Införs lämpligen endast på mo
torkon.trollen (på båtar even tuellt även 
rodret). 

Som framgår av fig 6 kan motståndet mon
teras på två sätt. Man väljer sättet så, att 
motorn dras ner på tomgång. Elektro
niskt snedställs förstärkaren av motståndet så 

+12V_~"""up 

_-~--- .. 4 ,8V 

TIO 

1--<l'c.,..(M~.2.4Y 

• CIO 
T9 

R25 

Fig 4. Aktuella ändringar i lO-transistors servoför
.... stärkare. 
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att servot går ut i ena ändläget. Visserligen 
drar motorn då ström hela tiden, men det är ju 
en liten nackdel man får ta för att inte slå sön
der en dyrbar tävlingsbåt. 

Obs: Servot går ut i ändläget så snart sän
daren slås från. Mottagaren måste alltså slås 
till efter sändaren och av före sändaren. 

• Modifiering av 
lO-transistors servo förstärkare 
Sedan beskrivningen i byggboken publice
rats steg priset på de små keramiska kon
densatorerna 0,1 }.lF 6 V onormalt, varför det 
blev nödvändigt att övergå till tantaler. Där
med uppstod problem med störningar från 
motorn. I samband med att detta löstes inkom 
en del andra modifieringar. De aktuella 
ändringarna visas i fig 4 och berör inte krets
kortsmönstret. 
l. Kondensatorerna C4 och C5 byts mot O, I 
}.lF tantal (obs polariteten). C 10 över motorn 
tas bort och ersätts med en tantalkondensator 
22 }.lF, 16 V enl schemat. Denna kondensator 
löds direkt mellan stift 2 och 3 på den 8-poliga 
kontakten (obs polariteten). Därmed kan 05 
och 06 över sl utsteget tas bort. 
2. För att förbättra utstyrn ingen av sl utsteget 
och därmed dragkraften från servot ersätts 
R20 och R2 1 med dioderna 05 och 06. 
3. Som påpekades i beskrivningen i bygg
boken ökar strömmen i servoförstärka ren rätt 
kraftigt när ett servo tas bort och sändaren är 
tillslagen. en ök ning från 4 till 20 mA. Om 
motstånden R22 - R25 ändras kan denna 
strömökning bli mindre, ca 10 mA. (R22, R25 
= 560 ohm, R23, R24 = 220 ohm.) Detta 
utan att servots dragkraft påverkas. 

Observera, att ändringarna är oberoende av 
varandra. Sålunda kan t ex den som har pro
blem med att servona är oroliga p g a stör
ningar från motorerna ansluta endast tantalen 
22J.lF, under det att vid nybyggnad alla tre 

kontakt SIOdd_} 

För dubbel
komando 

Chassi -
kontakt 

00.; -Till Från 
( Laddning) 

Fig 5. Koppling för 
"dubbelkommando". 

(6 100kn 
Al 1.1 

: R 12 

': Al 1.2 
" 

Fig 6. Enkel ·'fail ·safe". Motståndet 
kan anslutas Jl ;i h a sätt beroende på 
åt vilket häll dcn sl.all arbeta. 

modifieringarna införs. 
• Kabelfel på Variopropservot 
De rekommenöerade servomekanisermerna 
Varioprop är utrustade med en 5-polig kabel 
med 8-polig hankontakt. I Varioprop
anläggningarna används endast fem av de åtta 
stiften i hon kontakten_ 

I RT-beskrivningen används alla åtta för att 
ansluta servosimulator. Här kan nu uppstå 
vissa problem: 

Det har nämligen på senare tid visat sig att 
det förekommer kortslutning mellan stift I 
och 2 eller stift 2 och 8, vilket inte påverkar 
funktionen i Variopropanläggningen, men 
som kanske gör att servot i läsarens anlägg
ning rusar ut i ändläget. Det enklaste är att 
klippa av stift nr 2 på kabelkontakten. (De 
servon som levereras från F:a Transfunk är 
provade i detta avseende.) 

Den som inte tänker använda servosimula
tor kan ta bort en del av ledningarna på servo
kontakten, se vidare under avsnittet servosi
mulator. 

• Förenkladpulstrimning 
Eftersom varje servoförstärkare alltid arbetar 
på samma puls från sändaren är det inte nöd 
vändigt att alla kanaler har samma pulslängd i 
neutralläget, vilket avsevärt förenklar trim 
ningsarbetet. 

Man trimmar då inte motståndet R l i ser
voförstärkaren utan sätter in ett fast mot
stånd. ex ' 10 kohm. Pulstiden får bli vad den 
blir, och servots neutralläge trimmas in från 
sändaren. 

Trimningsförfarandet blir nu i korthet föl 
jande: Anpassningsmotstånden löds in pro
visoriskt och - under förutsättning att servo
förstärkaren är fri från fel - ansluts pulsin
gången + till avsett decodersteg. Med R21 , 
R31 osv trimmas servot till neutralläge och 
optimering av pulslängdsvariationen. som 
beskrevs i sändaravsnittet, genomförs. An
passningsmotstånden provas ut och löds in 
definitivt. 

Vid allt felsökningsarbete på servoförstär
karen är dock se rvosimulatorn ett ovärderligt 
hjälpmedel. 

• Servosimulatorn 
Simulatorn används framför allt vid felsök 
ning och man måste då koppla bort mottaga
rens pulsutgång. Många har undrat över om 
man måste ha med alla åtta ledningarna till 
servokontakten. Det är nödvändigt om man 
vi ll ansluta servosimulatorn så som anges i 
tidigare beskrivningar. Om emellertid anslut
ningen ändras eller simulator ej används, kan 
ledningarna 2 (svart), 4.(blå) och 7 (röd) ute
slutas. 

Ledningarna röd (+) och svart (-) kopp
las direkt mellan förstärkarna och över till 
respektive ledning på mottagarkortet. Blå led
ning (pulsingå~gen) ansluts direkt till respekti
ve decoderutgång. Ett eventuellt kabelfel på 
servomekanismen har då ingen inverkan. 

I servosimulatorn görs följande ändringar: 
Alt I. Tre ledningar med krokodilkl ämmor 
dras ut från kretskortet, brun (+), svart (-) 
och blå (pulser). Samma färger som i proto-



~ typen. Dessa ledningar kopplas in på den ser
voförstärkare, som skall testas. Servot ansluts 
till servo kontakten på simulatorIådan och 
ackumulatorn till servosimulatorn. 
Alt 2. Strömkällan ansluts till mottagaren och 
servot till sin ordinarie kontakt. Endast de tre 
ledningarna i alt l dras ut, och simulatorns 

strömförsörjning tas nu från mottagaracken. 
På simulatorn utgår den 8-poliga kabeln och 
kontakten samt flatstiftskontakten för ström
försörjningen. 

LADDNINGSAGGREGAT 

rar med temperaturen i laddaren och kan bli 
besvärande när elektroniken byggs in i de små 
transformatorhöljena. Orsaken är reglertran
sistorn T2, i vilken kollektorströmmen är 
temperaturberoende. Germaniumtransistorn 
(ACJ26) byts därför till en kisel (2N3702) 

blev en riktig pangsucce bland alla 
modellbyggare och radiostyr
ningsentusiaster. Fortfarande finns 
den att få från förlaget, men vill man 
vara riktigt säker om ett eget ex bör 
den rekvireras omgående, då efter
frågan alltjämt är stor. Den kostar 
endast 19 :50 inkl moms och bestäl
les från Fackpressförlaget AB, Box 
3177, J0363 Stockholm. Publikatio
nen är fylld med lättillgängliga be
skrivningar över utrustning - appa
rater och modeller - som den händi
ge lätt kan färdigställa själv. 

Det har visat sig att laddningsströmmen varie-

RT:s Radiostyrningsbok 

I en bok av denna typ är det myc
ket svårt att hundraprocentigt garde
ra sig mot inaktuella uppgifter, fel
sättningar och liknande. Trots våra 
ansträngningar i den vägen finns det 
här anledning att återkomma med 
några beriktiganden: 
~ Sid 29 - Den antenn som avses i 
texten tillverkas inte längre, varför 
beskrivningen av mittspolen inte 
stämmer till utförande eller varvtal. 
Detta kan vara rätt kritiskt och den 
som inte har grid-dip-meter får inte 
rätt avstämning. Det finns nu i stället 

och problemet är borta. 

s k CLC-antenner att köpa. 
~ Sid 36 (vänstra spalten) - Filtren 
ifig 17 ... Skall vara:fig 6, sid 65. 
~ Sid 44 - TJ, T3 och T5 får tex
ten nedåt . .. Detta gäller även T4. 
~ Sid 51, fig 3 Kretskortet något för 
stort återgivet. Bredden skall vara 52 
mm. 
~ Sid 66 (högra spalten) 
... pulsformen kan ställas in med 
R6. Skall vara R 7. 
~ Sid 67 (komponentförteckningen) 
- D l och D2 har förväxlats. RIO 
= 220 ohm. • 

Nu kan Du välja bland åtta olika musikanläggningar. 
För olika krav. I olika prisklasser. 

Tex Paket Saba 100 eller Paket Freiburg "för Dig som aldrig kan få nog av musik". 

Paket Saba 100. Paket Freiburg. 
2 x 33 W sinus. 2 x 40 W sinus. 
Fullradio. 8 impulsstyrda 
beröringsknappar tör 
UKV. Simulerad 4-ka
nalstereo. Monitoran
slutning. Anslutning tör 
Saba Sonorama efter
klangtillsats. Kortslut
ningssäkra högtalarut
gångar. Hörlursuttag 
framtill. Finns i valnöt, 
vitlack och metallic. 
Skivspelare: PE 3060. 
Högtalarboxar: Box 45 
(30-20.000 Hz). 

"För finsmakaren" kan 
Saba erbjuda 
Paket Saba 80 
2 x 30 W sinus och 
Paket Saba 60 
2 x 22 W sinus. 

"För Dig med anspråk 
l2å högjjudkvalitet" 
har Saba 
Paket Saba 50 
2x 15 W sinus och 
Paket Saba 35 
2x 12 W sinus. 

Försäljning och service genom fackhandeln. 

" För Dig som tycker att 
stereo inte skall vara ett 
Qyrt nöjg" erbjuder Saba 
Paket Saba Meersburg 
2 x 10 W sinus och 
Paket Saba Konstanz 
2x7 W sinus. 

Fullradio. Trådlös fjärr
styrning, som reglerar 
från/till, volym, bas, dis
kant och programval 
bland 7 UKV-stationer. 
Simulerad 4-kanal
stereo. Hörlursuttag 
framtill. Finns i valnöt 
och vitlack. Anslutning 
för Saba Sonorama 
efterklangtillsats. Skiv
spelare: PE 3060. Hög
talarboxar: Box 60 
(25-20.000 Hz). 

Saba och ljudet. 
Från Beethoven till pop. 

Rent och oförfalskat. 

S· ABA Saba Radio ProductsAB j H. Västra Frölunda 2 c 

• 
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Fig l. Kombinationen JVC Nivicos 4-
kanalforstärkare 4 VN -880 ihop med 
CD4-systemets nuvarande demodulatoren
het, som snart kommer i form aven enda 

IC-krets. Förstärkaren är redigt disponerad 
över fronten, som domineras av utstyr
ningsinstrumenten. Alla reglage löper myc
ket väl intrimmade och distinkt. Program-

JVC Nivico 4 VN-880 
för 4-kanalstereo 

* Vi har använt två ex av den här moderna japanska rörstärkaren i sammanlagt 
sex månaders tid under verkligt ingående provningar. Konstruktionen är mycket 
återhållsamt gjord men uppvisar ovanligheten av ett komplementärt slutsteg. * Data uppfylls mer än väl på flertalet punkter och utrörandet är högeligen solitt 
med utmärkt finish. 
* Detta råkar dock nästan i skuggan av att mätdata rör övergångsdistorsionen 
och hörtestomdömena från en hel pa~el bedömare inkl förf råkat i direkt kolli
sionskurs. Mätbart hög "cross" men i det stora hela ändå fin ljudkvalitet! 
* Faktiskt rörsta gången något av RT:s mätobjekt inte visat korrelation mellan 
mätdata och Iyssningsmtryck! 
* Men varför örat inte vill enas med oscilloskopfigurerna kan ingen svara på •.. 

•• Den som följt RT:s återkommande pro
duktpresentationer på Hi fi-sidan känner till 
vilken mängd modeller och utfOranden det 
också i vårt land snabbt expanderande Japan
märket JVC Nivico står fOr; apparater som 
spänner över praktiskt taget hela prisområdet 
och vilka har som gemensamt drag att de är 
välutrustade och har det "tekniska" utseende 
som attraherar så många köpare. RT har tidi 
gare provat (se 1971 nr 12) en 4-kanalig, 
mindre fOrstärkare från JVC och där 4-
kanalverkan fOreträdesvis skulle alstras ge
nom användning aven s k ljudfåltskoppling, 
ett simulerande matrisnät. Föreliggande prov
ningsobjekt är långt mera avancerat i det att 
inte bara sådan" SFCS-verkan" tillhandahål
les utan också '''äkta'' 4-kanaldo, från de nu 
fOrefintliga skivorna, tack vare anslutning till 
CD 4-systemets senare demodulator. Förstär
karen är med sina många möjligheter en hel 
programcentra\enhet, till vilken - om man 
räknar in de fyra högtalare som den tänkes 
driva - hela 12 ljudkällor kan anslutas! Man 
kan nämligen roa sig med att koppla upp fyra 
högtalare, en 4-kanalig hörtelefon , en gängse 
stereoskivspelare, ännu en skivspelare för 
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4-kanalskivorna, en FM-tuner, en tvåkanalig 
bandspelare, en 4-kanalig sådan (båda 
"däck"), en kassettmaskin (flerkanalig fOre
slås) och så demodulatorn ... Det är natur
ligtvis en öppen fråga i vad mån ägarna av de 
här nya 4-kanalfOrstärkarna verkligen också 
utnyttjar dem fOr 4-kanalskivor av olika sliIg. 
Många torde hå upptäckt att en dylik pjäs, 
använd fOr vanlig stereoåtergivning, högst 
verkningsfullt breder ut ljudet och fOrhöjer 
verkan av dem till det ibland oanade. Det är 
faktiskt så, att det mer eller mindre latent lig
ger en mängd information i skivorna som 
man kan utvinna med lite praktiska arrange
mang - en bättre pick up, en känslig och 
potent flerkanalfOrstärkare med goda tonkon
troller och möjligheter till flerledsuppkopp
ling av likaså goda och rumsanpassade högta
lare. Dyrt? Nej, inte för den som värdesätter 
musik. Knappast heller för den som ger sig tid 
ett ögonblick med att räkna ut vad skivsam
lingen representerar för värde i sig. 

På monotiden fann inte så få att skivorna 
kom fram ganska mycket njutbarare över två 
högtalare i st för bara ett system. Stereon som 
fOljde behövde inte nödvändigtvis begränsa 

väljare och funktions omkopplare syns i 
nedre raden t h. Fronten har metallic1yster i 
glänsande finish. 

L 

RThar 
PROVAT 

högtalarinnehavet till just två burkar - RT
läsarna har av undertecknad i åratal utsatts 
fOr indoktrinering att fOr all del pröva en 
3D-koppling med gemensam baskanal och 
två sidosystem. Till exempel. Den alldeles 
enastående uppslutningen kring RT-projektet 
med bygge av det stora bashornet jämte an
slutna system vittnar om gensvaret. Och nu 
4-kanaltekniken: Den har faktiskt gjort myc
ket fOr att gräva upp dolda tillgångar i ljud
spåren hos många, under senare år produce
rade grammofonskivor i stereo. Vanlig stereo, 
alltså. Den som lyssnar på sina vanliga plat
tor över ett par goda hörtelefoner, inkopplade 
till en 4-kanalfOrstärkare, brukar Qckså ha 
mycket positivt att andra om detta. Med sär
skilda 4-kanalhörtelefoner låter även de 
gängse stereoskivorna häpnadsväckande 
mäktiga. Vi har till inte ringa del använt de 
här Nivico-exemplaren på antytt sätt och det
ta med stort utbyte. 

Nivico-forstärkaren ger alla 
4-kanalmöjligheter 
Med en 4 VN - 880 är man rustad för det 
mesta. De tidigare nämnda "ljudfåltskopp
lingarna" är nämligen av två slag: Dels kan 
man välja ett läge som ger "ambiofoni" eller 
pseudo-stereo av det slag som många enklare 
fOrstärkare möjliggör idag. Dels kan man gå 
in på SFCS (" Sound Fteld Composing enligt 
Scheiber" eller "Simulated Four Channel 
Sound") som alltså ger matrisdecodering för 
4-2-4-skivor (och som fungerar överraskande 
bra fOr både SQ- och QS-codade skivor). 
Vidare kan man bryggkoppla fOrstärkaren 
och låta den ge två resurskraftiga kanaler ut 
fOr vanlig tvåkanalstereo. Slutligen har man 
frihet att plugga in demodulatorn till CD-4 
och med ett handgrepp låta förstärkaren arbe
ta i "äkta" 4-kanalteknik via skivorna härför. 
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AKG ny representant 
HARRY THELLMOD AB 
HORNSGATAN 89.11721 STOCKHOLM TEL.08/68 0745 VX 

D224 
D202 
AKG studio
mikrofoner 
itvåvägs 
cardioidteknik 

BX20 
AKG studio 
efterklangs
enhet 

Fackmännen betecknar med rätt AKG dyna 
miska studiomikrofoner 0202 och 0224 som 
objektiva mikrofoner, emedan de uppfyller 
objektivitetskraven : 
• en oförfalskad klangbild oberoende av 

upptagningsriktning och -avstånd (ingen 
näreffekt) . 

• en helt jämn frekvenskurva som är helt 
jämförlig med denna hos de bästa konden
satormikrofonerna. 

• likformigt njurformad riktningskarakte
ristik över hela frekvensområdet och en 
mycket god 180· dämpning även vid lägsta 
frekvenser garanterar obetydlig återkopp
ling. 

CKS 

CONDENSATOR 
MIKROFONMODUL 
SYSTEM 

En ny byggsten i CMS från AKG : 
Det korta riktröret med hög rikt 
verkan 
En värdefull komplettering av CMS. 

C 414 
• 4 omkopplingsbara rikt

ningskarakteristiker vid bi
behållen känsl ighet: car
dioid, kula, åtta och hyper
cardioid. 

• studiokvalitet för högsta anspråk 
• stereofoniskt eko genom tvåkanalig upp 

byggnad 
. • efterklangstiden kan varieras via avstånds

styrning även under upptagning. 
• enkel inkoppling och lätt att transportera 
• sedan början av 1971 i bruk över hela 

världen. 

DANMARK - SC Sound, Brondbyostervej 84, DK-26S0 Hvidovre 
A K G representanter FINLAND _ Nores & Co OV, Fabianinkatu 32, Helsinki 10 
i övriga Skandinavien: NORGE _ J.M. Feiring A/S, Nils Hansens Vei 7, Oslo 6 

RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1973 53 
OS: tansitanoits mloln l 



( I 

Vi arl 
För att få ännu lättare att sköta om dig 

som Pioneerkonsument och ge dig perfekt 
service flyttade vi den l december till större I-IAMMAR8Y FAORIKSV. 

och mycket vänligare lokaler för att få allt 
under samma tak. 

Skriv upp den nya adressen om det skulle 
vara något du vill oss. 

Adressen: Pioneer Electronic Svenska AB, 
Lumavägen 6-10, Box 20069, 
10460 Stockholm. Telefon 08/440240. 

Har byggt ljud i över 33 år och säljs i 130 länder. Pioneer ger dig ett års 
garanti och säljs endast av hifi-fackhandlare. 

54 RA DIO & TELEVISION - NR 12 - 1973 
Informatlonstjanst 21 



<453 

Givetvis går det lika utmärkt att ansluta 4-
kanalig bandspelare som, i det andra extrem
fallet , att låta det hela bli en monofonisk af
får, allt efter behov och programkälla. Fullt 
och oinskränkt tekniskt register, alltså, tack 
vare 100 % kompatibilitet. 

RT:s provning tar fasta på användning av 4 
VN-880 tillsammans med CD 4-demodula
torn i utförandet 4 DD-5. Vi har disponerat 
två ex av förstärkaren men bara en demodula
tor huvudparten av tiden. Den 4 DD-5 vi ur
sprungligen hade utbyttes i somras mot en 
modifierad upplaga med några ändrade mot
ståndsvärden etc sedan man kommit under
fund med att de japanska 4-kanalskivorna 
och de USA-gjorda Quadradisc från RCA 
inte fullt ut fick samma egenskaper vid åter
givningen. 

Förpackningen som den här tolvkilos biten 
elektronik kommer i vore värd en berömman
de harang bara den , men låt oss kon statera, 
att man finner sig föredömligt försedd med 
betryggande knippor med bjärt fårgmärkt 
kablage, tjocka handledningar, uppkopplings
råd , servicebeskrivningar, schema, putsdukar, 
en specialskiva för CD 4-systemets inbalan
sering, nivåhållning, kanal identi fikat ion och 
bärvågskontroll , skivförtecknin gar, var
ningsord och , slutligen, en av generalagenten 
sammanställd och på svenska avfattad, klart 
vettig (tre sidor A4) handledning i konsten att 
koppla ihop och upp apparaturen. Som fram 
går av fig 2 saknas inte precis kontakter och 
anslutningar baktill att förväxla! 

Välgjorda och exakta kontrollorgan på 880 

Redan vid förra Nivico-testet hade vi anled
ning att berömma kontrollorganen på fronten , 
som vi fann vara ergonomiskt förtjänstfulla, 
grepp fasta och med distinkta lägen. 880-reg
lagen måste också få detta betyg och mer där-

till. Genomgående solida och distinkta vrid
omkopplare, där speciellt funktions väljaren 
och programkällornas omkopplare känns 
behagligt lättgående men ändå fast intrimma
de. Ger en "dyr" känsla vid handhavandet. 

Överst t v på fronten sitter "pinnarna" , 
också välkända från tidigare Nivico-appara
ter , för strömbrytare resp hög- och lågpassfilt
ret. Fronten domineras av de gulgrönt lysan
de VU-metrarna som indi*erar nivån för de 
olika kanalerna, dvs det är tänkt att de skall 
visa utnivån från slutstegen i dB. Instru
menten är i sig enkla vridspolevisare och be
ror av diodkontrollerad halvvågslikriktn ing i 
effektförstärkaren. En omkopplare finns för 
instrumenten , med vilken deras känslig
hetsområde kan ändras. I läge High för man 
över omkopplaren då VU-instrumentens ut
slag blir för ryckigt stora vid låga pådrag. 
Enligt tillverkaren skall normal 8-ohmsdrift i 
låg-läget innebära O VU vid 32 W ut och i 
andra fallet har O VU lagts vid 3 W ut. Låg
läget sänker känsligheten med ca 10 dB. RT 
har funnit dessa relationer mellan metrarnas 
utslag och kanalprestanda vid 8 ohm : 

Utslag 
+ 3dB 
+ 2dB 

OdB 
3 dB 
5 dB 

- lOdB 
- 20dB 

Läge/hög 
58 W 
33 W 
l 7 W 

8,5 W 
5W 

Läge/låg 

74 W 
46W 
l3W 

Vissa variationer förekommer exemplaren 
emellan , som senare skall beröras i prestanda
sammanhang. Kalibreringen är naturligtvis 
varken VU-anpassad (insvängnings- och åter
gångsstider) eller av annan känd standard. 

Varje förstärkarens kanal kan tack vare 
förekomst av fyra små vridkontroller regleras 
in ljudstyrkemässigt och balanserande. Man 
ser omedelbart på instrumenten följden av 

TILLVERKARDATA FÖR JVC 4 VN-880 : 
Förforstärkaren 

Utförande 

Total distorsion : 
Frekvensområde : 
Dynamik : 

3-stegs, direktkopplad phono
förförstärkare 
0,05 % 
10 - 50000 Hz ± I dB 
Grammofoningång 65 dB 
Linjeingång 75 dB 
Bandingång 75 dB 

EtTektforstärkardelen: 

Koppling: 

" Musikeffekt": 

Kontinuerlig uteffekt: 

upp- eller nedvridning. Tydligt utmärkt ge
nom gravyr i frontplåten är sammanhangen 
vred - instrument - kanal. 

Två tonkontroller som reglerar bas och 
diskant återfinns härnäst. De har neutralläget 
för rak återgivning i toppläge och är snäpplä
gesstegade, utmärkt bra med tanke på att inga 
vagheter vidlåder en sådan inställning - här 
ser man precis vilken höjning eller sänkning 
som sker tack vare nivåangivelserna, och in
ställd ratt stannar också i inställt läge, även 
om det blir livligt omkring apparaten vid par
ties o dyl. 

Den stora volymratten längst ut går att vri
da nästan fullt varv. Den är mjukt steglöst 
gjord , behagligt stor att gripa om och utan 
dödgång eller glapp i något område. 

Flyttar vi uppmärksamheten diagonalt 
nedåt ligger där en platta över en kontakt
grupp, märkt Balance Remote. Vi har inte 
funnit skäl till provning av den här funktio
nen, som går ut på anslutning aven fjärrkon 
trollenhet för inreglering av de fyra ljudkäl 
lorna från t ex favoritlyssningsfåtöljen. Se 
foto av denna "joy stick" i genomgången av 
tekniken bakom CD 4-systemet på annan 
plats i tidningen. 

De dubbla hörtelefonutgångarna kanske 
förbryllar , liksom de kanalangivelser som 
fronten här märkts med. Men gängse stereoIu
rar ansluts med normal jackpropp till vänster 
uttag och båda används då man har en sär
skild 4-kanalhörtelefon med dess dubbla le
darkablar och dubbla kontakter. Härvid sör
jer höger uttag för signal matning till systemen 
som återger bakkanalerna 2 och 4. 

Tape Monitor-omkopplare finn s i dubbel 
uppsättning på fronten . Läget 2 Ch avser vad 
texten säger, bandspelare ansluten till två
kanal ingång, och motsvarande har man fler
kanalig möjlighet genom 4 Ch-läget. 

Loudnessfunktionen i förstärkaren regleras 
58~ 

Direktkopplat, komplementärt och 
kondensatorlöst slutsteg 
240 W vid 4 ohm 
180 W vid 8 ohm 
230 W vid 2-kanal 8 o hm 

Ingångskänslighet : Magn pickup 2 mY Kontinuerlig uteffekt vid: 

Alla kanaler dri vna, 4 X 28 W vid 4 ohm 
4 X 25 W vid 8 ohm 

2-kanalsdrirl, 2 X 55 W vid 8 ohm 

Bandutgängar: 

Baskontrollen inverkar : 
Diskantkontrollen inverkar : 
Loudnesskretsen aktiv: 

Rumblefilter inverkar : 
Brusfilterskärning : 
Kanalseparation : 

Linje 2-kanal , 100 mY 
Linje 4-kanal, 100 mY 
Band monitor 100 mY 
Band monitor 4·kanal, 100 mV 
Band ut 2-kanal, 100 mY 
DIN ut 2-kanal, 30 mY 
Band ut 4-kanal, 100 mY 
± 10dB vid 100 Hz 
± 10dB vid 10kHz 
+ 12 dB vid50Hz 
+ 6 dB vidlOOOOHz 
- 10 d B vid 50 Hz 
- 10 dB vid 10000 Hz 
50 dB vid 1 kHz 

Distorsion, full uteffekt : 
Intermodulation vid 
märkeffekter: 
Effektbandbredd lHF 
Frekvensområde 
Signal/brusförhållande: 
Kanaldämpning : 
Ingångskänslighet : 
Ingångsimpedans : 
Utgångsimpedans : 
Dämpningsfaktor : 
Nätanslutning: 
Effektförbrukning: 
Mätt : 
Yikt : 

0,5 % 

0,8% 
10 - 30000 Hz 
10 - 50000Hz ± IdB 
90dB 
55 dB vid I kHz (separation) 
0,7 Y 
50 kohm 
4 - 16 ohm (i 2-kanalsdrift 8 - 16 ohm) 
50 i 8 ohm 
220 Y, 50/ 60 Hz 
250W 
138 X 420 X 362 mm 
12 kg 

Anm. För· och slutstegen elektriskt separerbara. Pris: Ca 2 300 kr inkl moms. Importör: Rydin Elektroakustik AB, Spångavägen 339-401,16355 Spånga 
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JorlsJrån sid 27 

Fig 6. Bilden visar de tre grundsignalerna sinusvåg. triangelvåg och fyrkantvåg. 
som kan erhållas med generatorns hjälp. 

Fig 7. Kretskortet är placerat vinkelrät mot frontplåten inne i lådan. Bilderna 
visar kortet sett från båda hållen samt manöverorganens inkoppling. 

eras i lådan genom att träs ner i de där befint
liga styrspåren. Potentiometrarna R 2, R22 
och R23 är inlödda direkt p~ kretskortet. 

Om man önskar en linjär frekvensskala, bör 
R I ha negativ logaritmisk karakteristik . Kon· 
densatorerna C I - C6 löds in direkt på S2. De 
i komponentförteckningen angivna värdena 
på dessa kondensatorer är riktvärden och får 
utprovas för rätt frekvens. SkalkaJibreringen 

EnnyJBLI 
JBL L26 Decade 

skall därvid göras i läge sinusvåg med R3 jus
terad ti'lI 50 :50 symmetri. Ändring av sym
metrin med R2 eller RJ påverkar frekvensen. 
och därför gäller ej frekvensskalan, då genera
torn lämnar ramp eller variabel pulsbredd. 

Om man önskar utöka frekvensområdet 
nedåt, kan S2 utökas med maximalt två lägen 
till , varvid den lägsta frekvensen blir ca 0,003 
Hz . Laborerar man med faslåsta kretsar, an-

har vuxit fram ur den teknologi som 
skapade JBLs högtalarsystem för 
professionellt bruk. JBL går i 35W
klassen. Lättdriven. En .verkligt 
elegant JBL till ett attraktivt pris. 
Välj själv front i orange, blått, 
brunt eller vitt. 

vänds VCO-ingången 13. Inspänningen måste 
vara mellan + 5 och + 14 volt för att inte 
äventyra funktionen hos lC l . Ansluter man 
en sågtandsspänn ing till 13 kan generatorn 
svepas inom ~xempelvis tonfrekvensområdet 
30 - 20 000 Hz med lämplig inställning av R l 
och S2. Om man ansluter ett antal tangenter 
med var sin spänningsdelare till J3 , kan man 
få en enkel elektronisk orgel. • 

~ Rank Radio International. 
lA.:J Rank Audiosonic AB, Stationsv. 13, 18265 Djur sholm. Tel 08·7552840. 
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Ont om plats är det gott om. 

Gott om plats däremot är det för kassetter i Automatic 
kassetthållare. 
En kub som placeras var du vill , ett system som du kan 
bygga ut i takt med kassettinköpen. 
En kub med plats för sex kassetter. 
En kub, där du bara trycker på kassetten så åker 
den fram. Bara för att du inte skall trassla in 
fingrarna mellan kassetterna. 
En kub som finns i rött , orange, blått, vitt och svart. 
En kub som bör finnas hos dig som har många kassetter 
att hålla reda på. 

Informationstjänst 23 

Finns hos den välsorterade 
fackhandlaren . 

<€eta~ 
Box 69, 284 00 Perstorp, Tel. 0435/30430 

Renaste genaste vägen 
mellan pickup och öron 
Koss HV-l ger en dramatisk ren och 
"öppen" återgivning med bibehållen 

bas samt kontakt med yttervärlden. 
Koss var föregångaren då de 
stereofoniska lurarna skapades. 
Föregångaren med elektrostaten. 
Föregångaren idag. Lyssna därför på 
Koss-Stereofoner innan Du gör Ditt 
val - renaste genaste vägen mellan 
pickup och öron. 

~~[JSS 

~ Rank Radio International. 

~ 
PR04AA. Professionell. 

~iFilU' 

Red Devil. Dynamisk, lättvikts
stereofon. Attraktivt pris. 

ESP9 Elektrostat. Studio Moni-
tor. 

lA..] Rank Audiosonic AB, Station sv. 13, 18265 Djursholm. Tel 08-7552840 
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Fig 2. Här den inte precis kontaktfattiga bakre panelen till demodulator resp förstärkare. 
Den senare kan separeras i två enheter; bryggkopplingen ses ungefår i mitten, märkt Pre 
Out/Main In. Uppe t v omkopplaren för tre ingångsimpedanser för pick up. Nedanför en 
DIN-utförd bandspelarkontakt. 

~55 
med en tvålägesomkastare även den, och inga 
speciella yttre villkor gäller för relationen till 
volymratten. 

Programväljaren t h ger enbart val mellan 
tvåkanaliga programkällor. Phono l -läget är 
för skivspelare anslutna till så märkta ter
minaler baktill. Härvid skall man anpassa 
ingångsimpedansen med den väljare för läm
pad pick up-last som finns på Nivicons baksi
da, en finess som bara ett fåtal dyra förstärka
re hittills utrustats med. Phono 2-läge följer 
därnäst, och vidare finns två högnivåkällor , 
Aux l och Aux 2. Den första rekommenderas 
för anslutning av radiomateriel etc där käns
ligheten ligger på 100 mV eller högre och som 
man vill ha in på de tvåkanaliga Aux 1-
anslutningarna. Aux 2 kan anslutas godtyck
ligt vald utrustning av vilket slag som helst. 

Funktionsomkopplaren bredvid har inalles 
nio lägen: 2 kanaler v + h, vilket ger en 
monoljudbild från två håll som är lämpad att 
balansera ut ett högtalarpar med. Nästa läge 
heter 2 Ch Stereo och ger vad namnet anger. 
Det läget väljs också för radiomottagning i 
stereo. SFCS-I är läget att koppla till vid 
avspelning av tvåkanaligt programmaterial, 
ur vilket önskas "ambiofoni" eller signaI
blandning på utgång för simulerad 4-
kanalverkan. SFCS-2 är "Scheiberläget", 
som låter förstärkaren arbeta som gällde det 
en ren matriskoppling för 4-2-4-verkan ur 
"kodade" skivor. Positionen 4 Ch Aux-l av
ser CD 4-signaler liksom Aux-2. 

Den nivåkontroll för ljudfåltsutbredningen 
som finns upptill (SFCS Level ControT) på
verkar kanalerna 2 och 4, dvs bakledens ljud
källor, under förutsättning att funktionsvälja
ren ställts i läge SFCS-I eller 2. (Vid val av 
något 2-kanalläge genom kombination av 
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åtgärder fram- och baktill på JVC förblir gi
vetvis två av ut-signal instrumenten passiva). 

Förvillande mängd kontakter vid inkoppling 
av decodem 
Bakpanelen till demodulatorn 4 DD-5 är en 
"förminskning" av den ögonflimrande mängd 
kontaktdon som grupperats över själva för
stärkaren. Obs! Demodulatorn går givetvis 
att använda till alla JVC-modeller i CD 4-
programmet, inte enbart till den här aktuella 
apparaten! Den demodulator RT disponerat 
har två vanliga tvåkanalanslutningar - 2 Ch 
Direct Out -, två phonoingångar och fyra 
utgångar, 4 Ch Out, med lokaliseringsangivel
se. Justeringsorganen baktill plus skruven på 
undersidan förutsätts vara rätt optimalt in
ställda av fabriken och skall bara finjusteras 
vid installationen aven musikanläggning som 
denna. 

Den funktion som heter direktornkopplare 
styr ihop med framsidans kanalväljare sig
nalen till att antingen gå ut som stereo "rakt" 
eller också, satt i off-Iäge, låta information 
från pick up etc ledas ut som tvåkanalljud 
från fyra ljudkällor. Man har flera möjligheter 
att dirigera signalerna genom kombinationer 
av lägen hos kontrollerna på demodulatorns 
framsida resp baksidans omkopplare. 

Följer man uppkopplinganvisningarna i 
detalj och ställer reglagen i anvisade lägen 
behöver inga misstag uppstå. N ågot värre kan 
knappast hända än att man får tvåkanalljud i 
stället för 4-kanaligt. Förberedelserna gör 
man också klokt i att utföra med omsorg och 
t ex noga justera in sin kombination av pick 
up (Iågkapacitiv tonarm!) och decoder. För 
detta använder man den medföljande CD 4-
grammofonskivan med sina olika band. Vo
lym och ton signaler anpassas i de olika leden 

Fig 3. Perspektivet på innanmätet till 880 ~ 
gör att den ser rymligare ut än den verkligen 
är i all sin förtätning. T h de kraftiga, svarta 
kylelementen för sluttransistorerna, åtta styc
ken. Märk de i övrigt dominerande stående 
kretskortmontagen. Hög kvalitet och god 
fmish kännetecknar förstärkaren. 

enligt noggrann beskrivning. Balansen regle
ras också in för kanallikhet. Så måste man 
ägna uppmärksamhet åt 30 kHz-nivå för det 
fall pick upen inte exakt skulle passa demodu
latorn, eller annan ostabilitet inträffar (för 
hög kapacitans i tonarmen, etc). En 400 Hz 
signal finns ingraverad i skivan, som ihop 
med en stegad omkopplares verkan avslöjar 
om någon del av anläggningen inte är opti 
malt anpassad. För den alldeles ovane kan 
allt man måste checka, koppla upp och prova 
in måhända ta en helkväll , men dels har fa
briken sörjt för tämligen oförväxelbara kablar 
och dels lämnas alltså en god vägledning på 
svenska. - Inte för att förf hyser så värst 
stort hopp om rådets gångbarhet, men man 
bör nog fråga i radiohandeln innan den här 
uppkopplingen begynner om l) den tilltänkta 
pick upen är lämplig för ändamålet och 
2) om kapacitansvärdena i den tonarm man 
har ligger under 100 pF (det gör de nog inte). 
Vidare kan, av skäl som nedan skall beröras, 
en effektiv skärmning av tonarmens pick up
ledningar rekommenderas. CD 4-systemet 
med dess ultraljudbandbredd är nämligen, 
vilket RT-proven bekräftar, inte okänsligt för 
interferenser med TV - I injeoscillatorfrek
ven sen går gärna in i demodulatorn och vållar 
också störningar i pick up-ledet med, i vidri
gaste fall, rundtjut i högtalarna. Andra former 
av interferensstörningar kan också inverka, 
precis som vid trådlösa TV-kontroller. En CD 
4-anläggning skall inte stå i omedelbart 
grannskap av hemmets televisionsmottagare! 

De åtta kontaktfålt som fyller bak panelen 
till 880 behöver inte närmare kommenteras, 
utan vi skall blott uppehålla oss vid ett par 
detaljer. Först har vi väljaren för tre belast
ningsimpedanser, 33,47 och 100 kohm, redan 
nämnd. Vidare finns en utsläckningskrets för 
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lågfrekvent skivbullerljud, det är ett filter som 
kan aktiveras att hejda allt under 18 Hz. Inget 
rumblefilter (rumble ligger 25 - 50 dB) utan 
ett s k warp filter som tar ut oplana skivors 
inverkan på högtalarkonen - viktigt i 4-
kanal! 

Den s k BTL-switchen strax intill kanske 
en del undrar över: Den skall under avspel
ning av 4-kanaligt material vara ställd i nor
malläge, förutsatt högtalarna har gängse 4-
16-ohmsimpedanser. Läget "2 SP" kan man 
sluta sig till avser utsignal över bara två hög
talarled, men BTL? Det läget anger helt en
kelt bryggkoppling av förstärkaren, varvid 
bakIeden försvinner, och all effekt kommer 
fronthögtalarna tillgodo. 

För- och slutstegen hos JVC 4 VN-880 är, 
som kunde förutsetts, elektriskt separerbara 
med överbryggningar. På bandanslutningssi
dan märks en DIN-kontakt för alla funktioner 
enligt den normen (in/avspelning av band). 

Högtalaranslutningarna sker med klämfast
sättning, varvid man får akta på att inte för
växla polariteten eller kortsluta terminalerna. 
Märkningen är tydlig, men den här sortens 
kontakter har inte vänner i alla läger. Plus
kontot är att de är verkligt snabbarbetade. 

Terminalerna märkta "4 Ch Input" i mitten 
är de man ansluter sin demodulator för 4-
kanalljudkällor, och två kontaktrader kan 
väljas, Aux 1/2. Fin och tydlig gravering. 

Innanmätet av förstärkaren 
är förtroendeingivande och snyggt 

Det finns några likheter mellan den här ja
panen från JVC och den vi provade i decem
ber 1971, men definitivt olika framstår de vad 
innanmätet beträffar. 880-förstärkaren utstrå
lar soliditet och kvalitetsarbete inuti . Den är 
visserligen mycket tung och rejält förtätat 

byggd till följd av alla funktioner och kretsar 
men måste dock betecknas som tilltalande 
väldisponerad med snyggt och strikt kablage 
som uppenbarligen inte inverkar (överhörning 
etc) ogynnsamt någonstans, alla risker till 
trots med så många drivsteg etc. Så när som 
på det stora förförstärkarkretskortet har alla 
övriga steg satts på i kortramar stående plat
tor, en utrymmes- och åtkomlighetsfrämjande 
monteringsmetod. Sefig 3. Längst ner t v sit
ter de fyra svarta, mycket kraftiga kylele
menten för sluttransistorerna i sina "modu
ler". 

Nättrafon ligger väl kapslad i sitt hörn och 
ovanför den återfinns de stora nätellytarna 
om 4700 JlF och 1000 JlF. 

Alla ingångar är skärmade och samtliga 
moduler har omgivningar av plåtvinklar och 
skärmande material. Stadiga genomföringar 
håller detaljerna på plats och alla jordningar 
är väl utförda. Allt löd arbete verkar utfört 
med omsorg, och skillnaden är väldig gent
emot det (tidiga) ex av MCA-V7E vi provat 
förr mot 4 VN-880, som uppenbart genom
gått en myckenhet checkning och kvali
tetskontroll i fabriken . 

Kretskorten är snyggt lackade och behand
lade. Överlag håller de japanska kompo
nenter. Alla verkar vara av god kvalitet. Inga 
billiga och enkla potentiometrar t ex har an
vänts utan genomgående påkostade, fler
gangade sådana liksom kraftiga vridomkopp
lare. Alla halvledare är från Japans ledande 
leverantörer. Effekttransistorerna kommer 
från Nec, och i övrigt har Mitsubishi, Fuji, 
Hitachi m fl bestått komponenterna. - Inga 
FET och inga IC ingår i denna med alltige
nom diskreta komponenter uppbyggda appa
rat. 

Liksom det yttre är förtroendeingivande 

hos 4 VN 880 har mnanmatet att go lms. 
Det bärande chassiet är stadigt och vrid

styvt. Förstärkaren är relativt väl balanserad 
över sina (tunga!) 12 kg. 

Höljet, av metall, uppvisar god passning , 
enkel och snabb skruvpåfåstning och stor yta 
för ventilation på ovansidan. Kylningen 
fungerar effektivt de fyra drivstegen till trots ; 
också under intensiva prov med timmars hård 
belastning kunde ingen värmeutveckling mär
kas. 

Komplementärt slutsteg ovanligt. 
Påkostade. förförstärkarlösningar 

Nästa punkt intresset fokuseras i bör bli 
schemat och de använda elektriska lösningar
na. Den här klass B-förstärkaren är ju gjord 
enligt den konception alla bättre japaner fått 
idag, dvs den är direktkopplad och kondensa
torlös på utgångarna. Till skillnad från ett par 
andra likaså etablerade och mycket respekte
rade konkurrenter vi provat har JVC-företrä
daren dock fått ett helt komplementärt slut
steg med dubbla Darlington-par i drivkopp
lingen. Förstärkaren är vidare differential
kopplad på ingång. Motkopplingsgraden har 
drivits rätt måttligt i alla steg. Helhetslösning 
en är alltigenom beprövad . 

. RT har tidigare i flera föregående prov
mngssammanhang utrett tekniken bakom di
rektkoppling etc , varför vi hänvisar till bl a 
1972nrll. 

Förförstärkaren har i både tonkontrollste
gen och frekvenskorrigeringsnäten tre-transis
torlösningar. Förförstärkardelen med loud
nessfunktionen hyser också SFSC-kretskortet 
med sina sex transistorer. 

Mellan för- och slutförstärkare sitter de två 
fasvändarkretsarna i effektdelens inledande 
steg. Deras funktion hänför sig till aIterna
tivanvändningen av förstärkaren i bryggkopp
ling. Härvid sker en effektökning vid två
kanaldriften från 25 W/kanal i 4-kanaldrift 
till 55 W X 2, angivet vid 8 ohm i kontinuer
lig effekt. Kretsen reverserar insignalfasen. 
De ursprungliga insignalerna påförs drivste
gen för kanalerna l och 3 medan den fasvän
da fraktionen matas till kanalerna 2 och 4. 
Signaldelarna komponeras därpå ihop på 
utgångarna. 

Nätdelen, som inte är strömbegränsande, är 
på inget sätt rikligt dimensionerad för att för
sörja alla i 880 ingående funktioner. I anslut
ning till nätdelen ligger ett kretskort om fem 
halvledare som utgör - ihop med ett stort 
relä - ström- och spänningsvakt som skyd
dar sluttransistorerna vid termiska kristill
stånd. Förstärkaren är tack vare de här 
anordningarna rätt väl säkrad mot åverkan av 
olika slag. Också högtalarna blir ju på det här 
sättet övervakade mot skador, som i värsta 
fall skulle kunna ödelägga dem. Att automati
ken fungerar väl kunde vi övertyga 'oss om vid 
effektrnätningarna. 

Effektvärden, distorsion ofta överträffande 
tillverkardata 
Granskar vi tillverkardata vs mätresultaten 
finner vi omgående att en hel del av de förr~ 
är försiktigt hållna och i underkant. Det hör 
till saken, att RT haft två exemplar av förstär
karen till test (och provningsperioden har to
talt omfattat sex månader i det ena fallet). I 
båda fallen förelåg ingen anledning till oro för 
att merparten "vanliga" data inte skulle upp-
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fyllas. Vad som vållat grubbel är snarare 
skillnader på ett annat plan , som skall visas. 

Uteffektmätningarna rel inträdande klipp
ning visar ju genomgående att det går fint att 
krama ur den här förstärkaren högre effekter 
än data anger, och detta till genomgående 
lägre klirr än angivna 0 ,5 %. Undantaget 
skulle vara 30,2 W i 4 ohm med 0,15 % dis
torsion i kanal l. Men överlag är ju klirret 
mycket lågt, långt lägre än utfåst. Att hänga 
upp sig på effektrnässiga olikheter kanalerna 
emellan är ju också otacksamt, eftersom vi 
passerat de 4 X 25 W som garanteras skall 
finnas . - Också de bakre kanalerna uppvisar 
jämna effektsiffror med övervärden. Detta är 
förtjänstfullt , också om man inte skall över
skatta effekttillskottet. 

Bryggkoppling av förstärkaren , BTL-drift, 
gav också tre resp fem W över data men detta 
vid kanske något ojämnare procentuell klirr
förekomst; dock helt godkänd. 

När förstärkaren drivs över sin förmåga 
slår reläautomatiken av, och den behöver 
några sekunder att hämta sig på. Nätaggrega
tet, som man gärna såg förbättrat (gamla 
synder), har svårt att orka med sådan över
styrning. Men vi är då långt från normaldrift
fallet. - Det är vidare intressant att se 
kretsarnas strömgeneratorverkan vid låga 
impedanser. 

I THD-mätningsfallet verkade kanal 3 vara 
den klart bästa. En var sämre och två medel
goda. Man kan se, att klirret ökar från 1 W / 
och vid lägsta effektuttaget, vilket ju inte är 
ovanligt. Vid bryggkopplad förstärkare når vi 
visserligen ingenstans någon halv procent 
men 0,3 vid 0,25 W ut. Mätningen avser f ö 
hela förstärkaren med signalen in på Aux-två
kanal ingång. Klirrdata behöver 880 inte 
skämmas för. 

Intermodulationsdistorsionen vid BTL
kopplingen ökar med effekten och minskande 
belastningsimpedans. Här togs som mest 76 
W ut ur en kanal , varvid 0,74 % IM noterades 
i 4 ohm. Märk jämnheten vid I W ut. Cross 
over-produkter gör sig sannolikt gällande här. 
IM mätt vid 4-kanaldrift gav som lägsta vär
de 0,06 % vid 15 W (ej med i tab). Vid alla 
distorsionsmätningar får beaktas om högre 
effekt än nominellt är uttagen! IM är punktvis 
utmärkt låg. 

Vid I % THD avger förstärkaren halva sin 
effekt inom området 7 Hz - 45 kHz i 4-
kanalkoppling, något som minskar 10 kHz 
vid BTL-driften; se tab. Också frekvensom 
fånget - med tonkontrollerna i mekaniskt 
mittläge och 1 W ut - ändrades vid övergång 
till tvåkanaldrift , som synes. Effektbandbred
den är typisk för det kondensatorlösa slutste
get och den ger en utmärkt överstyrningsre
serv med särskilt god kontroll över lågre
gistret. 

Dämpningsfaktorn: Värdet tyder på ett bra 
slutsteg. 

Det är tillfredsställande att man för 4 VN-
880 disponerar identiska inspänningsmöjlig
heter på grammofoningången som maxvärde 
under angivna betingelser ; överstyrningsre
serven synes god. Man har alltså 116 mV i 
både mono och stereo, ett av de bättre värden 
RT uppmätt! 

S/ N : Tonkontrollstegen är i stort ovanligt 
bra, skall man finna , men förstegen i övrigt 
torde lämna ett brustillskott till helheten. Med 
stängd vol ymkontroll fås högre värden, - 60 
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med 
vägningskurva ligger ungefår i 
klass med dem för Sony TA - 1130 och är 
inte dåliga. 

Tonkontrollerna är av gängse, japaniserad 
Baxandall-typ och har ett kanske lite snävt 
reglerområde, men detta gäller ju de flesta av 
Österns förstärkare. Tonkontrollerna är steg
!ide med ca 2 dB i numera inte ovanliga 10-
stegsintervall vid ca 100 Hz och 10 kHz. 
Diskantsärikningen försiggår inte riktigt lika 
brant som hos en del andra japanska fabrikat, 
vilket är positivt. 

Kurvan för hög- och lågpassfiltren får 
kommentaren, att insatsen nog sker lite tidigt. 
Men många finner det här fullt acceptabelt å 
andra sidan. Det kan vara en smak- och 
repertoarsak (skivorna). 

Loudnessfunktionen, urkopplingsbar , skall 
alltså verka i förening med volymratten. Tre 
lägen är checkade, och loudnessfunktionen 
verkar fungera alldeles utmärkt i de aktuella 
registren. 

Båda SFCS-Iägena verkningsfulla. 
Förstärkaren är något instabil 
SFCS-funktionerna i förstärkaren gav gott 
resultat, fast, det skall tillstås, någon mera 
omfattande lyssning bara förekommit i 4-2-
4-koppling. Ambiofonin är inte vad man först 
väljer då två andra 4-kanalmöjligheter står till 
buds. Överraskande var vilket klangligt utby
te SFCS gav för både SQ-skivor och QS-mat
riserade sådana; nätet är ju inte tänkt för ex
akt något av systemen utan är en lyckad 
kompromiss kring några av alla vedertagna 
koefficienter. Det verkade faktiskt finnas 
hygglig separation mellan fram- och bakled 
och ett heller inte överdrivet eller förskjutet 
frontintryck. - Som framgår av alla SFCS
kurvorna är de inte linjära utan undergår en 
bashöjning; detta bör bero av inverkan från 
de fasvridande näten i 880 som fungerar fre
kvensberoende. 

RJAA -anpassning till normkorrektion: God 
men med "platån" upptill lite tidigare än före
bilden. Skillnad ca 1 dB eller mindre. Knap
past dock benägenhet för muller i värsta fall , 
och hur som helst har man ju 18 Hz-filterkret
sar att tillgå. Se även kurvan för den RIAA
anpassade demodulatorn. 12 m V var den 
spänning som max kunde påföras grammo
foningången. 

Kantvågssvaren vid 100Hz och vid 1 kHz 
vid 4-kanalkopplad förstärkare finns rimligen 
inte mycket att invända mot. Vid 10kHz in
träder dock en tidigare mest anad ringning 
mera markant. Detta tyder på viss ostabilitet. 
- Se vidare det svepexpanderade kantvågs
svaret. Att förstärkaren under vissa hårda be
tingelser inte är fullt stabil framgår också av 
deltonsanalysen i det följande. 

Men innan dess har vi studiet av faslägena, 
registrerande för fram-bak -ledet ( = höger 
fram/vänster bak) resp för kanal 3 till kanal 
4. Se fotona av signalens förlopp. 

Deltonsanalysen har RT-Iäsarna hittills 
tagit del av i form av siffervärden, extrahera
de ur mätningar med våganalysator. Bandspe
larprovningarna använder dock mestadels ett 
s k FNA -spektrogram, där man kan se 
"staplar", dvs grundton + deltoner längs sid
band, på vissa nivåer där "taket" bildar refe
renser. Här är en serie liknande analyser, av 
mättekniska skäl gjorda vid full utstyrning 
resp ett blygsamt effektuttag, 6 W, samt vid 
tre frekvensnivåer, 100 Hz, 1 kHz och 6 kHz. 

Full utstyrning skall snarare läsas "vid 
dande klippning" hos förstärkaren, som där 
drivs över förmågan. Det skall sägas, att den 
procentuella förekomsten del toner som sådan 
inte alls är alarmerande - värdena förhåller 
sig alltså relativt klirr i procent - eftersom 
det kan röra sig om t ex andratonsdistorsion 
om 0,01 % eller en. "tredjeton" som restsignal 
på 0,03 % - 50 dB nivåmässigt. Vad soni 
inger viss betänksamhet är de fall då hela 
band av övertoner till grundtonen reser sig ur 
bruset och sticker upp taggiga konturer ... 
Detta är en rätt klar indikation på instabilitet 
och inträffar alltså för Nivicon om inte förr så 
vid dess klippgräns. 

Det är naturligtvis å andra sidan inte me
ningen att man kontinuerligt skall driva en 
förstärkare för hembruk på ett så brutalt sätt. 
Man kan trösta sig i någon mån med del
tons utseendet vid de mera normala 6 W, även 
om den grinige vill sätta fingret på viss "pin
nighet" också vid 6 kHz , som framgår av 
mätdata. (Det vill till tur förstås om de här 
kurvbiadens registrering går fram tillräckligt 
i trycket!). 

Hög övergångsdistorsion i 880, 
men lyssningsintrycket positivt! 
Den som "tittat i facit" och redan tagit del av 
fotona för övergångsdistorsionen väntar sig 
förmodligen här dödsdomen över denna för
stärkarkonstruktion, kanske minns någon 
också vad vi skrev 1972 på tal om en annan 
(mycket god) förstärkare till test: "Det som 
idag måste utgöra de bärande kriterierna på 
kvaliteten hos en tonfrekvensförstärkare är 
ringa förekomst av övergångsdistorsion jämte 
pick up-stegets funktion (= förmågan på 
grammofoningången). Goda värden här 
konstituerar en förstärkare som man kan 
utnyttja optimalt och som inte ger irritation, 
lyssningströtthet och obehag ens vid långa 
sammanhängande' hör pass ' ... 

Just det. Förf. hade det ena exemplaret till 
lyssningsbedömning i fem månaders tid, un 
der vilken period åtskilligt blev spelat genom 
Nivicon. Det är inte överord att säga att det 
blev rena chocken att ta del av vad oscillo
skopet sedan visade. Förväntningarna efter 
alla dessa timmar av odelat angenäm musik
återgivning var helt andra. Vad hade hänt? 
Fel på hörseln eller på mätmetoden? Fasbero
ende cross-karakteristik? "Jämn" spektralför
delning av distorsionsprodukterna ? Jämna 
toner stör ju inte. 

Övergångsdistorsionen hos 4 VN-880, 
mätmässigt sett, har om inte vållat förf. sömn
lösa nätter så dock icke obetydligt grubbel. Vi 
skall först titta på en ovedersäglig s a s tek
nisk sanning i det här. Av bara de två RT-ex
emplaren framgår ej oväsentlig spridning för
stärkarna emellan. "Spikarna" är olika smala 
och ligger olika. Fasrenheten är olikartad 
o s v. Vi har utrett noga dessa skillnader. För 
oss står det klart, att tillverkaren tar mycket 
lätt på det här med matchning av effekttran
sistorer. De NEC 2SD188VM och 2SA627M 
som ingår i stegen har nog aldrig träffats tidi
gare innan de begynner sin livsgärning i på
tvungen gemenskap i modulerna. Det är det 
ena. 

Det andra är att viloströmmen genom tran
sistorerna, ganska avgörande för halvledarnas 
linjära arbetssätt, inte är optimal hos någon 
av förstärkarna. JVC vill ha det till att 20 mA 
kollektorström skall genomflyta effekttransis
torerna vid frånvaro av signal. Vi har mätt 



CD 4-DEMODULATORN I NY IC-KRETSTEKNIK 
Den IC för CD4 R T tidigare visade i nr 10 
innehåller flera funktioner än för "bara" 
demodulatorn och är en 24-benskrets . Den 
har utöver skivavkännarnätet också Dor
ren-kretsar, dvs med den IC:n kan man ta 
emot Quadracasl-sändningar. 

Just innan detta RT-nr skulle gå till sätt
ning kom nyheten om att JVC låtit Signetics 
i Kalifornien (Dolby-specialisten) visa fram 
nyskapelsen 392. en monolitisk 16-benskrets 
i dual in line-teknik. Den skall tillverkas pa
rallellt av Signetics och av representanten i 
Japan, Ashai Glass. Den siktar på mass
marknaden och blir hjärtat i den nya demo
dulatorn TDM 18A. se bild. Denna krets 
mäter bara I 10 X 80 mm och kan installeras 
i receivers, skivspelare o dyl. Den har blott 
en enda trimpunkt för samtliga 4-kanalfunk 
tioner! Ett pris per styck är satt med $ US 
1,54 för s k OEM-kunder, alltså tillverkare 

med dc-voltmeter i testpunkterna på driv~tegs 

kortet och avläst 10 m V, som skall motsvara 
strömmen 20 mA medan volymen stått i 
minimumläge. Det var inga 20 mA från 
början någonstans. Så har vi experimentellt 
höjt viloströmmen till 40 mA i ett ex och 
mycket riktigt fått ner "crossen" något. 

Exemplaren skiljer sig tydligt, och brygg
kopplingarna ger den värsta övergångsdis
torsionen. Se mätvärdena och fotona med 
originalsignalen. 

Varför hörs inte denna våldsamma över
gångsdistorsion värre än den faktiskt gör? En 
dylik taggighet är man van vid avsätter sig -
bokstavligen! - som rå, metallisk klang av 
just örontröttande slag. För känsliga sin
nesorgan avslöjar ljudet snabbt dessa sina då
liga egenskaper hos en förstärkare - innan 
några mätdata behöver föreligga. Det är ju 
halvledarteknikens tillsynes eviga följeslaga
re, detta med "transistorljudet", olineariteten i 
transistorernas arbetssätt plus de minusposter 
ljudmässigt som dålig sammatchning av kri 
tiska funktioner ger. Med mycket mera. Eller 
omvänt, som en skämtare svarade missljuds
detektiven Russel! O Hamm. som ägnat en 
grundlig undersökning om hörbara skillnader 
mellan rör och transistorer och som ställer 

av märkesvaror. 
~ En lite finare demodulator kommer i 
form av samma kretskort men med förbätt 
rad(! data: TDM-19 A, som blir för "super 
Hi fi". 

Kretsen 392 förmår bl a att automatiskt 
justera in rätt bärvågsnivå idemodulatorn 
för godtycklig pick up-kombination. Till en 
komplett demodulator åtgår två IC av det 
här slaget. De innehåller kompletta pro
cessor- och brusreduktionsnät i en hög grad 
av integration. 

~ Det kan nämnas, att från svensk sida har 
Sonab beviljats licensrätt till de nya kretsar
na. Det betyder dock inte med nödvändighet 
att Sonab snart lanserar en sådan 4-ka
nallösning: 

- Vi har avtal och licenssonderingar 
igång med samtliga ledande tillverkare på 

frågan i JAES om det inte måste finnas vikti
ga parametrar vilka aldrig mätts upp: "You 
just have to get used to the nice clean sound 
of transistors. What you've been listening to 
on tubes is a lot of distorsion." 

Det är, skall påpekas, våra lyssningsin
tryck som vi grundar ett omdöme om en för
stärkare i RT på i första hand. Det har hittills 
aldrig ställt sig svårt. Rått, liksom "ofull
gånget" ljud utan lyster har i högre eller 
mindre grad alltid kunnat korreleras till hög, 
visuellt påtaglig övergångsdistorsion. Lyss
ningen har varit tröttande. Från den synpunk
ten finns alltså föga anledning att ta tillbaka 
det postulerade, vad som än egentligen in 
ryms i begreppet övergångsdistorsion, dyna
misk förvrängning, transientdistorsion, inter
modulation. Tröttande och ofullgången får 
ingen förstärkare verka. Nivicon passar heller 
inte in på beskrivningen. 

Högtalare som "mäter bra" brukar också 
överlag upplevas positivt av försökspersoner i 
akustiska test (vana lyssnare, skall kanske 
försiktigtvis tilläggas). Någon generell mot
svarighet gäller dock inte på förstärkarsidan, 
också om vi inte träffat på så värst många 
förstärkare, vilka inte förenat goda mätdata 
med också goda klangliga egenskaper. Vi har 

det här området, kommenterar Clas-Göran 
Wal1ning. Sonab. Vårt intresse för 4-ka
nallösningar pekar inte i någon definitiv 
riktning ännu och många bedömningar åter
står att göra. 
~ Data för IC-kretsen CD4/ 392: 

Matningsspänning 12 V, drifttempera
turområde 0 - + 70 0 C, värmeledningstå
lighet för lödning etc 60 s 300 0 C, spän
llingsförstärkning 22 dB, ingångs impedans 
min 50 kohm, -444,råförstärkningsbalans -
bal ans O. I dB distorsion vid 1,5 V rms 
(- + 14 dB) 0,05 %, ingångsbrus 2 Il V, 
S/ N på underkanal vid 6 f 6 kHz och V in 
= 20 m V på stift 4 70 d B, utgångsnivå 300 
mV rms samt utgångsimpedans I kohm. 

Denna pa masstillverkning siktande, pris- , 
billiga krets bör av allt att döma innebära ett ' 
stort genombrott för CD4-tekniken. Se ge
nomgången av denna i detta nr. 

checkat det här med en av de erfarnaste bedö
mare vi har. Sonabs chefskonstruktör Clas
Göran Wanning som vi en gång i tiden publi
cerade audiotester ihop med. För honom 
kommer inte det tillsynes paradoxala förhål
landet subjektivt fullt njutbart ljud - dåliga 
mätvärden som någon överraskning. "Det 
kan mycket väl inträffa att en mätmässigt god 
förstärkare låter otillfredsställande eller t o m 
illa. Omvänt behöver inte alla konstruktioner 
som får dåliga data i mättest låta dåligt alls. 
Varför det är så här vet ingen ännu, fast det 
forskas. Man har hittills bara kommit åt delar 
av sanningen, del] som går att mäta fram." 

Också om en god del av RT-läsarna haft 
det här på känn, finner förf. det nödvändigt 
att uppehålla sig så utförligt vid saken, ef
tersom det här faktiskt är första gången vi fått 
fram alldeles diametralt oförenliga ting i fråga 
om sinnesupplevelser och mättekniska rön. 

Det är inte fråga om tillvänjning. Alla 
RT-provade förstärkare testas t ex kontinuer
ligt mot vår "mätnormal", en rörkonstruktion 
som ger ett oomtvistat förnämligt ljud. A/B
prov mot t ex den klarar den här japanen -
som ju har ett komplementärt slutsteg, till 
råga på allt - påfallande bra. Lyssning till 
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~61 
analytiskt gjorda upptagningar avslöjar vad 
man kunde vänta, ett djupare "bett" till rö
rens fordel ("crunch" kallar popmusikerna 
det här), lite mera genomlysning av musiken 
och en allmän lenhet i klangen som transis
torsteg inte har nära till annat än i undantags
fall. (Beror på sidbandsgrupperade udda över
toner och på faslägen , menar Hamm.) 

Exemplar nr två av Nivicon låter lika lite 
onjutbar den . Efter att ha spelat aven nästan 
orimlig mängd programrnateriai över olika 
ljudkällor sammankallade RT ett antal av ti 
digare både mätningar och lyssning opåver
kade forsökspersoner, gode och redbare män 
som är både musiker med audiologiska erfa
renheter liksom Hi fi -si nnade med hängiven
het. Vi drog ihop så neutralt gjorda sk ivor 
som fanns plus egna band med känsliga saker 
ror violin och piano och annat som brukar 
frammana helt negativa reaktioner om det 
återges undermåligt. Vad väsentligt är: De 
närvarande var inte invigda i några mätre-

Q , .0 
r;p Q o {j:; 

~(o"~~6 i' /X 
0\1" o' o .'\'1.'1 o ~~ (0 (tf (p 

Fig 4. Så här illustreras SFCS-kopplingens 
riktverkan med dess i kanal två omvända 
fasläge. 
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Fig 5. Tillverkarens kurvor för relationerna 
bryggkopplingens kurva. 
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sultat ålls fOr någon av rorstärkarna. Detta 
blev de senare. Till fOrf:s lättnad vi lle ingen 
'då ta tillbaka sina ursprungligen avgivna 
genomgående positiva omdömen om de två 
japanerna. . 

D v s en enda person har hela tiden hävdat 
att forstärkaren låter mindre bra, men denne 
notori ske kritiker har å andra sidan utdömt' 
allt som konstruerats i historisk tid - eller 
nästan allt, då. På honom kan man lita! -
Mera i sak söker han påvisa att man inte med 
vanlig symfonisk musik - som RT-red fo re
drar tack vare de omanipulerade inspelning
arna i jämforelse med t ex pop - med ut
slagsmässig signifikans kan bedöma forstär
kare. Han har en teori om symfonimusiks 
spektrala sammansättning vs hårdpopens 
diskantmättade och energirikare innehåll lik
som om ljudstyrkor, instrumentresonanser 
och övertoner fO r de båda musikslagen . Ty
värr är det hela inte alldeles övertygande med 
tanke på t ex valda mätfrekvenser, bl a 1kHz. 
- Den brittiska mätmetod som tar fasta på 
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Fig 6. EquaIizer- eller frekvenskorri -
geringskarakteristiker enligt jvc för 4 
VN -880. Inspänning i mV. 
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effektuttag vs distorsionskaraktäristik. Th 

dynamisk testning med bryggkoppling (Col
lins, 1972) vill vidare visa, att alla fOrvräng
ningsprodukter som skapas p g a intermodu
lationsdistorsionsinverkan och olinearitet i 
verkligheten måste ligga 40 dB under hörbar
hetsgränsen, Det kunde ju vara ett uppslag (vi 
återkommer till det), men här måste nog te
orin avvisas. Man kan ju se av våra foton från 
50 MHz-oscilloskopet att några 40 .dB inte 
skiljer inmatad signal och reproducerad 
(spänningsforhållandena är ju kända). 

Det är tydligt att hörintryck och mät re
gistreringar kommit på kollisionskurs här, 
och att vårt vetande om vissa hörandets pro
cesser är mycket ofullkomligt. Vi skall bara 
konstatera, att RT inte i något fall dömt ut ett 
provningsobjekt på grund av mätdata enbart; 
lyssningsprov under ibland lång tid har alltid 
fullständigat den mättekniska bedömnings
grunden. Vi fOrutsätter att detta är känt. Med 
utgångspunkt i lyssningen vidhålles, att Nivi 
con låter bra utan att vara någon drömfOr
stärkare Ijudmässigt. Den är däremot helt 
ogrumlad och klar , upplösning och transpa
rens över ljudet finns där hela tiden i alla ton
register utan mera uttalade biljud och orenhe
ter. Vi har t ex använt några avslöjande upp
tagningar av solostycken fOr så krävande in
strument som violin och oboe; fioltonen 
kommer i provningsobjekten fint fram med all 
sin lyster och sötma utan den vassa "belägg
ning" so m en dålig forstärkare alltid ger, och 
oboen klingar ut fulltonigt och med den 
karakteristiska, "vibrerande" renheten som, 
dåligt reproducerad, gärna blir skarp och 
nasalt skrikig eller glanslös och på något vis 
"utspädd". Transiensen är heller inget större 
fel på . . 

Lite belägg fOr att de här bedömningarna 
måhända inte är alldeles galna fick vi en lör
dagskväll häromsistens då det var gästabud 
hemma hos en av våra mera kända ljudtekni
ker och studiochefer. Vad satt väl i skåpet om 
inte en inbyggd , svart japan av omisskännligt 
JVC-ursprung (en systermodell till den prova
de och elektriskt tämligen lik). Vi frågade 
aldrig om ägaren mätt cross over på dyr
gripen, Eller om den lät, hrhm, rentav illa? 
Vissa frågor mår bäst av att aldrig ställas.) 

F ö har vi erfarit sedan RT-provningen 
gjordes att man på importörhåll - apparater 
som nästan är identiska med provningsobjek
ten tages hit av även andra firmor - råkat i 
samma bryderi över "fotograferad" distorsion 
contra upplevda ljudintryck, vilka befanns 
lika positiva som våra. Man gör ju inte precis 
en produktkatalog i debattsyfte! 

Bättre transistormatchning hjälper upp 
cross over-data? 

En praktisk aspekt på det här är att JVC -i m
portören Bo Rydin, som fått ta del av RT-rö
nen, sedan en tid tillbaka låter granska alla 
levererade ex av Nivico 4 VN-880 och då 
mäter viloströmmen över slutstegen , varvid 
minst 20 mA utlovas. Byta sluttransistorer 
kan han kanske inte göra ännu, men red. har 
däremot vissa planer på att undersöka i vad 
mån drivtransistorer etc bestämmer fOrstärka
rens slutliga egenskaper, också då de åtta ef
fekttransistorerna bytts mot andra, noggrant 
matchade och i kurvtracer synade par. Det är 
naturligtvis möjligt att ingen mättekniskt 
verksam fOrändring sker med detta, då det ju 
är fullt tänkbart att fOrstärkaren från början 
har t ex for låg gränsfrekvens liksom att in-
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MÄTRESULTAT OCH TESTDATA: 
Provningsobjekt: Fullständig förstärkare för 4-kanalanvändning 
Fabrikat: JVC Nivico, Japan 
Typ: JVC 4VN .. 880 
Provade exemplar: Serietillverkningsnummer 094 000 57 och 094 000 60 
Provningsperiod: Maj 1973-november 1973. Apparaterna har beståtts av: Generalagenten 

I. Mätning av max uteffekt vid frek vensen I kHz under samtidig drift 
av kanalerna 1- 4 och iakttagbar, inträdande klippning på oscilloskop. 

Främre kanalerna 

k l/vänster k3/höger 

Resitiv 
belast-imp Utsp Uteff Dist Utsp Uteff Dist 

40hm 
8 ohm 

160hm 

40hm 
80hm 

160hm 

40hm 
80hm 

160hm 

II V 30,2 W 0,15 % 
14,2 V 25,2 W 0,09 % 
17,3V 18,7W 0,05 °" 

11,1 V 
14,6 V 
17,4 V 

30,8 W 0,05°1{, 
26,6 W 0,04 % 
18,9 W 0,05°1{, 

Bakre kanalerna 

k2/vänster k4/höger 

11,1 V 30,8 W 0,08 ° o 11 ,1 V 30,8 W 
14,4 V 26,0 W 0,06 on 14,6V 26,6 W 
17,5 V 18,OW 0,06 °0 17,5 V 18,OW 

Först använd i bryggkoppling. BTL-drift 

k l/vänster k3/höger 

15,0 V 56.3 W 0,23 0" 15.3 V 58,6 W 
21 ,6V 58,2W 0, 1 °" 22,OV 60,OW 
28 ,8 V 52,0 W 0,04 ° o 29,0 V 52,5 W 

0,1 o 

" 0,04 o~, 
0,06 o~ 

0,13 % 
0,06 % 
0,Q2 % 

2. Total harmonisk distorsion uppmätt för kanal 3 över belastnings
impedansen 8 ohm vid tre frekvenser och fem effektuttag. 

Frekvens Effekt 37W 10W 6W IW 0,25 W 

100Hz 0,05 % 0,05 % O,06 ~o 0,1 01{, 0,15 °;.) 
1kHz 0,04 % 0,Q3 % 0,04 % 0,09 % 0,14 % 
10kHz 0,09 % 0,04 01{, 0,05 % 0,1 1 % 0, 18 o~ 

Dito, uppmätt med förstärkaren i bryggkoppling för tvåkanaldrift i 
BTL-läge. Vänster kanal, 8 ohms last, tre frekvenser. 

Frekvens Effekt 75W 10W 6W IW 0,25 W 

100Hz 0,15 % 0,11 % 0,13 % 0,22 % 0,35 '}o 
1kHz 0,12 % 0,06 % 0,08 % 0,16 % 0,20°t{, 
10kHz 0,15 o~ 0,15 % 0,17 % 0,26 % 0,40°{. 

S. Fastställande av frekvensomfång. Tonkontrollerna ställda i meka
niskt mittiäge, uteffekt I W, gränsvärde i förhållande till - 1,5 dB
punkterna. Område: 

10Hz - 60kHz 
Samma mätning avseende bryggkoppling av förstärkaren: 

9Hz - 30kHz 

6. Dämpningsfaktorn hos förstärkaren. Mätning vid I kHz och 8 ohm. 
45 

Mätning vid BTL-koppling ger då: 40. 

7. Maximal ingångsspänning på grammofoningång. Betingelser: Frek
vens I kHz och begynnande klippning med signalen uttagen över band
spelarutgång. 

Värde i mona 116 mV 
i stereo 116 mV 

8. Överhörning uppmätt för kanalerna 3 I med signalen över gram mo
foningång . Frekvens: 1kHz. 

Högnivåingång (Aux- ) 
Grammofoningång 

1kHz 
57 dB 
57 dB 

10kHz 
41dB 
36dB 

9. Balanskontrollens förmåga att dämpa· motstående kanal i resp ytter
läge: 

Balanskontroll finnes ej 

10. Mätning av signallbrusförhållande enligt DIN 45 500. Uteffekt 50 
mW vid I kHz i 8 ohms last. Ko rts luten ingång och ingångsspänningen 
enligt uppgivna känslighetsvärden. 

Linjärt vä~de 

Grammofoningång 
Högnivåingång 
Volymkontr stängd 

49dB 
49dB 
60dB 

Vägt värde enligt IECs A-kurva 

62dBA 
60dBA 
70dBA 

3. Fastställande av intermodulationsdistorsion. Mätning enligt SMPTE- II. Tonkontrollernas reglerområde. 
förfarande med två frekvenser, 50 Hz och 7 kHz, utstyrda i förhåll andet 
4: I . Kanal nr 3 är mätobjekt. Tre impedanser, fyra effektuttag. a) Kanal 3 aktiverad. 

Belastning 

Effekt uttag 50W 
IW 

40hm 

0,21 % 
0,16°t{, 

37W 
IW 

80hm 

0,1 % 
0,11 % 

IM uppmätt vid BTL-drift. Enbart vänster kanal: 

Effektuttag 76 W 0,74 % 75 W 0,2 % 
I W 0,3 0t{, I W 0,27 % 

23W 
IW 

160hm 

0,16 % 
0,1 % 

64 W 0,09°t{, 
I W 0,25°t{, 

4. Effektbandbredd (Halveffekt-) rel - 3 dB-punkterna. Belastnings
impedans 8 ohm. Utstyrning till I % klirr. Härvid fås: 

7 Hz-45 kHz 
Med förstärkaren bryggkopplad för tvåkanaldrift erhålles området 

7 Hz - 35 kHz 
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Il. b) Kanal 3 och med Hi- och Low-filtren aktiva. 
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12. Inverkan av loudnessfunktionen. Volymkontrollen ställd 
lägena Kl 15, Kl 12 och Kl 09. 
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13. Frekvensgång hos förstärkaren uppmätt för SFCS-simule
ringsverkan. Kanal 2, signal in på Aux 2 (SFCS l-läge, ambio
foni). 
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13 a. Frekvensgång vid användning av SFCS 2-läget (matris
skivor). 
a) Kanal 3. ' 
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13. b) Kanal 2. 
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14. Anpassning till RIAA-normeringskurvan. Signalen över 
bandspelarutgång. 

-----.!l~& Kjatr BtOeI .. K;- Bro.I .. ljalr 

BfOe/ &. "joo. PDlenllometer R.ol>ge:~de RKlir..,., RHS Loww u .... FIWI~.....lL HI w •. 5pMd:.1lL. ............. PIp' .' --"'gObj.: 

J;Oq-:: 
)Y' .. 

liYII-IIq-

lUM-"'" 

0.,.: 
Sivn." 

, , 

10-- " "' 
"'00 _ 

t.4u!~plr Frequency bio by (1"2/2112) 

15. Kontroll av den RIAA-anpassade. demodulatorn 4 DD-5. 
Max inspänning på dess grammofoningång, 12 mV. 
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'0000 -
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16. Registrering av förstärkarens kantvågssvar. Effekt I W och 
belastningsimpedans 8 ohm. Koppling för 4-kanaldrift. Signal 
på Aux-ingången. Tre frekvenser: 

a) 100 Hz b) 1kHz 

c) 10 kHz 



Impulsbearbetningsförmågan granskad under detaljstudium av 
signalen genom expanderad svep. 

d) 1kHz e) 10 kHz 

17. Studium av signalens faslägen vid 4-kanaldrift rel framIbak
Ieden. 
I) Kanalerna 3 - 2. 

b) 90°, 250 Hz 

c) i fas, 3 kHz och högre 

2) Kanalerna 3 - 4. 

a) fasläge, 40 Hz b) 90°, 1,3kHz 

c) 180°,10 kHz 

18. Förstärkarens övergångsdistorsion. Effektnivå I W. 
Exemplar med serienr 094 000 57: 

a) I kHz. Signalen lagd nivån 
-lO dB . (0,3 % distorsion av
läst på den automatiska om
rådesväJjande distorsionsana
lysatorn, dvs fullt utslag.) 

d) BTL-drift, I kHz, - IOdB e) dito, 10 kHz, -10 dB och 
klippning 

.. ~. 
j ... ;. :-

t) dito, 10kHz, -20 dB och X/Y -koppling 

Exemplaret med serienr 09400060: Viloströmmen genom slut
transistorerna här injusterad till 40 mA, dvs dubbla nominella 
värdet enligt servicehandledningen . Kanal I. 

c) 10 kHz, I W och X/Y
kopplat oscilloskop. Nivå - 10 
dB. 

d) Kanal 3, 10 kHz, I W, var
vid viloströmmen anpassats 
till de 20 mA enligt tillv. 

e) Bryggkoppling, kanalerna 
I och 3, varvid 20 mA vilo
ström gäller för båda. 10 kHz, 
I W, nivå-IOdB. 

19. Blockeringstid hos förstärkaren. Återhämtning från 100 % 
överstyrning: Ej omedelbar, hänförbart till skyddskretsarnas 
funktion. 

~======================~----------------------~ ~ 
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20. Analysen av deltonsförekomst och -fö rdelning. Analyserna 
gjorda vid effektni våerna 6 W resp full utstyrning. Frekvenserna 
framgår av kurvbIaden . Vid till utstyrning klara indikationer på 
instabilitet i slutsteget; se kurvblad nr 2 vid 1 kHz-nivån. Distor-

sionen som sådan är dock inte påfall ande kraftig, som synes, men 
samtliga del toner gör sig gäll ande på en gång med ungefär samma 
intensitet. - Se texten! 
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40000 0 A 8 C u... O. 

40000 o A 8 C u... (1 112/'2lnl A 8 C liA. 

Mätningarna har försiggått vid en omgivningstempera
tur av: +2r C 
Vid mätningarna använd instrumentering har bl a omfattat: 
Tongenerator/oscillator med reglerförstärkare, rörvolt
meter och stegvis variabel dämpsats: Briiel & Kjaer 1022 
Nivåskrivare: B & K 2305 
Mätförstärkare: B & K 2607 
Heterodynslavfilter för deltonsanalys: B & K 2020 
Rörvoltmeter: Sennheiser RV 55 
Vägningsfilterenhet: Sennheiser FO 55 
Tongenerator 4töver ovanst: NF och Ra(lford 

(181212112 1 A 8 C u.-. 

Automatisk distorsionsanalysator: NF 
lntermodulationsdistorsionsanalysator: Crown 
Tvåkanaligt oscilloskop: Telequipment D 75, 50 MHz. 
- Polaroidtillsats. 
Precisionslastmotstånd: Dawe 

För ' all a skrivarregistrerade kurvblad (utom del tons
analysens) söm återges i provningen gäller följande vär
den : Potentiometerinställning 50 dB-skala, RMS, 20 Hz 
undre frekvens, skrivarhastighet 315 mm/s och pappers
matning 3 mm/s. 
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~62 
verkan från fasomkastarkretsarna, med den 
ofrånkomliga löptidsskillnad de ger, inte går 
att påverka. 

Vi får väl som en annan ljudteknikens Gali 
lei avvakta världens dom med ett "den mäter 
illa - och likväl hörs den bra". 

Sammanfattning och utvärdering: 

JVC 4 VN-880 är en mekaniskt mycket väl 
gjord förstärkare med god finish. Elektriskt 
uppvisar montaget välgjort arbete. Förstärka
ren är solid och tung med invändningsfri 
passning av hölje mot chassie. 
• En stor pluspost är de väl utfcirda reglagen 
som är mycket stadiga, distinkt fun gerande 
och lättmanövrerade. 
• De ovannämnda reglagen är inskränkta till 
lite mer än det nödvändigaste. Med tanke på 
4-kanaldriften kunde' tonkontrollerna vara 
mera utvecklade och även bland sig räkna en 
extra kontroll fcir mellanregistret. Det hade 
suttit bra. 
• Elektriskt sett är konstruktionen en bland
ning av gamla och beprövade lösningar sam
tidigt som den skiljer sig från merparten and
ra japaner genom att vara komplementärtran
sistoriserad i si utsteget där andra har den 
gängse kvasikomplementära lösningen . Inga 
f:ilteffekttransistorer eller IC-kopplingar i 
något '(högohmigt) steg. Gedigna kompo
nenter överlag och inget påvisbart snålande 
på något ställe. 
• Finesserna är inte så många. Vi har som 
sådana upptagit subsonic- 18 Hz-filtret som 
motverkar att skeva plattor driver ut högtal a
ren i det olinjära området, och de valbara 
ingångsimpedalJserna, som ihop med den 
berömvärt goda överstyrningskapaciteten och 
den fina kanalseparationen indikerar att den 
här fcirstärkaren primärt skall tillgodose 
grammofonspelningsbehov. Som finess är det 
väl tveksamt om man skall betrakta utstyr
ningsinstrumenten med deras speciella "kalib
rering" och funktion , men visst har man gläd
je av dem och lärorikt kan det också vara att 
studera program materialets sammansättning 
genom effektutslagen , ungef:ir som vid band
inspelning. Man lär ju fort var någonstans 
man hamnar i överstyrningsregionen med den 
här fcirstärkaren . 
• Som 4-kanalig programkälla är den här 
Nivicon både fullt acceptabel och "framtids 
säker" . En invändning av praktisk natl,lr är de 

p g a förstärkarens l2-kilostyngd 
svårutfcirda omkopplingsingrepp baktill man 
måste göra för t ex SFCS-utnyttjande; det 
borde gå att lösa enklare med enbart front
panelomkopplingar . 
• Man skall, som nämnts , fcirsöka undvika 
interferensen i CD 4-systemet med TV-linje
oscillatorfrekvensen om 15625 H z. Skärma 
gärna tonarmen vid användning av de (speci 
al -)pick uper som finns , ställes inte mottaga
ren i omedelbar närhet av förstärkaren kan 
dock risken bedömas som tämligen liten . 
• En sak förf. gillar mindre hos både fcirstär
karen och demodulatorn är den tydliga benä
genheten att vålla hårda omkopplingsknäppar 
som går ut i högtalare och hörtelefoner. Vid 
till - och frånslag drar man helst ner volymen i 
botten . 

• En sak som vi konsulterat Nivico-specia
listen Y Kosuda om är den tydliga flimmer
verkan vår demodulator uppvisar vid avspel
ning av 4-kanalskivor av både japanskt och 

Månadens audioprovning: JVC Nivico 4 VN-880 
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Fig 7. a) (ovan) del av' tonkontro)lsteg, b) (nedan) lösningen för drivstegen och sluttransisto
rerna (komplementär koppling). 
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amerikanskt ursprung. Demodulatorn har ju 
en liten indi .ator, en "4-kanalradar" , som 
automatiskt lyser upp då ultraljud-pick upen 
börjar känna av det bärfrekvensmodulerade 
CD-spåret. Lyser OK gör nog lampan , men 
efter en stund kan den flimra och ofta förbli 
släckt några sekunder. 4-kanal -verkan finns 
dock kontinuerligt. Kosuda sade sig aldrig ha 
stött på det här fenomenet tidigare och har 
inlett förfrågningar hos det centrallaborato
rium som utvecklar enheterna. 
• Nätdelen är en svaghet hos Nivico 4 VN -
880 som kunde undvikits. Jämfcir man med 
t ex Son y TA -lIJO har den senare förstärka
ren ett uppbåd mera fcirfinade och sofistikera
de anordningar för spänningshållning, högta
larskydd och övervakning mot fel vid drift , 
där Nivicon har fått en myckenhet reläteknik 
il la tvättmaskin som mera handfast sköter de 
här spärr- och brytfunktionerna. De har dock 
inte missat någon gång. Förmodligen används 
den här lösningen genomgående av JVC i oli
ka apparatserier som standard ihop med "be
fintliga" nätdelar från fcirr. 
• Alla data utom den diskutabla överhör
ningsdistorsionen i förstärkarens olinjära 
område är kvalificerat goda med ett överbud 
ifråga om uttagbar effekt, klirr och annat. 

RT:s matnmgar är gjorda igenom hela fcir 
stärkaren , f ö , inte med för- och slutsteg som 
separata enheter. Då får man en använd
ningsanpassad redovisning. 
• Det här robusta kraftpaketet är på många 
sätt en respektingivande fcirstärkare. Data är 
punktvis utmärkta, som tab upplyser om. Till 
verkaren har varit återhållsam med löften 
men i ganska rikt mått gjort konstruktionen 
bättre än spec. Dock får man reservera sig för 
en tydligen rätt stor spridning exemplaren 
emellan. Underdata har vi dock inte råkat på . 
• Bedömningen av den här tunga japanen 
påverkas väl inte otroligt i mångas ögon av 
att den mest framstår som en beståndsdel i 
CD 4-systemet. Apparaten går givetvis ut
märkt att använda utanfcir detta! 
• Den djupgående konflikten mätdata 
lyssningsintryck har fått ta stor plats i den 
här provningen. Förf. har känt detta angelä
get i den öppna redovisningens intresse. Frå
gan är värd all tänkbar belysning, och det 
vore intressant att få ta del av RT-Iäsarnas 
synpunkter på saken. "Förstärkarproblemet", 
en gång det dominerande och idag åter före
mål för häftig debatt ute i världen , är inte löst. 

• 
U. S. 

RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1973 67 







nya produkter 
rör, halvledare, 
integrerade 
kretsar 

STEREODECODER 
FRÄN PHILIPS 

Enkel avstämning, låg distorsion, 
hög kanalseparation och god 
undertryckning av ultraljudssig
naler utlovar Philips i sin ste
reodecoder TCA 290A. 

Kretsen innehåller inte mindre 
än 42 transistorer, 17 dioder och 
62 motstå nd på en 2,75 mm 2 stor 
bricka i en 16 bens DIP. 

Den har en spänningsförstärk
ning av 10 dB och förmår ge en 
utspänning av I V rms. Kanal 
separationen är bättre än 40 dB 
och THD är maximalt 0,2 % vid 
l V ut och 1kHz. Stereo/ mon 0 -

omkoppling kan styras utifrån . 
Svensk representant: 
AB Elcoma, tel 08/679780. 

SPÄNNINGSREGULATOR 
MED 10 A- UTGÅNG 

Här är äntligen en integrerad 
spänningsregulator som ger 10 A 
ut utan den traditionella "påhäng
da" effekttransistorn. Den görs av 
Motorola och heter M PC J 000 
och är programmerbar - vilken 
spänning som helst mellan 2 och 
35 V kan erhållas genom två ytt re 
motstånd som är lätta att beräk
na. 

Kretsen är internt kortslut
ningsskyddad och kan inställas till 

vilket värde som önskas inom 
kretsens utspänningsområde ge
nom ett enda yttre motstånd . 

Kretsen är en h y bridkrets 
(CHIP AND WIRE) och är kaps
lad i en hermetisk 9-bens TO-3 
avsedd för van liga rörsocklar. 
MPC 1000 arbetar över hela det 
'militära' temperaturområdet och 
ger en linjereglering på O, l % och 
en belastningsreglering på O, I %. 
Belastningsströmmar på mer än 
50 A kan erhållas med en yttre 
serietransistor. 

Svensk representant: Motorola 
Semiconductor, tel 08/820295. 

LED I LÅGPRISKLASS 
FRÅN LlTRONIX 

Litronix, USA, har ko mmit med 
flera nya serier av prisbilliga lys
dioder. Seriebeteck ningarna är 
RL -54, RL-4484 och RL-4850. 
De två sistnämnda serierna ersät-

ter HP5082, 4484 och 4850. 
Data för dioderna i de tre nya 

serierna är ungefär likvärdiga med 
typiskt 0,8 mcd vid 20 mA. RL-
4850 kan erhållas även med 
snabbfattningssockel. 

Svensk representant : Kompo
nentbolaget Naxab, tel 08 / 
372945. 



•• 
BYGGSJALV 

med en byggsats från AB Ljud Miljö 
•• 

HOSTENS STORA NYHET! 
En riktig rundstråIare 70 watt Sinus 

TEKNISKA DATA: 

Effekttålighet: 70 watt sinus 
Frekvensområde: 3S-20.000 Hz enl. DIN 
Impedans: 4 eller 8 Q 

Lådvolym:_ ca 80 liter 
Mått: Höjd: 6S0 mm. Bredd: 630 mm. Djup: 330 mm. 

HÖGTALARBESTYCKNING 

2 st 2S0 mm Bashögtalare gummiupphängda (nedåtriktade) 
3 st 90 mm Mellanregisterhögtalare (framåtriktade) 
1 st SO mm Diskanthögtalare - Dometweeter (uppåtriktad) 
1 st Delningsfilter (specialkonstruerat med snäva 
tolera nser) 

Byggsatsen levereras alternativt som lös högtalarsats med ritning på låda eller med låda i spånplattor med nät och 
svarvade ben. 

AB LjudMiljö Affär och lager: Midgårdsvägen 16. Täbv Kyrkby 
Kontor: Fack 5. 183 06 Täby 6 o\) 

Ordertelefon: 0762/121 00 
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Tag t ex Sansuis AM/FM-receiver 350 A. 
En kvalitetsanläggning som ger mer än tillräcklig 
effekt för de nesta musikälskare. Dess många 
attraktiva egenskaper inkluderar stor linjär 
FM-skala, helelektronisk mono/stereo-omkoppl ing, 
kiseltransistorer rakt igenom samt möjligheten att 
ansluta två högtalarsystem samtidigt. 

Sansui 350A - en idealisk 
receiver i mellanef[ektklassen 
till ett mycket bra pris. 

Sansuis IOOOX är en AM/ FM
receiver med möjlighet att bl a 

I 

SansuL 

ansluta två bandspelardäck . God kanalseparation, 
stor linjär FM-skala och utmärkt FM-känslighet 
gör den till en av de mest avancerade receivrarna 
i sin pris- och effektklass. 

Att höra är att uppleva. Lyssna själv till dessa 
modeller hos närmaste Sansui-återförsäljare och 
bli Sansui -frälst Du också. 

Nu har Sansui också fått fram sina nya, moderna 
högtalarsystem. Tack vare en nyutvecklad 
dome- och kon konstruktion kan Sansui 
erbjuda musikentusiasten en synnerligen 
verklighetstrogen ljudåtergivning. 
ES-loo, som tål upp till 45 W, och ES-2oo, 
som tå150W. 
Sansui - självklart för ljudälskare. 

ES- l00 

Sverige: MAGN ETON Tre liljor 3 , 11344 Stockholm - Tel. 343411 /332830 O SANSUI AUDIO EUROPE S.A., Diacem Bldg, Vestingstraat 53/ 55 - 2000 Ant
werp Belgium O SANSUI ELECTRONICS CORPORATION 55- 11 Queens Boulevard, Wood:;ide, N.Y. 11377, U.SA O SANSUI ELECTRIC CO., LTD. 14-1, 2-chome, 
Izumi, Suginami-ku, Tokyo 168, Japan. 
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EPI PRESENTERAR 
DET LINJlRA LJUDET. 
DET IR 51KERT 

ARDUI ER 
AR GILLA DET! 

Den som hör det linjära 
ljudet' för första gången kan tycka 
att·det låter främmande. För 
han är inte van vid att högtalare 
reproducerar ett ljud som ligger 
så nära originalljudet. 

Men som väl är kommer 
dom flesta underfund med vad 
det är dom hör: ett original troget ljud. 
Och sedan vill dom inte nöja sig 
med något annat. 

Ljudet från en EPI högtalare bildar en praktiskt taget 
rak linje på ett diagram över frekvenssvaret. Det betyder 
att du t ex i basändan får ut allt det som spelats in. 
I diskanten, så högt upp som 22 000 Hz tar EPI högtalare 
fram övertoner som du eljest brukar gå miste om. 

Lyssna på någon av EPI 
högtalarna med en verklig 
kvalitetsförstärkare, t ex 
Harman/Kardon, så får du en 
uppfattning om vad EPI ger. 
Och tål !!! EPI högtalare håller 
för dom kraftigaste hemma för
stärkare, sådana som skulle blåsa 
sönder dom flesta högtalare. 

Hur bra förstärkare du än 
skaffar så är EPI högtalarna vuxna 
den. 

Andra egenskaper som gjort EPI till en enorm säljsucce 
i USA är: 
• Dom tar liten plats. 
• Dom har en exklusiv design. 
• Dom har ett mycket fördelaktigt pris. 

SPARA DINA HOGTALARKOP TILL DU HORlOCH SEn EPI, 
HÖGTALARNA MED DET LINJARA UUDET! 

SeR1Q!1 N"" H.m.,,"",,' " .. G,.oo" T,' . "' '''' " w, 
Septon står för: Armstrong, Celestion, Connoisseur, Empire, EPI, Harman/Kardon, Memorex, Stax. 
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TBIII 
U Iili 

DATA 

Mätpremisser 

Phono 

I 
Inimpedans 47 kn 
Känslighet 1 kHz, 20W uteffekt 2,8 mV 
Max insignal 1 kHz vid klippning 300 mV 
Störavstånd Rel. 20W uteffekt - 67 dBA 
F re kvensgäng ± 1 dB, l W LJ teffe' t 20 Hz - 20 kHz 

Tape 
In impedans 100 kn 
Känslighet 1 k Hz, 20W uteffekt 100mV 
Stö ravstånd Rel. 20W uteffekt - 72 dBA 
Frekvensgång ± 1 dB, lW uteffekt 10Hz-20kHz 
Tape ree. I 
Uts ignal 2,S mV in phono 100mV 
Tonkontroller 
Diskant 15 kH z +10-12dB 
Bas 25 Hz ±16dB 
Balans ± S dB 
Fi lter 15 kHz -10 dB 
Loudness 50 Hz, volym läge kl. 9 + 10 dB 
Gemensamma data 
Störavstån d Volym läge min . rel. 20W - 90 dBA 
Uteffekt 1 kHz, sn, bllda kanalerna 20W + 20W 

1 kHz, sn , en kanal 25W 
Effektbandbredd - 3 dB 5 Hz - 40 k Hz 
Utgllngsimpedans O,Oln 
Harmonisk disto,sion I· 0,5W, sn < 0,05% 

5W, sn < 0,06% 
lOW, sn < 0,1 % 
20W, sn < 0,15% 
29W, sn (Beg. klippn.) < 0,3 % 

i M·distorsion < 0,25 % 
Högtalarimpedans (4)S,16 n 
Dimension 400 x 215 x SO mm 
Vikt 5 Kg 
Drivspänning 220 V 
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Receiver i byggsats 

~ 

FM·delen 
Avstämningsomrllde Snabbinställning 3 progr. S7,4 - 102 MHz 

(IOS MHz) 
Känslighet lEe SIN 26 dB, 61 75 kHz, Im 1 kHz, 

I in 100 MHz 2 /1V 
Beg 'änsning 6f 22,5 kHz, fm 1 kHz 

- 3 dB 2,5 /1V 
- 1 dB lO /1V 

Signal/brus Uin > 5/1V 60 dB lin. 
D,s!ors,on Uin 30/1V, fin 100 MHz 

6f 10 kHz 0,2% 
6122,5 kHz 0,5% 
6f 50 kHz 2,S% 

AM·undertryckning Ujn 15/1V, Im 22,5 kHz 400 Hz 
AM 30% 1 kHz 40 dB 

AFC Kontinuerligt inkopplad 
AFC infångnings· 
bandbredd fin 95 MHz ± 200 kHz 
MF band b redd 10,7 MHz - 3 dB 250 kHz 

- 20 dB 300 kHz 
MF·dämpning fin 95 MHz 65 dB 
Spegelfrevens· 
dämpning fin 95 MHz 40 dB 
Antenn 75 n 

Förberedd för stereodecoder . (Pilottan) 

Pris: 720 :- inkl. moms. Stereodecoder 65 :- inkl. moms. 
Tillägg för färdiglött kretskort 68:- inkl. moms 

U SS ELEKTRONIK AS Vallgatan 8 - 41116 GÖTEBORG 
Tel 031/117970 
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EN STO 
R NYHETF 
ÖRALLASO 
MVILLHÖ 
RAVADSOMH 
ÄNDERNÄRD 
ET HÄN 
DER! 

Informationstjtinst 31 

? • 
ÄR 
DU 
PÅ 
HUGGET 
? 
RING 
ELLER 
SKRIV 

DU 
FÅR 
VÅR 
NYA 
SCANNERKATALOG 
GRATIS 
I 
DAG 

SVENSK 
RADIO 
23400 lOMMA 
TEl 040/465075 

698:-för ALPHA-multimeter 
digitalmultimeter till "analog" pris 

ALPHA från Advance mäter: AC-DC ström, spänning och re
sistans. Kompakt (12,5X6,25X17,5 cm) uppbyggd med senaste 
MOS/LSI teknik. Ljusdiodsdisplay med inställbar ljusstyrka. 

• läser 999 med 20% överområde 
• 1V-1000V DC; AC Noggrannhet 0,5% 
• 1 00jJA-1 A DC; AC Noggrannhet 1,0% 
• 100ohm-10Mohm Noggrannhet 1,0% 
• Överspänningsskyddad 350/1 OOOV 
• Batteridrift (300 tim). 

Extra tillbehör: laddningsbara Ni Cd-celler, inbyggd 
batterieliminator, beredskapsväska. 

Några digitalmultimetrar i vårt program: 
Advance DMM2 0,1 mV 3 1/2 siffra 1.095:-
Normameter D Analog/digital 3 1/2 siffra 1.580:-
Keithley160 1uV31/2siffra 2.990: -
Data Techn. 30 0,1 mv 3 1/2 siffra 1.540: -
Data Techn. 40 1O!!V 4 1/2 siffra 2.590:-
Data Techn . panelmetrar BCD-utg. 31/2 siffra 520:-

Samtliga priser exklusive moms. 

- -
g 5.C' 

D -ANMA-RK-; sc-.Mn-RIC-A/S -TEl.-(01) 8-0 .. 2-00 ----~ill~@OillMETRICillrn--
NORGE ; METRICA.S ):El.(02) 28262 .. 
FINLAND; FINNMETRICOY TEl. 4608 .... BANVAKTSVÄGEN 20 - 17120 SOLNA 1 - TEL. 08/82 0410 
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• 
SOUND 

DANSKA KVALITETSHÖGTALARE 
Fyra olika typer i palisander och valnöt 

30-2 30 watt sinus, frekvensområde 35-20.000Hz, 
2 system med Dome Tweeter, 24 liters låda. 
Prisklass 325 kr. 

20-2 20 watt sinus, frekvensområde 35-20.000Hz, 
2 system, 24 liters låda. 
Prisklass 250 kr. 

15-2 15 watt sinus, frekvensområde 50-20.000Hz, 
2 system , 15 liters låda. 
Prisklass 190 kr. 

10-1 10 watt sinus, frekvensområde 70-18.000Hz, 
6 liters låda. 
Prisklass 110 kr. 

Generalagent: 

HANDILS AB KÅDBIKG 
Södra Allegatan 2A, 41301 Göteborg 
Tel. 031-1320·90,133250,133390 
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Bose 901 är nu vida erkänd 
att vara den mest betydande 

och genomgripande 
förbättringen 

i högtalarkonstruktion 
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o • -nagonSln. 
Stockholm 
Kungs TV, Kungsgatan 29 
Tellus Ljud, Drottninggatan 86 

Malmö 
Rosens Ljudcenter, Studentgatan 4 

Göteborg 
Agrens HiFi, Södravägen 12 

Lund 
Radio Nilsson, Vårfrugatan 8 

Uppsala 
HiFi Huset, Övre Slottsgatan 9 

Norrköping 
HiFiHuset 
Gamla Rådstugatan 44 

Örebro 
HiFi Huset, Köpmangatan 47 

Gävle 
M.L. Stereo, Hantverkargatan 21 

ROSE 
Box 5305,10246 Stockholm, Tel61 4545 
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IYIlTfråD 
KABEL UND ANTENNENFABRIK 

• Den perfekta antennen för husvagn och båt. Fungerar på 
samtliga kanaler. TV1 kanal 2-12, TV2 kanal 21-60. 

Kontakta er radiohandlare för närmare upplysningar. 

DISTR : 

maan 
~A [). () 4:-13. Fack e 61301 OXELÖSUND 1 e Tel. 0155-35090 
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SENTEC TU 77: 
Ny konstruktion 
i välkänt hölje 

* Till det yttre har ingen rorändring skett, men under skalet döljer sig en helt ny 
konstruktion. * Monolitiskt kristallfilter, kretsen CA 3089, MOS-tetroder, FET är några av 
byggstenarna i den moduluppbyggda tunern. 

Fig l. Blockschema över TU17. 

+ -::rn--: 
II 

" I ......... ~---4" _____ 1 

Från ~ 
kristallfilter 

I 
A G C ----c:)---+ 

I 

AFC Till/ Från 

I '--_______ AFC 

t. preomat 

Fig 2. KretselI CA 3089 med omgivande komponenter. Utgången, stift 13, är egentligen av
sedd att driva en S-meter, men här används denna spänning till att släcka lysdioderna mel
lan stationerna. 
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•• SENTEC:s tuner, TU77, har sedan den 
presenterades och testades med gott resultat i 
RT 1973 nr 6/ 7 undergått stora förändringar 
konstruktionsmässigt sett. Höljets design och 
utförande är exakt detsamma som tidigare, 
men under skalet döljer sig nya kretslösning
ar. 

Från mekanisk synpunkt är skillnaden den 
att man nu infört moduluppbyggnad . På ett 
stort kretskort finns ett antal mindre kort av 
plug in -typ, som är förbundna med huvudkor
tet med kontakter. Därmed har servicen för 
enklats och likaså provningen före leveransen, 
vilket har förbättrat produktionskapaciteten. 

C A 3089 ersätter 
kvotdetektorn 
Denna krets från RCA anses av många som 
smått fantastisk. Den innehåller nämligen fler 
funktioner än någon annan krets för samma 
ändam ål: 3 MF-steg, kvadraturdetektor, AFC
förstärkare, AGC, LF-steg, squelch (mu ting) 

Månadens 
produktspecial 

nch S-meterutgång. Därtill ger den synnerli
ge n låg distorsion. Distorsionsproblemet i de 
flesta integrerade FM -detektorer gjorde att 
man i den tidigare versionen av Sentec TU77 
tillgrep en ordinär kvotdetektor, men med den 
nya kretsen är typiskt distorsionsvärde O, I %, 
vid fullt sving. Detta gäller vid dubbelav
stämd detektorkrets. 

För denna IC är distorsionen praktiskt ta
get helt beroende av linjäriteten hos den av 
stämda kretsen. Genom att tillämpa två av
stämda kretsar, som är kopplade induktivt till 
varandra och som dessutom är dämpade med 
motstånd för att sänka Q-värdet, kan en myc
ket god linjäritet uppnås. Kretsarna är då av
stämda till olika frekvenser på ett avstånd 
som bestäms av Q-värde, kopplingsfaktor 
mm. 

Monolitiskt kristallfilter 
och FET i MF-delen 
Vid mätning på tidigare tunerkonstruktion 
fann vi att band bredden hos MF-delen var för 
liten, särskilt med tanke på att stereornottag
ning kräver bortåt 275 kHz (för mono gäller 
210 kHz, se RT 1973 nr 9: Distorsionskällor i 
stereornottagare). Den kritiken tog man fasta 
på och den nya tunern har därför utrustats 
med ett monolitiskt flersektions kristallfilter, 
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För dig som vill veta mera! 
H. Bechmann 
ELEKTRONISK STYR
OCH REGLERTEKNIK 
Hit 24:-
Utmärkt introduktion för 
den som vill sätta sig In I 

hur reglersystem för t. ex. 
motorvarvtal , temperatur, 
vätskenivåer, positionskon
troll och numeriskt styrda 
maskiner fungerar. 

J. Bel/ander 
TELEVISIONS
MOTTAGAREN 
Inb 44 :-
Den moderna " svartvita" 
TV-mottgarens uppbygg
nad, funktion och installa
tion . Vidare behandlas an
tenner, TV-DX samt orien
teras om färg-TV. 

O. Bylund 
PRIVATRADIO
HANDBOKEN 
Hit 25 :-
En populär orientering om 
privatradions möjligheter 
i olika sammanhang och 
om de regler som bör 
iakttas då man använder 
den. 

S. Carlsson 
STYRSYSTEM FÖR 
VERKTYGSMASKINER 
Inb 53 :-
Orienterar om de elektro
niska hjälpmedel som idag 
utnyttjas för automatiskt 
arbetande maskiner. 

R . Forshu/vud 
DET ÄR HAL I 
TRANSISTORN 
Inb 47:-
En bok om moderna elek
tronikkomponenter. 
Nu 2:a omarb. uppl. 

E. T. Glas 
LEDNINGAR OCH 
ANTENNER 
Inb 45 : -
Behandlar den 
ledningsteorins 
parledningar, 
konstledningar 
tenner. 
2:a upplagan. 

allmänna 
grunder, 

vågledare, 
samt an-

H. R . Henly-G. Kjellberg 
LOGISK ALGEBRA 
Hit 19:-
För den som vill skaffa 
allmänna kunskaper om 
Boole'sk algebra men ock
så en lämplig introduktion 
för den som vill tränga 
djupare in i ämnet 

H. R. Henley-J. Werner 
SEKVENS KRETSAR 
Hit 23:-
Visar hur man med enkla 
och lätthanterliga metoder 
själv konstruerar kopp
lingskretsar. Särskilt , av
snitt med tillämpnings
exempel och lösningar. 

P. Jessen-M. Boman 
ELEKTRONIK
NOMOGRAM 
Hft 19:-
Ett 40-tal nomogram för 
den som i samband med 
analyser och experiment 
vill utföra snabba över
slagsberäkningar. 

H. H. Klinger 
BYGG FÖR HI-Fl-LJUD 
Hft23 : 
Bygg-själv-beskrivningar 
med detaljerade ritningar 
för olika typer av högtalar
Iådor, delningsfilter m. m. 
Även råd om hur högtalar
na placeras, hur akustiken 
kan förbättras etc. 

G. M . Mackenzie 
AKUSTIK 
Inb 44 : -
Behandlar rumsakustik 
och alla aspekter av mu
sikalisk ljudteknik. En bok 
för alla som arbetar med 
inspelning och återgivning 
av ljud. 

G. Markesjö 
ELEKTRONRÖRS
FÖRSTÄRKARE 
Inb 41:-
Om elektronrörs använd
ning i olika förstärkare. 
Ger den teoretiska grun
den för de många praktis
ka problem tekniker inom 
radio- och TV-området 
ställs inför. 
Nu 3:e upplagan. 

G. Markesjö 
TRANSISTORPULS
KRETSAR 
Inb. del l , 2 u. 62:
del 2, 55:-
del 3, 60: -
del 4, Exempel och labora
tioner, inb. 42:-
Behandlar transistorns an
vändning i digitalkretsar. 
Innehållet är tillgängligt för 
dem som känner till de 

fundamentala sambanden 
från elektricitetsläran och 
har elementära matema
tiska förkunskaper. 

S. Martinsson 
ELEKTRONIK
EXPERIMENT 
FÖR NYBÖRJARE 
I serien Bygg och lär 

Inb 43 :-
Idealisk introduktionsbok. 
Ett trettiotal enkla experi
ment som kan varieras i 
olika kopplingar visar hur 
dioder och transistorer kan 
användas ' för olika ända
mål. 

John Schröder 
BYGG SJÄLV DIN 
STEREO-HIFI-ANLÄGG
NING 
Hft 25 :-
Ett komplement till " HiFi
teknik" i serien Bygg och 
lär. 
Nybörjaren i eiektroniskt 
apparatbygge finner här 
mera konkreta anvisning
ar och steg-för-stegbe
skrivningar hur man mon
terar, löder in och provar. 
Dessutom flera nya bygg
objekt. 

J. Schröder 
HIFI-TEKNIK 
i serien Bygg och lär 

Inb 60:-
Lättfattliga bygg-själv-be
skrivningar på HiFi-appa
rater i modulenheter som 
lätt kan varieras efter vars 
och ens önskan. 

J. Schröder 
RADIOTEKNIK 1 
I serien Bygg och lär 
Inb 62:-

skrivningarna åtföljs av 
en utförlig genomgång av 
den bakomliggande teorin 
och verkningssättet för de 
beskrivna apparaterna. 
Stycklistor över de olika 
komponenterna. 

J. Schröder 
ELEKTRON I KENS 
GRUNDER 
Del l Passiva komponen
ter och konstruktions
element 
Inb 62:-
För dem som med ett mi
nimum av matematiska 
förkunskaper vill skaffa 
grundläggande kunskaper 
i radioteknik och elektro
nik. 
3:e reviderade och utöka
de uppl. 

Del 2, Inb 60:-
Ansluter till föregående del 
- behandlar de vanligaste 
varianterna av elektronrö
ret samt halvledarkompo
nenter av typen aktiva 
komponenter. 
2:a reviderade och utöka
de upplagan. 

J. Schröder 
FÄRG-TV-MOTTAGAREN 
Konstruktion - verk
ningsäll - installation 
Inb 58:-
Orienterar om hur färg
TV-mottagaren är upp
byggd, hur den fungerar 
och installeras i hemmet. 

J. Schröder- Arne Bergholtz 
SA ANVÄNDER MAN 
OSCILLOSKOPET 
Hft 23 :-
Stort antal exempel på 
mätuppkopplingar - vi
sar hur man utnyttjar os
cilloscopet till observa
tion, mätning eller regis
trering av elektriska och 
andra fysikaliska förlopp. 

John Schröder, red. 
STEREO HIFI
HANDBOKEN 1974 
25:-
Marknadsöversikt med 
sammanlagt 687 produk
ter - därav ca 300 nya 
för säsongen. 

T. Wallmark-G. Carlstedt 
FÄL TEFFEKT
TRANSISTORN 
Inb 57:-
Behandlar fälteffektransis
torns fysik och teknik samt 
dess användning i olika 
kretsar, speciellt integre
rade kretsar. 

Wilgot Ahs 
HOBBYELEKTRONIK 
Inb 27:-
För "bygg-själv"-intresse
rade som gillar att extra
utrusta . bilen eller båten 
med praktiska prylar. 

T. (jvensen (red.) 
HALVLEDARTEKNIK 
Inb 77:-
Behandlar problemen som 
rör användningen av olika 
halvledarkomponenter 
inom lågfrekvens-, hög
frekvens- och pulstekni
ken. 

NORSTEDTS ELEKTRO
NIKHANDBOK 
Hft 22:-
Fakta, formler, normer, ko
der m m som var och en 
som har anledning att 
syssla med elektronik, be
höver ha tillgång till. 

Cirkapriser inkl. moms. Norstedts 
Orienterar om dagens 
elektroniska komponenter, 
transistorer och integrera
de kretsar. Innehåller en 
rad lättbyggda konstruk
tionsbeskrivningar på 
praktiskt användbara ap
parater. 

- - - - --- -
1 :~I!~ N~~~t~dt~: 'B~~ '2'0'52', '1'å312 's~~~kh~i~ ' 2, bokhandel 

beställes mot postförskott 

I ........... ex .............. ................................................................. .. 

I ....... ... ex ............................................................... .. .. .... .. ...... .. John Schröder 
RADIOTEKNIK 2 

~:h:~~~r radiokonstruk- 1 ::::s· · · · ··:: ::: :::: : :::::::::::::::::::::: : ::::·::: . : :··::: :: · :··: ::::::·· ·· ··········~·;·1·2.;3: 
tioner av något mera 
avancerat slag. Byggbe- Postadress och nr .................. -......... -.-_ .. -_ ................. ........ . 
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KR-7200~ En topp receiver från Kenwood. 
KR-7200. Stereoreceiver i toppklass med både AM och 
FM, från en av världens ledande hifi-producenter. 
Radiodelen har mycket hög ingångskänslighet på FM, 
1,6 fl V, som garanterar utmärkt mottagning även av 
svaga och avlägsna sändare, och tack vare den höga 
selektiviteten slipper ni störningar från tätt intilliggande 
sändare. Kenwoods unika DSD-koppling ger maximal 
kanalseparation inom hela frekvensområdet vid 
stereornottagning. Stora, tydliga avstämningsinstrument 
ger er exakt stationsinställning och stereobalans. 
Automatisk omkoppling till stereornottagning på FM. 
Förstärkardelen ger 2 X 75 watt vid 4 ohm, och har 
stegade tonkontroller för bas-, mellan- och diskant
registren. De direktkopplade slutstegen ger en överlägsen 
dämpfaktor, och tack vare de avskärmade PNP
transistorerna i förförs tär kardelen får man ett stort 
dynamikområde. Mycket låg distorsion. Inkopplingsbara 
filter för loudness, rumble och skivbrus, och brus
blockering. Ingångar för två skivspelare, två bandspelare 
och två extra ingångar. Omkopplare för tre par högtalare 
på frontpanelen. 

$KENWOOD 
Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna 

8 MEDLEM AV SVENSKA HI Fl INSTITUTET 

SElECTOR 

Mikrofoningången på frontpanelen är försedd med 
skjutreglage för volymen och kan med väljarratten 
kopplas in på alla programkällor. Detta ger er möjlighet 
att mixa er egen röst med andra programkällor. 

Det här är bara en produkt ur Kenwoods hifi-program. 
Det finns många fler. Gå in till er hifi-fackhandlare. 
Han kan visa er. Eller sänd in kupongen så får ni vår 
4-färgsbroschyr med alla data. 

-------------------------------------------
Till Elfa Radio & Television AB, Hifi-ljud, 
171 17 Solna. 

Jag vill veta mer om Kenwoods hifi-program. 
Sänd mig er 4-färgsbroschyr med alla data. 

Namn ____________________________________ __ 

Adress ______________________________________ _ 

Postadress ______________________________ ~~~ 
RT12 -73 

Telefon __________________ _ 
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DIGITALUR 

typ RE 723 

Kellner

Elektronic 

BYGGSATSER 

med TTL-teknik komplett med låda 

och nätdel 220 V 50 Hz.Sifferhöjd 14 mm. 

443 :- kr inkl moms 

HE 723 visar tim,min & sek.Tillsats ut

visande även datum under utveckling. 

METRONOM (även användbar som mörkertidtagare) 

för 4,5 V batteri exkl. högtalare. 

24,00 kr inkl moms 

LJUSORGEL LO 350 från Kellner med tre fre

kvensskilda kanaler om 500 IV vardera och 

utbyggbar till 6 kanaler: 

146:- kr inkl moms 

HORNHÖGTALARSATS RT 4/73 med 2 st 9710, 

2st AD0160/T8 & l st ADlOlOO/W8(1055/W8) 

420:-kr inkl moms 

RADIOMOTTAGARE MUE 7 från Kellner 25-l50Mc 

45:- kr inkl moms 

RADIOSÄNDARE UHS 70 från Kellner 65-l45Mc 

med mikrofonförstärkare. 39 :-kr inkl moms 

ELEKTRONISKT SPEL från Kellner Electroni c 

för Dig som gillar enarmade banditer och 

tärningsspel. Tre IC's får 7 lampor att 

lysa i varierande kombinat i oner. 

83:- kr inkl moms 

"GO - NO GO" TRANSISTORPROVARE.Komplett 

byggsats med låda men utan batteri (4,5 V). 

Avslöjar snabbt om en bipolär transistor är 

hel eller avbränd,om det är en PNP eller 

NPN och vilka anslutningar som är vilka. 

48,00 kr inkl moms 

EFFEKTVARIATOR 220 V 1500 W komplett med 

låda och motorfilter. 84:- kr inkl moms 

LJUSVARIATOR D 800 från Kellner Electronic 

220 V 800 W med cirkulärt kretskort för 

dosa. 53 :- kr inkl moms 

TELEFONFÖRSTÄRKARE TV 2 från Kellner med 

~vlyssningshuvud och högtalare. 2W vid 4 ohm 

99,00 kr inkl moms 

BHIAB Electronics 
BOX 42 

760 10 BERGSHAMRA 

~~~ 

O''" ~<1' ~~+~ A. Of> t' '\~~~ 

+0'''-~{/~~~ .... SIE~ENS 
AKTUELLA PRISER på POPULÄRA HALVLEDARE. OBS: inkl.moms 

F E T 

2N38l9 3,90 

2N4360 

2N5245 

5,50 

4,75 

2N5248 5,50 

2N5457 4,80 

2N5458 4,75 

2N5459 4,80 

40602 6,50 

40604 

40673 

BF 245 

MPFl02 

TIS 58 

U N 

2N2646 

2N4870 

2N4871 

TIS 43 

7,90 

7,90 

4,50 

3,75 

7,00 

J 

6,70 

4,70 

4,10 

3,40 

Kompi. pa r 
matchade P 

out 

2N49l8!492l 

MJI05/205 

15 W 19,00 

20 W 29,00 

MJ480 /4 90 20 W 29,00 

MJ48ll.49l 20 IV 34,00 

MJ802/4502 100 W 98,00 

MJ284l/294l 60 W 56,00 

T IP29A/30A 16,00 

TIP3lA/32A 

T IP33A/34A 

TIP4IA/42A 

T R I A C 's 

2N444l 50/8A 

2N4442 200/8A 

2N4443 400/8A 

2N5060 30/0,8A 

2N5757 600/8A 

40668 200/8A 

4066 9 400/ 8A 

18,00 

23,00 

20,00 

7,00 

9, 45 

11,25 

4,90 

15,20 

9,45 

11,25 

HÖG SPÄNNING 
NPN 

2N3440 300/ 1 6,50 

DTS409 325/3,5 21,00 

DTS70l 600/1 42,50 

DTS723 750/3 42,50 

MJE340 300/0,5 8,25 

MPSA42 300 5,75 

MPSA43 200 5,00 

MPSUlO 300/1 

PNP 

9,50 

2N540l 150/0.6 5,75 

2N54l5 200/1 x) 9,75 

2N54l6 350/lx) 12,75 

MPSL5l 100/0,6 3,50 

MPSA92 300 5,80 

x) f.n. lång lev.tid. 

D I A C 

45412 2,45 

Vi har f ler halvledartyper än många - och till låga priser. 

N Y 

LJUSORGELMODUL 

max 1000 W 

68:-kr inkl.moms 

K A T A L O G inom 

kort:halvledare, 

kylflänsar, 

passiva komponenter, 

kristaller, 

verktyg, 

Kodak resist mm 
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MECANORMA 

F Ö R 

G N U G G I S A R 

KRETSKORTLAYOUT 

Q 

O 
O -

:t~OV --, •. 
~ ~.~----~ 

Härmed beställes BHIAB Electronics 

kataloger utkommande 1974. 

Namn: 

Adress: ·····················RTii-73 
Pnr: ••••••.•••••.•••.••••••••.•.•• 

Bifogar 3:-kr i frimärken. 

RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1973 81 



82 

NU 
UK4QSC m. ~Og HF-kJnsllghet 
HF kontr. o-lO<lB, 0-20dB. LF kllnsl.het 3mV-
30mV-o.3V-3V. HF Inging:mlltsond m . democlu
lilItor. LF utg'ng I m itsond inbyggd hOgtalare Sn.LF 
Ingingen kan anslutas till oseilloscop eller milliVolt-

~:.tU~I~~~~;~~·;g~~~·~~~8~a~~ .• d~I~~~~~\~~~1~~~1 
-AC18lKVI. AA1l9 153:20 

UK220 SIGNALINJEKTOR 
utan bild. Grundfrekv. 500Ht 
Ovartoner till 30MH:t. utg.spllnn. 
1 V max pilagd sp ll nn. 500V= 
Batt.l.5V.Halvl.2xBC208C 
Kronor 30:65 

BYGGSATSERNA KOMPLETTA MED ALLA TILLBEHöR 

I BYGGSATSPROGRAMMET FINNS ÄVEN : 

UK465 STYRKRISTALLPROVARE 
Batt.drlv.n 9V. Visarlnstr. 200JJA 
kainsl.kont. Inst111 bar. Halvledare 211: 
BF152,211:0A95 Kr. 10.:95 

Likspänningssnheter, ftirf6rttärkllre, effekrf6rstiirkare, s/u tsteg och ton· 
kontrollenheter-FK·variatorer, elektroakusriska tillblJh6r, tiflsatsappa · 
rater f tir musikinstrument, siindarBmsftirapparater, fjii"styrningsaggre · 
gat f tir modellbyggare, batteriladdare, efektronikenheter f6r bilar) jus· 
orglar, mär-och testapparattlr, FM-sändare, tumtr o. radiomottagare UK450C TV-SVEPGENERATOR 

Frekv.omr. 34-S0MHz. Utg.sp. lOOmV 
Begär prospekt och prislista! kont. reglerbar. Svepfrekv. 50Hz (nät). 

Gue'llllIent: AB HEFAB ~:~:~r;dldo~~i.~~:~::::'·~lfå~J~~~·PI. 

• 

Priserna gal/er (/jr mnellggande IlIf}er, darefrer tyvärr mOd . 100Hz urkoppLbar. Halvled. AFI06 UK60 0 S TAB ,NÄTA G GREGAT 
l4,5V " max 2S0mA . HalvledilIre 
AC187K.BZY94ClS,211:10Dl andrade prlSlJf pga DM-revalvermg AC128, 2xOA9 1. BAI02 Kr. 155:00 

Kr. 5 4 :15 

Parametarm l tn: h lle-t'l12e-t'l2l e a-t'l22e 

MlItomr. I B : tr-lOmA i 3 omr. med fullt 
utslag 0.1-1 och lOmA. Bas-emiHersplln
ning U BE o-lV i J omr. mad fullt uhlag 
0,1-0.5 o . IV. KOllektorstrOm le: tr-250 
mA I S omr. med fullt uhlag O,l- l-ltr-
100 o. 2S0mA. Bas-emlttersp.lnstllllb,kont. 
mellan o-lV. KOllektor-emlttersp,kont.in. 
stIlIbar tr-lOV . StrOmförs,U BE:l.5V batt. 

N.P... Lagerrensne.ng Beställ idag' Missa i,,\e chansen! 
ELEKTROLYTKO NDENSATO RE R med tr.ldanslutning 
fi/ BV U/UV 30/35V 
5jJF 0:75 5/JF 0 :9S 5/J F 0 :7 5 
10 0 :9 5 10 0 :75 10 0 :7 5 
25 0:75 25 0:95 25 0:95 
SO 0:75 50 0:75 50 0:7 5 
64 0 :75 64 0:75 64 1:00 
100 0:75 100 0 :75 100 1:05 
250 1:15 250 1:55 250 2:15 
500 1:55 500 1:95 500 2:5 0 

~s:: l~~H';".!::'e~::~· .t;.S~o~:~;je. Instrument 

TRANSFORMATORER till RoT beskrivningar I lage" pi besU!i n ing IIndu I ven med Dnskad. data . Lev.tld c:a 1-3 veckor, 

100325 Prim : 220V. Sek: 25t 3.lSV O.3A pr lindn 19:25 102412 Prim: 220V . Sek: 24V 10A 87:75 
100604 P: l17/220V S : 6.3V l,3A 19:95 102430 P : 220V S: 2st 24V 3A p r lind n 69:30 
100623 P: 220V 5: 2st 6,3V O,3A pr lind n 20:25 102431 p, 220V S: 2st 24V 4A p r lindn 79 :50 
100650 r.~~~~~ p~~:lf!'~/~~ieok02~~I~n~SV O,3A pr 

102432 P: 220V S: 251 24V 5A pr lind n 86125 
38:45 102740 P: 200/220/24 0V S: 4st 27 ,SV 0 .08A 

100651 0:0 O,SA pr lindn 40 :5 0 pr IIndn f. parallell/seriekop plinljJ 36 :60 
100652 0 :0 0 .7SA p r lindn 41125 102741 0:0 O,lSA pr lindn 38:50 
100653 0:0 lA pr IIndn 42:90 102742 0:0 0,2A pr lind n 41:25 

1000 1:95 1000 2:50 1000 4:30 
2500 3:00 2500 5 :10 2500 5:40 
5000 5:95 5000 6 :8 0 5000 9 :55 
10000 7:80 10000. 8 :8 0 10000. 15:80 
25000* 15 :80 25000. 21:20 25000. 3 3:6 0 

100654 0:0 2A pr lindn 54:75 102743 0:0 O,3A pr lind n 44 :30 
100 655 0 :0 JA pr lindn 61:&0 102744 0:0 O,6A pr lind n 5&:65 
1006 5 & 0:0 4,SA pr lindn 73:95 102745 0:0 0,9A pr lindn 61:60 
100 721 P: 220V 5: 2st 7V O,lA pr lindn 18:15 102746 0:0 1.25A pr lindn 73:15 
100923 P: 220V S: 25t 9V O,2SA p r IIndn 22:50 102747 0:0 l,75A p r II ndn 88:50 
101223 P: 220V S: 2st 12V 0,2.9. p r Ilndn 22 :50 102748 0:0 2,6A pr lind n 102:0 0 
101224 P: 220V S: 25t 12V 0.4 A p r IIndn 25:85 102749 0:0 3.4A pr lindn 130:9 0 
101232 P: 220V S: 2st 12V U,SA pr lind n 99~5 103032 P , 220V S: 2st 30V SA pr lindn •• :.5 
101350 P: 220V S: 4st 12,6V o. 2st 6,JV O,lSA 103123 P : 220V S : 2xJ5V= lA (totalt) 38:25 

pr IIndn f. parallell/seirekoppling 3':.4!> 103124 P : 220V S, 211:J5V= l,SA (totalt) 43 :75 
101351 0:0 0.2SA pr lind n 40 :70 104033 P : 220V S : 251 40V SA pr lind n 96:25 
101353 0:0 O,SA pr lindn 45;00 104225 P : 220V S: 2st 4 2V lA pr lindn 56:25 
101354 0:0 lA prlindn 56:65 104226 P : 220V S: 2st 4 2V 2A pr lind n 68:50 
101355 0:0 l,SA pr lind n 61 :60 1044S0 P: 200/220/240V 5: 451 44V O. 251 22V 
101356 0:0 2A pr IIndn 73 :15 0',04A pr lindn f. pillrallell/seriekoppling 38:50 
101357 0:0 JA pr IIndn 86 :65 104451 0:0 O,07SA pr IIndn 4 1:25 
101358 0:0 4,5A p r IIndn 99175 104452 0:0 O,lA pr lind n 44125 
101840 P: 200/220/240V S: 4st l8V 0 .12A pr 104453 0 :0 0 ,14A pr lindn 47:00 

lind n f. parallell/seriekoppling 36:85 104454 0 :0 O,3A pr lind n 60:25 
101841 0:0 0.2A pr lind n 3':75 104455 0:0 O,4A pr lind n 63:5 0 
101142 0:0 O,3A pr lind n 41:75 104456 0:0 O,6A pr lindn 75:0 0 
101143 0:0 0.4A pr lindn 44:85 104457 0:0 O,SA pr lindn 87:75 
101844 0:0 0,8A pr lind n 58:85 104458 0:0 1.2SA pr lindn 105:75 
101845 0:0 l,lA pr lind n 62~5 1044$9 0:0 1.ISA pr lindn 134:75 
101846 0:0 l,7A pr lind n 74:25 104460 0:0 2A pr lindn 119:25 
101847 0:0 2.5A pr lind n 93:45 104461 0:0 2.6A pr lindn 199:7 5 
10184' 0 :0 3,5A pr lindn 108:'5 104462 0:0 3A pr lind n 243:00 
101849 0 :0 4,SA pr IIndn 136:40 107011 P : 220V S: 70V 3A 97 :75 
A..en andra transformatorer lagerftires i stor sonering. 111832 P: 220V S: 2x183V (J70V) lSOmA 
u/x. nit-spar-<)ch vrglngstransformatorer och dross/ar. 2st 6.3V (l2.6V) 2 ,SA 67:50 

50/6 0V 70/80V 10 0/11 0 V 

'.F 0 :75 O.S",F 0 :75 '.F 1:00 
10 0 :7 5 l 0~5 10 1:35 
lO 0:75 2 0:75 25 ,,so 
25 1:00 2,5 0:75 50 1:fi5 
50 1:25 5 0 :75 100 2:75 
O, '>00 10 0:95 2'0 '''5 
100 1 :50 25 1:25 500 5~5 

2.0 2 :15 50 '>00 1000 .,s0 
.00 3:15 100 ZdO 2S00 19:60 
1000 5:30 2.0 2 :75 
2S00 8:20 500 3:95 

~~g~400.'3:75 5000* 12:40 1000 6 :75 
10000. 25:80 2500 13~0 

~!~3I5V 4~~550V 
~~~275V 1 :15 

1:30 S ", F 2:0 0 32 1:95 
32 1:15 16 16 2:50 50 2:25 

5'j. 2:25 32+32 3 :7 0 32+32 3:25 
1:9 5 50+50 6:95 50+50 3 :7 5 ~6t16 2:25 

32+32 3:50 ;~~;::~ ~~~g:~ ~gt?~OO 4:75 7:50 9:7 5 
8 :7 5 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• •••• •• • ••• • enhlls-elfer bultfestsittning med mutter 

RESTPOSTRÖR, fa b rikinya. Endast per postfOnkott av in· HALVLEDARE pris o. typexempel fOr transistorer o . dioder 
neliggande lager. Under 15 rör exped itionsavgift Kronor 7:- ACl07 5 :95 AF124 2:40 OC44 3:25 

UK795 KABELSöKARE AZl 4 :15 EF. 9:95 PL36 5:70 AC116 2 :35 AF125 2:40 CC.5 2 :95 
f ,t.e x, k abelsla mmar,batt._ AZll 5:95 EF80 2:7 0 PL81 4 :60 AC122 2:00 AFl26 2:30 OC74 3:25 
driven 9V 2 .2mA. arb,frekv. OY86/ 87 2:95 EF86 3:45 PLS2 3"145 AC124 3120 AF127 2:30 AAl12 0 :60 
800Hz.Halvl .2N2160 55:- EAA91 2:25 EF89 3:10 PLS3 3:95 AC1 25 1 :70 AF139 4:20 AA1l9 0:60 

UK880 DORMIRATO R - Elektronisk EABC80 3:45 EF18J 3:20 PL84 3:50 ACl26 1:70 AF178 6:95 BAlOO 1 :75 

InsomnlngshJllp, NJtanslut . 220V. EBC90 3 :95 EF184 3:20 PL500 6 :95 ACl27 2:25 AF179 6:95 BAIOl 3:70 

Haivi : AC128,lZ3.JTlO,bryggllkr.BSl EBF2 9:25 EL34 7~5 PY8l/SJ 3 :00 AC128 1:90 AF180 7:95 BAI02 1:90 

Kr. 118:85 EBFSO 3:50 EL81 5:20 PY88 3:2:5 AC132 2:00 AF1 81 5:75 BA1l4 1:90 
EBF89 3 :5 5 EL83 4 :15 UAA91 3 :95 AClSl 1 :70 AF185 4:90 BA121 2 :95 
EBL21 6~5 EL84 2 :70 UAF4l 6 :75 ACl52 2:25 AF239 4 :45 BY127 1:45 
ECC81 3 :20 ELS6 3 :95 UBC81 3:75 AC1 53 2 :75 ASY26 3 :70 O A ' 2:95 
ECC82 2 :70 EY8l 3 :1 0 UBF89 3:75 AC162 1:95 ASY27 4:2:5 OA70 0:55 
ECC83 2 :70 EY86/87 3:15 UBLl 7:95 AC163 1:95 ASY28 3:70 OA79 0 :55 
ECC84 4 :95 EZ40 3:45 UC92 2:95 A0 139 4:95 ASY29 4:.25 OA9l 0:60 
ECC8S 2 :95 PABC80 3 :45 UCH2l 6 :95 AD149 5:95 ASY67 11:75 OA95 0:60 
ECC9l 6:60 PCC84 S :OO UCH81 4 :25 AD152 4:75 ASY73 1":90 OA200 3 :75 
ECF82 4:7S PCC85 4 :15 UCLB2 5 :95 AD155 4 :60 ASY7S 11:75 OA202 3 :95 
ECH2l 6~5 PCC88 4:25 UF2l 7:95 A016l 4:50 ASY76 5:25 OAZ20l 4 :'5 
ECHBl 3 :15 PCF80 3:20 UF80 3:25 A0162 4:50 ASY80 6 :50 OAZ204 5125 

UK540C FM-LV-MV-TUNER ECH84 3:.40 PCF82 3:20 UL84 2:95 AFl06 2 :95 BCI07 1 :30 OAZ208 4 :75 
Vigl.omrlden : FM 87-104MHt . MV S2tr-1640kHz, ECL82 3:25 PCL82 3:20 UY21 6:95 AF1l5 2:95 BCl08 1120 OAZ21l 5:50 
LV IStr-260kHt. Mellillnfrekvens : FM - 10,7MHz, ECL84 4 :60 PCL84 3:70 UY4l 3:25 

AF1l7 2:95 BCI09 1:45 8ZY88C3V9 1:95 
AF118 5~5 8F180 4:25 BZY8SC8C2 1:85 AM - 47 0kHz, Klnslighet: FM ...... 5}.lV, MV ...... 200}.lV, EC L8 5 4:fi0 PCL85 4:20 UY85 2:fi5 AF1 2 l 2 :95 BF181 5:25 BZYBSCIS 2 :00 LV ...... 200}.lV . NItansi.: 117/l25-220/240V~. Halv!, ECL86 4:15 PCL86 3 :95 UY1N 8 ;95 2N3Sl9 2:50 2N4062 2:75 lN4004 1 :20 211:AFI06, 411:SFT316. BC 206 B, AA1l6. OA9S. BA 700st rör och därtiver begär specialpriser. 2N390S 2:60 40317 3:95 lN753A 1:85 121, 4xlOOl, BZY88C9Vl Kr. 334:20 

PLUS Eiinc:lair-
.................................................................................................. 
ORDINARIE STANDARD-, SPECIAL-och BILDRÖR samt HALVLEDARE och INTEGRE
RADE KRETSAR LAGERFöRES i STOR SORTERING och TILL LAGA PRISER. 

ETT 

FLERTAL andra byggsatser !.ex. 

samt flesta förekommande kompo
nenter, högtalare m.m. av 
MÄRKESFABRIKAT 

HAME····G······~·~~~~~~~·;····· ·· ·····::~L:~·;;;;::A·R·E················ 
PEERLESS-KITSYSTEM ~g!~gg~~: U2 " ~OO~ l~~ !:~~ 

Oscilloscop och byggsatser I ~:~ ~ == ~i l:~ !H~i~ ~g~g:~~: : V2" g l~~ ~~::~ 
~:~ ig =: ~;~ 1~~~~ ~g~~~g~7 ~~1.2" g ig::; :~~~ : ••....•................. 

: RENOVERADE BILDRÖR 
: prisbilliga-2 ärs GARANTI 
...•..................... 

PLATBOCKNINGSMASKIN skruvstycksmodefl 
m ax 4Scm/l.6mm Fe, 2-2,Smm AI,pIU Kr. 159:00. 6Ocm/1,2mm Fe, 2-2 .Smm 
Al.plit Kr. 11':00. 90em/ l ,2mm Fe, 2-2,5mm Al.pUt Kr. 298:00 • 
Binkmode/J mI)( 6Ocm/l,6mm F •• 2mm Al.plU Kr. 545:00. 90cm/l,2mm Fe, 2mm 
Al.plU Kr. 595:00. l20cm/l.2mm Fe. 2mm Al.plU Kr. '91:00. 

N6dvindigr komplement f6r Vflrkstiider, kurser och lab. 

KIT 20 - 3 40W 165:00 A012S6M8 12" n 20W 73 :00 
KIT 30 - 2 50W 165:00 A05060SQ S" n 40W 49 :50 
KIT SO - 4 SOW 212:00 AOS060SQ 5" n 40W 49:50 
Impedans 4 eller sn A05060W8 5" n 10W 29 :5 0 

LADOR I tri m .tarlalu ts 
utan frontplatta till KIT5YSTEM 

2 - 8 16 !t. teillk 54:00 
3 - 15 30 n. teak 72:00 

AD7065W4 6 1/2" .n 20W 43 :50 
ADS06SW8 8" n 20W 55 :00 
A00160T4 fl 20W 31 :90 
A00160T8 n 2 0W 31 :9 0 

~0=!5 l~gll~'. !::~ 1::::: EnastJend.ljudkvalitet HöGTALARBYGGSATS 
3 - 25 100 n. valnÖt 125:00 BAXANDALL ES 10-15, kompl. 10Watt S inus. 
SO- 4 501t. va. nöt 118:00 setestIMusik-RevY.9r~ti5pabegJran. 99 :99 
SO - 4 . 50 It. jacaranda 139;OO ••••••••••• •• • •••••••••••••• • •••••• • •• • 

FRONTPLATTOR till KITS ... ·STEM levereras fll rd ig klJdda frtn Kronor 33:00 - 53:00 ....................................................................... 

Keramiska kondenutor.r skiv-eller p in up typ 1,5pF 
3300pF Kr. 0:75/11. 70st och däröver Kr. 0 :.40/lt , 
100 st begär spec.priser. 
Polyesterkondenutorer i förekommande viirden. 

Styro/kondensatorer 63V, 160V, 500 V, 63()V ±2,5 
5pF - 21000pF frln Kr. 0:40/5t 

RULLBLO CKSKO N D ENSATO RER 

500V=250V ...... 
100pF 0:40 
200 0:40 
500 0:40 
1000 0:45 
2000 0:45 
5000 0:45 
10000 0:50 
22000 0:65 
25 000 0:65 
50000 0:75 
100000 .0 ;90 
220000 1:25 

1000V=500V ...... 1100V-
680pF 0 :70 4700pF 1 :0 0 
1000 0:75 10000 1:25 
3000 0 :80 22 000 1:50 
SOOO 0 :15 33000 1 :70 
10000 0:90 
20000 1:00 
47000 1:45 
SOOOO 1:45 
150000 1 :95 

Iven 125V=. 350Vz, 400V - , 600V" 
7S0V- lagerföres i stor sort eri ng. 

~;;~~~:,~~~~ ;.~b,/ ~O~ 'fo~':/ 5 o.10'M , 1/4W, 
Prisperkartong - 25st t,mW ...... .. ....... 3~0 
Pris per kartong - 25st t /4W ................................... 4:25 

~~~: :r!:;:~:: ~~:~ l fw~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::: :~: 
Pris per kartong - tOst 2W ............ , ... 5:75 ............................................. 
TrAd/indademotstlnd 5,5W 4,ln - 15kn pr. st. 2:10 
Pris perask- 1Qst .............. .. ........... ........................ .. 13:0 0 [ 

~is ~r~a~?o~;:6#S~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:.~~: .. :~: ............................................. 
KO LPOTENTI O METR A R , linjair eller logaritm Isk kurva, 
0,2SW 300n - 2,2 Mn. Pris per st. 1 ~5 
0:0 med sirOmbrytare. Pris per st . 3 :95 

D:o (tandem)"'dubbelpot. Pris per st. Ob •. 0,5W 1:50 

0 :0 men med sep.lxel PrIs per st . Ob •. 0.5W 9:75 

TRIMPOTENTIOM ET RAR m .3 51ift f.vert ,montering. 
300n - 4,7Mn· 0:75 
0:0 med ra tt 0:50 

TRADLINDAOE POTENT10METRA R lW 3W och 4W 
fa brikat Colvern trAn Kr. I:90/p ar st • . ........................................... . 

KOMPONENTER från POL till POL hos PH E FAS l Box 45025, 104 30 STOCKHOLM-45. Tel. 08/ 20 15 00. Tegnert!. 39, STH LM-C Samtliga priMr nkl, 
(EJ . EXP.- o , KONTORSTIDER VardaljJlr 9-17. LOrdagIr sUngt. moms. och frakt . BYGGSATSSPECIALISTEN - BYGGSA TSG ROSSISTEN 
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Sinclair Cambridge 
Ny fickräknare - nu även i byggsats 

Sinclair Cambridge är en ny kalkyla
tor från Sinclair Radionics Ltd - Euro
pas största tillverkare av fickkalkyla
torer. 

Sinclair Cambridge kombinerar ett 
verkligt behändigt format med en su
verän räknekapacitet. 
Rä,knesättet är logiskt, d.v.s. tal och tec
ken matas in i precis samma ordning 
som de skrivs. 
Kedjeberäkningar kan göras i obegrän
sad omfattning. 
Förutom de fyra enkla räknesätten har 
Cambridge ett avancerat konstantminne 
som möjliggör momsberäkningar, kurs
omvandlingar, ränteberäkningar, inverte
ring, kvadrering, potensberäkning m. m. 

I instruktionsboken visas dessutom hur 
man mycket enkelt successivt beräknar 
rötter, trigonometriska funktioner, logarit
mer, hyperboliska funktioner etc. 

Byggarbetet är mycket enkelt. 
Bygganvisningen visar med utförliga bilder 
hur man gör. Alla ingående delar samt löd
tenn ligger i förpackningen. Det enda man 
behöver är en lödkolv och en avbitare. 

Sinclair Cambridge - en kalkylator att 
unna sig. 

Pris för 

Kort översikt: 

* Logisk tangentbordsfunktion * Konstant för alla räknesätten * Flytande decimalkomma * 8 siffrors display * Kapacitet: 1 0~2°_ 1 0. 79 med de 8 mest * signifikanta siffrorna i svaret * Tömmer automatiskt mellan beräkningarna * Minustecken vid negativt svar * Korrigerar felaktigt inställda tal * Kvadrerar, potensräknar och kedjeberäknar * 15 t immars effektiv batterilivslängd * M ått: 110 x 50 x 18 mm * Vikt : 105 gram * Garanti : 1 år * Standardbatterier: MN 2400 

komplett byggsats: 325:-
inkl. moms 

~i~~~~~~:a;~AB---------
Generalagent: , Jag beställer för leverans via postförskott: 

BE[HmAn I D .. . . . . . " 5100,,1, C,mb,'dg, bygg,,,, ä 325,-

~~~;r~~~rt:~1~~~8 AB I ::::, ••••••.•••••.•••••.•• ••••.•• •••••••.••.•••••••• .•• T~' ...•. •• .•.••. ••• •••.• • 
Box 17116.10462 Stockholm 17 • Postadress . . .......... ........ .. .... ... ..... ... . . .. .. ... .... . .. .. . .. ....... ~:! ?: ?~ .. 
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RIORDE 

G A 
- AVAVUND! 

"UTOMORDENTLIGA PRESTANDA" 
säger Stereo Hifi om Harman/Kardon 630: 

"Förstärkarens uppbyggnad i stort är helt normal, 
utom i ett avseende. Den är handgjord, på så sätt att alla 
plattorna är lödda får hand - inte dopplödda. Det är ovan
ligt nu får tiden och med riktig lödteknik får man ett 
mycket tillfårlitligt resultat." (nr 3/73) 

"Det är inga extra finesser på den här receivern. 
Utanpå vill säga. Men inuti sker stora ting! Vad sägs om en 
högsta intermodulation på 0,15 % vid full uteffekt 45 W 
sinus med båda kanalerna drivna? Och ett klirr på max 
0,08 % vid full uteffekt. En frekvensgång inom 0,5 dB mellan 
5-125.000 Hz och en samtidig effektbandbredd med högst 
0,2 % klirr på 10- 60.000 Hz ... 

"Mätresultat och kurvor och ett känslomässigt hurra 
får tala får sig själva ... " (nr 1/73'; 

"SLUTSTEG OCH FM-DEL UPPVISAR 
PUNKTVIS STJIRNDATA SOM STILLER 
APPARATEN I EN KLASS FÖR SIG •• : 
säger Radio & Television om HarmanjKardon 930: 

"För sitt pris måste den anses erbjuda sådana både 
datamässiga och ljudkvalitativa egenskaper att den utan 
vidare framstår som ett intressant alternativ till både 
dagens etablerade konkurrenter på receiversidan i den övre 
prisklassen och till de mycket dyrbara, separata enheter 
man kan köpa får att på så vis få en toppklassad 
fårstärkare med likaså god radiodel." (nr 2/73) 

VI LOVADE 500:-TILL DEN 
SOM HADE EN RECEIVER MED 
BITTREFYRKANTVAG.VIBEHÖVDE 
INTE BOALA UT ETT ENDA ÖRE. 

I samband med demonstrationer av Harman/Kardon 
lovade vi i annonser i dagspressen 500 kr till var och en som 
kunde presentera en receiver, oavsett vad den kostat, som 
gav bättre fyrkantvågssvar vid både 20 Hz och 20.000 Hz 
än Harman/Kardon 630. Åtskilliga tog chansen att få sin 

SeRtQ'~ N"" H.mo,"""" '" "G'<"" •. '" ""'" " '" 

favoritreceiver testad. Många apparater som provades var 
betydligt dyrare än Harman/Kardon. Men ingen enda 
lyckades överträffa HarmanjKardon. D äremot fick de ju 
exakt besked om hur bra deras egen fårstärkare var, 
eftersom fyrkantvågssvaret är ett objektivt test på ljudtro
heten. Man missleds inte av högtalare, lokal etc. Och ofta 
kunde vi trösta med att receivern inte behöver vara så bra 
som Harman/Kardon 630 får att vara bra. Att man helst 
vill ha det perfekta, när man fått smak får Hifi, är en annan 
sak ... 

HARMAN/KARDON 330A 
Effekt: 2 x 20 W DIN 45.500. Frekvensomfång: 7-50.000 
Hz ± 1 dB. FM -känslighet: 2,7 mikrovolt IHF 

HARMAN/KARDON 630 
Effekt: 2 x 30 W vid 8 ohm 20-20.000 Hz. Frekvensomfång: 
1-100.000 Hz ± 1 dB. FM-känslighet: 1;9 mikrovolt IHF 
Separata nätdelar får de två kanalerna. Stigtid får fyrkant
våg mindre än 2 mikrosekunder. 

HARMAN/KARDON 930 
Effekt: 2 x 45 W vid 8 ohm 20-20.000 Hz. Frekvensomfång: 
1- 100.000 Hz ± 1 dB. FM -känslighet: 1,8 mikrovolt IHF 
Separata nätdelar får de två kanalerna. Stigtid får fyrkant
våg mindre än 2 mikrosekunder. 

,,\U\\\\\\\ .... ·,\\.. "'.::::. 

Septon står får: Armstrong, Celestion, Connoisseur, Empire, EPI, Harman/Kardon, Memorex, Stax. 
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som har en god topp band bredd, men även 
branta flanker för att erhålla god selektivitet. 

För att hålla distorsionsprodukterna på låg 
nivå före kristallfiltret har första MF-steget 
försetts med en fälteffek ttransistor. HF - och 
blandarsteg har som tidigare MOS -tetroder 
och stegen är i detalj identiska med föregånga
ren så när som på AGC -spänningen, som nu 
erhålls från kretsen CA 3089. Avstämningen 
har heller inte ändrats; den sker med dubbla 
motriktade kapacitansdioder för att undvika 
att diodernas varaktoreffekt ger upphov till 
korsmodulation och intermodulation (HF). 

Aktiva notch-filter 
undertrycker 19 kHz 
LF-signalen genomgar ett akti~t notch -filter, 
avstämt till 19 kHz, för att undvika att pilot
tonen orsakar problem vid t ex bandinspel-

Praktiska 
kassetthållare 

•• A U!omalic heter en användbar kassett
hålIare som marknadsförs av firma Beta AB 
i Perstorp. 

Hållarna, som har formatet 12,5 X 13 X 8 
cm, är hopkopplingsbara och har hål för att 
kunna fästas på exempelvis en vägg eller j 

ett skåp. De rymmer sex kompaktkassetter 
och med systemets modulfunktion kan man 
bygga ut i takt med kassettinköpen. De kan 
sammanfog'as i samtliga riktningar till stabi
la enheter. 

Givetvis tar man sikte på försäljning på 
bred basis för hemmusiksamlingar, men ett 
flertal professionella användare har redan 
köpt in stora kvantiteter av detta kassetthål
larsystem: Sveriges Radio, TRU, Olivetti, 
FOA och flera statliga institutioner är några 
av dessa. 

Kassetthållaren skiljer sig från andra hål
lare i det att en fjäder finns vid kassetthålla
rens bakre vägg, vilket gör det lätt att få ut 
kassetten genom att man enkelt kan trycka 
på kassettens övre del. 

I hållarens underkant finns en låsklack 
som samtidigt ger plats för märkning av 
kassettnummer, vilket naturligtvis är till för 
del vid stora lager av inspelade kassetter. 
Esseites etikettsystem passar direkt härvid. 

ning. I fig 2 visas schemat för detta filter som 
är lika enkelt som effektivt. Mellan kollektor 
och utgång finns en krets som är avstämd till 
19 k Hz. Spolen är av toroidtyp. 

Tidigare nackdelar 
nu åtgärdade 
Vid vår provning av tidigare modell var hu 
vudint rycket mycket positivt: låg distorsion, 
hög känslighet, gott signal/brusförhallande 
och rak frekvensgång, men det fanns också 
två saker att anmärka på: för smal band bredd 
i MF-delen och dålig noggrannhet hos av
stämningsenheten. 

Bägge dessa ting är nu lösta och därmed 
återstår en produkt som väl uppfyller högt 
ställda krav. Med tillfredsstäl lel se kan man 
notera att en bra produkt tydligen har blivit 
ännu bättre. • 

Plastmaterialet förefaller att vara hållbart 
och har synbarligen god finish. Modulerna 
finns i färgerna rött, blått, vitt och svart. 

Man räknar med att inom en snar framtid 
introducera kassetthållare även för stereo-

Fi 3. Varje kanal har ett aktivt notch-fJIter 
för att hindra 19 kHz pilotton att gå vidare 
till bandspelare och förstärkare. 

Högtalaren SP77 från Sentec, presenterad 
i RT nr 4 i år. produceras och säljs nu för 
fullt. Nytt är att den även finns j byggsats
form. 

8-kassetter. Dessa hållare kan direkt kopplas 
ihop med hållare för kompaktkassetter till 
ett flexibelt system. 

Automatic kassetthållare säljs genom 
fackhandeln och kostar 9:75 st. • 
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Intresserad av BYGG SJ ÄLV? 
Då kan 

radio& 
television 
erbjuda Dig 
ett bra extraknäck! 
Bygg Själv är - som Du säkert kän ner till - ett av de mest popu
lära inslagen i Radio & Television. Nu siktar vi till att utöka denna 
sektor för bl a nya projekt. 

Vi söker därför kontakt med ELEKTRONIKKONSTRUKTÖRER , 
som kan hjälpa oss att ta fram byggbeskrivningar inom ämnena 
praktiskt tillämpad elektronik i allmänhet samt hem- och Ijud
elektronik i synnerhet. 

Du kan vara antingen " proffs " i elektronikbranschen eller avan
cerad hembyggare. I varje fall bör Du vara väl bevandrad i både 
digitala och analoga kretsar, deras funktion och användningsmöj
ligheter. Du bör förstås vara van att bygga och arbeta snabbt. 

Du skall kunna bygga upp prototyper av de mest skiftande slag , 
med utgångspunkt i egna ideer eller andras. Vidare arbetar vi ofta 
med utgångspunkt i utländskt källmaterial , varför Du måste obe
hindrat kunna läsa teknisk engelska och tyska. 

Och så skall Du alltså kunna skriva lättbegripliga beskrivningar på 
svenska. Det kravet är nästan det viktigaste. 

Vill Du veta mera kan Du ringa Göran Uvner eller Gunnar Lillie
sköld på Radio .& Tel ev isio n , 08/ 340080. Vill Du svara skriftligt, 
så ställ brevet till Personalchefen., Fackpressförla get, Box 3177, 
10363 Stockholm 3 . 

HAR .. 
NINARA o 

TILL BREV.LADAN, 
HAR NI NARA 
TILL OSS 

Spara pengar - köp 
berömda hi fi och 
diskotek högtalare 
direkt från England. 
Skicka efter vår 
broschyr. Ni får den 
gratis. 

WILMSLDW ADOID 
SWAN WORKS., 
BANK SOUARE, 
WILMSLOW, 
CHESHIRE. SK9 1 HF. 
ENGLAND. 

Informatlonstlanst 4' 

Den svenska »Ijudbibeln» 

En stor nyhet 
från Pearl! 
SELF POWERED 
kondensatormikrofon 
med inbyggt 15 volt 
batteri. 

AB Pearl 
Mikrofonlaboratorium 
26500 Åstorp. Tel. 042/ 51520 

Informationstjänst 44 

I handboksdelen 
Ca 100 sidor artiklar om stereo
radio, 4-kanalsstereo, skiv- och 
bandsnelare m.m. Mikrofontek
nik för amatörer. Köpråd, prak
tiska tips m.m. 

I katalogdelen 
Opartiska, jämförbara data och 
priser för ca 700 stereo HiFi-pro
dukter. Testdata för 150 hö~tala
re och 40 skivspelare. 

I bokhandeln och hos vissa fack
handlare cirkapris 25:- ink!. 
moms. 

Säljs mot postförskott av EBAB 
ELECTRONICS AB, Stocksund. 
Beställ pr tfn 08/857567. Eller 
sänd nedanstIlende kupong. Eller 
sätt in 25:- pli E8AB:s postgiro 
1535-4, skriv namn och adress + 

. )>Stereo 74» pli talongen. Boken 
kommer dll i brevilIdan efter ca 
3 dagar. 

Till EBAB, Fack, 18271 STOCKSUND 
Sänd 1 ex. )>Stereo HiFi-handboken 74» mot postförskott (26 :-) till: 

Namn : .......... ... .. " .... , .. .. ................ ............. .................. , ......... ... .. .... .... .. , ......... , 

Adress :., ... " ..... , ...... ... .. ........ ............ , .. , .. .. .. •.. ... , ... "., .. , .... , .. " ... , .. , .• , .. .... ', ., .. ..... . 

Post-n r-adress : ..... .. , ... .. " ........ , ... , .......................... ............... .. ............ . ~;: .. ~ ;~.;J..~ 

Informationstjanst 45 
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En ny serie 
str0mforsynere. H0Y 

bruksverdi . Fine elektriske data. 
Meget rimelige priser. Be om 
brosjyre/pristilbud. 

Type 710 
8-16 v. 2 A. Rippel 0,3 mY. Stmmbe
grensning. SEMKO godkjent. . 
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Vilken skillnad! 

TANDBERG fil STEREO RECEIYEII TR-,OOO 

Tandberg TR-1 000 är en av marknadens bästa förstärkare. Det vittnar 
många av världens ledande facktidskrifter om; Stereo Review, Stereo & 
Hifi Times, Audio, Stereo Hifi, Hifi Stereophonie m. fl. Dessa tidningar 
har funnit att TR-1 000 på många punkter överträffar de data fabriken 
har uppgivit. TR-1 000 är den mest avancerade av Tandbergs förstärkare 
och något aven höjdpunkt inom H ifi-stereo. 

Vill du veta mer om tekniska data, eller vad fackpressen tycker om TR-1000, så sänd in nedanstående talong! 

e Kombinerad FM-mottagare och 
förstärkare . 

e Uteffekt 2 x 50 W sinuseffekt 
2 x 70 W musikeffekt. 

el nbyggd stereodecoder . 
e Brusfri stationssökning (muting) . 
eJusterbara ingångar. 

eExtra utgång för inspelning av klang
färgskorrigerat programljud . 

eLoudness. 
eSeparata bas- och diskantkontroller 

för vardera kanalen. 
eLågspärrfilter (LOW) och två hög

spärrfilter (HIGH). 
eFrontuttag för stereohörlurar. 

O Jag vill veta mer om tekniska 
Frankerasej data på TR-1000. 

Jag vill veta vad följande tid- Tandberg 
betalar 

skrifter tycker om TR-1000. portot 
OStereo Review 
O Stereo & Hifi Times. 
OAudio. Tandberg Radio AB 
O Stereo Hif i. Fack 
O Hifi Stereophonie. 172 03 Sundbyberg 3 

Namn: ............ ... .................................... Svarsförsändelse 
Adress: ....... .. ....... .... .. ................... .... ..... kontonummer 7200 
Postnr ./-adress : ..................................... 172 03 Sundbyberg 3 
.. ......... ..... ......... .......... .. .. ......... .... ~T.lf:.~~ 

TANDBERG 
-det är skillnad 
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HIATHKIT 
BYGGSATSIR 
NYTTIGT· STIMULERANDE 

GC-l005 
D igital klocka 

~I!!!! ••••• i.l,lill Sex siffror indikerar 
tim., min . och sek. 
Kan kopplas för an
tingen 12 eller 24 
timmars gång. Har 
inbyggd alarm. 
Pris : 390:-

HEATHKITS byggsatser har fått några intressanta nyti llskott, bl.a. en 
digital klocka, nya kalkylatorer, en hel serie nya högtalare, frekvens
räknare, portabel svartvit TV, tjuvlarm mm. 
Till varje byggsats hör HEATHKITS ytterst påkostade handbok. Med 
hjälp av den bygger Du även de mest komplicerade instrument. Den 
leder Dig steg för steg genom hela bygget. Efter väl förrättat värv 
kommer Du och många med Dig att tycka: " Det här var verkligen 
enkelt och mycket fascinerande." Gör slag i saken! Besök oss och se 
vad vi kan erbjuda Dig! Eller fyll i kupongen här nedan så får Du 
kostnadsfritt vår senaste katalog. 

AR-121 4 AM/FM Stereomottagare 

2x20W vid 4 ohm. Harmonisk distorsion bättre än 0,5 %. Lätt
byg gd enhet med mycket goda data . 
Pri s: 890 :- inkl. moms 

AS-9520 Högtalare 20W 
Till AR-1214 rekommenderar vi denna högtalare . Lådan k'ommer 
monterad . Du skruvar fast högtalarna, monterar deln ingsfiltret och 
sätter fast fronten. Det hela tar ett par timmar. Finns i teak och 
valnöt. 
Pris: 395:-

IB-ll0l 
Frekvensräknare 

100 MHz, 5 siffror 
med 8 siffrig nog
grannhet. Känsl ighet 
50mV till 50 MHz. 
Finns även monterad 
Pris: 
byggsats 1280 :-, 
monterad 1790:-

IC-2009 
Fickkalkylator 

8 siffrors display 
med konstantminne. 
Laddn ingsbara acku
mulatorer. Laddnings 
aggregat medföljer. 
Pris: 645:-

- i Alla priser inkl. moms. 

HEATHKIT Sänd mig 
GRATIS 
er stora katalog 

Namn 

Bostad 

Postnr . . . . .. •... Adress ........ . ...... R!.12-7~. 

I 
I HEATHKIT, Schlumberger AB 

I 
Pontonjärgat. 38, Box 12081 
10223 Sthlm 12 • 08/520710 
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NY KORTVÄGSMOTTAGARE 

OX-400 

Ny heltransistoriserad kortvågsmottagare för DX-are och 
kortvågslyssnare. Ny modeH med 5 st FET-transistorer, 1 st 
I C-krets, 6 transistorer, 2 termistorer och 12 dioder. Fre
kvensområde 535 khz till 30 Mhz i 4 band och separat band
spridning. HF-steg med FET och keramiskt filter som ger 
'bästa selektivitet. SSB/CW mottagning med produktdetek
tor. Kontroller: AVC, ANL (störningsbegränsarel. variabel 
BFO, s-meter och antenntri mmer. Vikt 7 kg. Mått: 35 x 24 
x 18 cm. Drives från 220 Veller 12 V. 

Pris: OX-400 ............ 1.088:-
SP-400 högt. 75:-

~EJOKEN Import AB 
centrum för radioamatörer 

Postadress: Box 30010.20061 Malmö 30 
Butik: Fersens väg 16. Malmö C 
Tel : 040/ 119560 - 115161 
f'ostgiro 538596 
Oppet vardagar: 10- 18. lördagar 10- 14 

Informatlonstjanst 
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inkl. moms 

Säljes av 
fackhandeln 

SENSATIONELLT lÅGA PRISER: 
TEXAS!MOTOROlA/ln/NATlONA.l/SW! 
rrL IC-IurttsIIr Prisexempe! 
SN744IN BeD to decimal dec/driv. 
SN 7490 Decade counter 
SN7475N 4 D FI;p-flop 
SN7447N 8CO to 7-seg. dec/driv. 
SN74121 Multivibrator 

Unjära IC-kretsar 
.A 709 Op. först. 
}JA 723 Spännregul. 2-37 v 
}JA 741 Qp. först. 

Srtferindikatorer 
Ljusd;od TIL 302 
RCA Numitronrör DA2()()Q12100 
Nixie neon 5155R 

Special 
NE555v Universal Timer 
LM309k Spänn. regul. 5v lamp 

Alla priser exkl. moms. 

ADAKTA TRADING AB 
Elektronikkomponenter 

11 :90 
6:25 
5:50 

11 :25 
3:85 etc. 

2:25 
5:85 
3:95 etc. 

31 :50 
t9:60 
19:60 etc. 

7:50 
t3:30 

Fack · 121 07 Johanneshov 7 
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Koncentration 
på målgr.uppen 
ger resUltat: 

Fackpress 
annonsera! 

BYGGSATSER 
Bygg en kvalitat ivt högtstående el
orgel med en, två eller tre manualer. 
Vi har kompletta byggsatser med ut
förliga byggbeskrivningar för hem-, 
kyrk- och orkesterorglar. 
Beställ vår IOO-sidiga katalog (genom 
att sända oss 3:- i frimärken) över 
elektroniska orglar, rytmmaskiner, 
förstärkare, roterande högtalare , or
kesteranläggningar m. m. 
I våra utställningslokaler i M almö, 
Linköping och Nyåker kan Du prov
spela och lyssna. 

ab holm sJO MALMSTENS MUSIK AB 
Örtugsgatan 1, Jägersrovägen 18B. 
58266 LINKÖPING 21362 MALMÖ O"OL"" Tel. 013/ 1533 tO Tel.040!219454 

91007 NvAKEA • Tel. 0930/ 500 98 mellan kl 17-20 mellan kl 17-20 
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RADANNONSER 
DN L-byggsats Inkl kre tskort 
utan nätdel. Mona 34 :- . Stereo 
55:- exkl moms. 
Ing fa H Ekberg , Herregårds
gärdet 36, 424 31 Angered. 

Hifi-högtalare 
Högtalarbyggsatser 1111 ITI, 
PEERLESS, PHILIPS, fi lter, 
lösa element m m, KO LBOXEN, 
Rrr hornet, Scotch tonband, 
UNIVERSAL-IMPORT AB 
Kontor: Kronobergsgatan 19 
11233 STOCKHOLM 
Tel. OB/ 52 06 85 
Lager & Exp: S:t Göransg 62 

BI LLIGT och ENKELT tillverkar 
ni nu egna Kretskort. Komplett 
sats med instruktionshäfte på 
svenska, Endast 23: 50 inkl. 
moms. 
U B A PRODUKTER 
Box 34, 14600 TULLINGE 

OBS! Billiga USA pick uper, 
Ex, ADC XLM 240:-, Empire 
475:-, V15 typ III 375:-, 
08/400702 Hans, 622358 
Bård, 67 62 74 Göran, 

TJUVLARM MED 
ULTRAWUD 
Arbetar enl radarprincipen. Ger 
larm vid minsta rörelse. Täcker 
upp ett stort område, Enkelt att 
insta llera, Går både på 12 och 
220 V, Kan 'användas såväl i 
villan som i bi len. 
Kompl byggsats inkl låda och 
utförl ig monteringsanvisning 
196:- inkl moms, End schema 
7:- inkl moms och porto. 
Com Electron AB, Box 6018, 
10231 Stockholm, 
Tel. 08-7606672 

Högtalare: Rectilinear III , div, 
experimentrnodeller. disk. horn 
typ Kel ly Ribbon, 1 st OA-5 m, m, 
Tel. arb, 08/ 76517 6S. hem 
08/ 675412. 

RADIOSTYRNINGSANLÄGG
NINGARNA, beskrivna i RT och 
BYGG SJÄLV 73, 
Komponenter. kretskort, styr
spaka r. servon, ackumulatorer, 
krista ller, kort sagt allt finns i 
lager. 
Fa TRANSFUNK 
Hällstugevägen 20 
64100 KATRINEHOLM 
01S0-18866 

Obetydligt beg, Marantz 2270, 
Helt ny Kenwood KR 7200, 
Tel. 0171 /914 19 

8EG . JBL-högtalare 
1 par JBL 99. 2.5 år i okland, 
skick, Ek, 14" bas, 2" disk, 
Basrefl. Placerh, i bokhyll. Pris 
2 5OO:-/par, 
Marco Ricci. Skvadronsgatan 
9 C. 217 S2 Malmö. 
Tel. 040/9814 S1 

WUSKÄNSUGT 
KOPPARLAMINAT 
~G 465 x 270 x 1,6 enkl. 38:
dubb 48:-, F/ P 465 x 270 x 1,6 
enk, 20:- dubb 25:-, 
inkl. f ra mk. 
BELZON-PRODUKT 
tel. 08-710 7S l l - 7106906 

IC-kretsar 

~:~~ 1 ~:~ ~:~~ · ~ :~ 
7493 6 :80 74 193 14:30 
uA709C 2:75 uA741C 3:75 
MM 5311 Klockchip 89:0" 
OPCOA SLA-7 Display 18:00 
Fullst. prislista mot dubbelt 
porto, 

FIRMA IC-KOMPONENT 
Rydsv. 34A. S82 48 linköping 

SRK :s Kortvågstabell 74 mneh. 
"alla" stal. mellan 2160-
26000kHz. Kr8:10. 
Postgiro' 75000-9 , Provnum
mer av OX-Radio 0 :75. 

Box 10244. Stockholm 

Bli medlem 
I Sv Stereoklubb och du kan 
köpa hi' f i och TV med höga 
rabatter. Högt-byggsatser av 
hög kvalitet. Bil ligt! Medl-avg, 
30:-, 
Gösta W ilneborn. Sleipnerv. 
35, 13642 Handen, 
Tel 08/ 777 44 75, 075B/ 32570 

Komponenter billigt! Ex. el.lyt 
5000 uF/ 50V kr 5:50, Lista 
mot porto, HOBBY ELEMENT. 
Box 3115, 16203 Vällingby, 

Högtalarsats t ill " Kolboxen" 
Original, 9710 M. 4 MT 20 
HFC. filter 123:-/st, lOst. 
1 1-9:-/st. . 25 st. 110:-/sl. 
Kvalitetslådor från 119:-/st. 
Moms tillkommer. 
Tel, efter kl. 18,00, 08/ 698001 

Säljes! 
XELEX slutsteg DD- l O 2 x 100 
W (sinus!. XELEX förförstärkare 
D-12 utsignal 4 V/max, Pioneer 
högtalare CS-E500 3-vägs
system 50 W sinus. Pris 
3 100:- kontant. 
Alf Eriksson, tel71 7 73 47 

FABRIKNYA 
MÄTINSTRUMENT 
Univ,instr, med R-I-C-V och H 
= induktans 58:-. HF signal
gen, 158:-. Oscilloskop 365:-. 
Ka t. mot 2:- i frimärl<en. 
TELEMIX IMPORT. Box 75. 
17522 J ärfälla l 

LUXMAN CORP: S 
byggsatser A220 och A2S0 
finns nu att få med omg. leve
rans. A220 är en förtö rst. som 
tillsammans med effektförstä r
karen A250 ger en komplett 
förstärkaranläggning på 2 x 30 
W Sinus med hi-fi-data. En 
utförlig test finns i RT 8/73, 
Ny byggbeskrivning på engels
ka. För ytterl igare informationer 
se RT8/73 eller ring, skriv t ill : 
Ing, V Falk. Wallingat. 40. 
12216 Stockholm, Tel. 08/ 
200417. 

ETSNINGSSATS MED 
MÖNSTERKORTPENNAN 

Innehållande ett modernt ets
ningsmedel, 2 stycken epoxy
laminat. skyddshandskar i plast. 
rengöringsmedel samt 2 styc
ken mönsterkortpennor. Pris! 
sats 56 kronor ink!. moms och 
frakt. 
MÖNSTERKORTPENNA: rita 
mönstret direkt på laminatet 
och låt torka. Etsa dä refter i t ex 
ammoniumpersulfat. Pris/st 18 
kronor inkl. moms och frakt. 
Beloppen kan insättas på post
girokonto 55 46 87-4, Gratis 
katalog, 

INKO'X ELECTRONIC 
16304 SPÅNGA 4 BOX 4046. 

8(ggsatser till 
Byggsatser t il l " kolboxen" och 
likn. Exponentialhorn. Endast 
för avhämtning. Bällsta Trä
industri AB . Karlsbodav, 39-
41 , Bromma, Tel. 08/29 16 16. 
982079. 

GRATIS KATALOG 
Akai, Carlsson, Ferguson, Lenca, 
Agfa och Scotch, 
Hobbydon HiFi-Center AB. 
Box2311 . 
403 l S Göteborg. 

TILLFÄLLE ' 
STEREOLUR ALPHA HP·6 
2 , 8 25 - 18000 Hz 210 gr, 
ORDINARIE PRIS 47 :95, NU 
29 :-
SKARVSLADD SPIRAL ' TILL 
STEREOLUR LÄNGD 7 m med 
3-polig 6,3 mm iack o plugg, 
ORDI NARIE PRIS 28 :50, NU 
14:S0, 
JUNKTION BOX ELEGA JB- 1. 
ORDINARIE PRI S 18:-, NU 
10:50, 
TRYCKKAMMARHÖGT INNEH 
1 st Bas 5", , st Diskant 3 1/2", 
EFFEKT 12 W i Jakaranda. 
ORDINARIE PRIS lB6:-, NU 
99 :- . 
SKIVDUK ORD PRIS 9 :75, NU 
S :- . 
Anslutningskablar til l central
antenn, ORD PRIS 29:50, NU 
18:- + 2:-/m, V g ange mär
ket, 
5amtl priser inkl moms. Full 
returrätt inom 8 dgr. Vi betalar 
portot om ni inte är nöjda med 
varan. 
DELAB-Service. Fack. l B4 00 
Åkersberga 

HÖGTALARSATS TILL " KOL
BOXEN " 
1 st AD 971 0 M + 4 st 
MT20HFC + filter, 15S:-/sats, 
Di to med Philips disk 135:-/ 
sats. 
Högtalarsats till RT-hornet 
345:-, 
AD 0160rr8 36:-
Peerless L looWG B2:-
Peerless MT20HFC 15:-
Priserna inkl moms. 
Firma Elock. Rundan 33. 
14600 Tullinge 

AUDIO DISCOUNT'S HI- FI
NJUTARE SE HIT: 
VÄRLDSBERÖMDA LANCER 
HÖGT, SHERWOOD: S:A:E: 
KENWOOD: SHURE: KOSS: 
REVOX: THOREN: SONY: 
SANSUI : PION EER : M, F, 
RING OMG, 08/764 1268, 

TV2-tillsats i byggsats 35:-, 
LF-transis torer, testade 50 öre 
m. m. rn. m. Pris lista gratis. 
M , O, ELEKTRONIK AB 
Box 274, 751 05 Uppsala 
Tele fon 0 1 B/ 14 45 44, 

Högtalarsats till Kolboxen 
Il st AD 97 10 M/O l + 4 st 
diskant + fi lter) , l Ost satser 
1 08:-/st + moms och frakt, 
Jbn Elektronik AB 
Storgatan 43 891 00 Ö-vik. 
tel 0660/ 165 90. 

REVOX A-17 mkll l 
fabriksnya 1 102 eller 11 04 Kr, 
2535:- inkl. moms, Alla utfö
randen, även 7 1/ 2"- 15" , Be
gär pris. 
REVOX-IMPORT 
Esplanadgatan 10 
281 00 HÄSSLEH OLM 

TRERUMSLÄGENHET 
I VIKSJÖ 
i norra Sthlm. 76 m2• 

ANTENNTI LLSTÅN D FINNS! 
Pris 12000 kr inkl uppsatt 2 m 
ante nn (10 el Wisi + rotor) 
samt KV antenn för 80, 40, 20 
och 10m, SMODIS; Gunnar 
lilliesköld, 
Tel dagt 08/ 34 00 80-299. 
kvt 0758/ 10608, 

Säljes ! 
Ett par Rectiliner. 3 högtalare 
av högsta klass, Bestik av ett 
4-vägssystem, 1 st basreflex 
12" mellan S" och 2 st Super 
tweeter med 4 års garanti kvar. 
3 500:-, Tel 021 / 130957. 

HI-Fl STEREO INFORMATION 

MARKNADENS FÖRNÄMSTA FABR IKAT 
BÄST OCH BILLIGAST HOS OSS, BESÖK 
OSS ELLCR slÅ NAGOT AV VARA TEL
NUMMER ELLER SKRIV OCH MEDDELA 
VAD SOM ÄR AV INTRESSE, ANGE FABRI· 
KAT RESP. MODELLER EUER BEGÄR 
FÖRSLAG. I SENARE FALLET BÖR ÖNSK
VÄRDA PRESTANDA OCH UNG, PRISKLASS 
ANGES. VI SÄNDER UTAN KOSTNAD 
UTFÖRLIGT BREV OCH BROSCHYRER (vi är 
dock tacksamma f6r svarsporto). 
REC EIVERS, FÖRSTÄRKARE o. TUN ERS från 
bl. a. AKAI, HARMAN!KARDON, JVC-NIVICO, 
KENWOOD, LECSON, LUX, MARANTZ, NA· 
TIONAL-TECHNICS, PIONEER, ROTEL SAE, 
SANSUI, SONY. Även eur. fabrikat ss ARM
STRONG, FERGUSON. QUAD, TANOBERG, 
XELEX, 
SKIVSPELARE. 
CONNOISSEUR, DUAL (äv. direktdr. mod.), ERA, 
INERTIA, LEAK (m. Ortofon-arm AS212" LENCO. 
MICRO (äv. direktdr. mod.I, NATIONAl·TECH
NICS (direktdr. mod.), PIONEER (äv. direktdr. 
mod.), SONY (Av, direktdr. modl. THORENS, 
UNAMCO, 
NALMIKROFONER, 
ADC, AT, ELAC, GOLDRING, MICRO, ORTOFON, 
PICKERING. SHURE, STANTON, 
HÖGTALARE. 
AR, B&W, CELESTION, GOODMANS, J B LAN
SING, KEF, LEAK, LECSON, NATlONAL-TECH
NICS. PIONEER, SANSUI, SONAB, SONY, 
TANNOY, WHAR FEOAlE. Även lösa element 
IAlTEC-LANSING, J B LANSING m fl.' o. 
byggsatser. 
BANDSPELARDÄCK, 
AKAI, BRAUN, REVOX, SONY, TANDBERG, 
TEAC, UHER, PHILIPS, 
KASSETTDÄCK, 
AKAI, HARMAN/!<ARDON, KENWOOD, JVC
NIVtCO, NATlONAL-TECHNICS, PIONEER, 
SANSUt, SONY, TANDBERG, TEAC, PHILIPS, 
Några t ips: Förstärkare med extremt hög kvali tet: 
Sansuis AU9500, AU7500. AU6500, Pioneers 
SA-g 1 00, LUX SQ507X, värdiga tuners finns till 
dessa. Receivers av mycket hög kvalitet och 
synnerligen prisvärda: Kenwoods KR-serie, 6 
modeller. Även Rotels modeller. Prisvärd receiver 
i toppklass: lux FQ800. En förnä mlig kontroll
förlörstärkare frAn lux är mod. CL350. Obs. även 
Lux kontroltförförstär1c.are o. effektförstärkare i 
byggsats. 

EK()FON AU 
Vidargatan 7 Tel. 08/32 04'73 
11327 STOCKH OLM 3058 75 

För information - kontakta annonsör direkt. 

RICHARD 
ALLAN 
Module 
40-17000 
Hz i 8 .3 
liters låda. 
20W 
musikeffekt. 

TRANSFORMATORER 
Transformatorer fö r transistor
förstärkare. alla effekter 10-
550 W. 

27 MHz f M-STATIONER 
Några 25W stationer. nätan
slutna. realiseras. UKV-statio
ner för 2-metersbandet. band
spelare m,m, rea liseras, 

VIDEOPROPUKTER 
Olbersgatan 6 A 
41 655 GOTEBORG 
Tel2 1 3766. 257666 
Sänd katalog över rör. transisto
rer. t ransformatorer och övrig ra
diomateriel (rabatter int ill 52 %1. 
O Kronor 3 ;65 bifogas i frimär-

ken för kat alog i lösbladssys
tem. 

O Kronor 7;2 5 bifogas i frimär
ken för katalog i ringpärm, 

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

Adress .. , .. , , ... , ' . ... , . .. ... . 

Postnummer .. , ' . , , , 

Postadress. , ........ , , , . ~T,' 2: 7 3 
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STUDIO SUR PLUS 
Omonterade kretskon med koppllnss
schema och monteringsanvisning avsedda 
för professionella ljudsystem: mixers, 
musikerförstärkare, dis~o tekan läggn.. hi-fi 
först. m. m. Vid varje order medföljer block
schema på större och mindre studiomixer. 

DATA : 
Driftspänning 
Max utgångsnivå försteg 

Mellansteg 
Utgångssteg 

Bru s. endast mik.först. 

24V 
+ 10dBm 
+ 16 dBm 
+ 20dBm 

- 127 dBm 

Mik. förstärkare (bal.) 
Passande transformator 
Enkel mik.lörst. (högohmig 
obalanserad) 
Linjeförstärkare (baL) 
Passande transformator 
Tonkontroll (bas. disk. pres.) 
Grammofonförstärkare (AllA) 
Buffertförst. (först. 0 - 20 dB) 

15:-
20:-

10:-
15:-
20:-
15:-
15:-
10:-

Passande transformator 15:-
Dubbel buffertförst. (0- 20 dB) 10:-
Mixer först. (virituelI jord) 10:-
Filter(hög-Iågpass. 12. 1 B dB) 10:-
Hönelefonförstärkare (för 
högohmig hörtelefon) 10:-
Oscilator 10:-
Utgångsförst. (obal. 600 ohm) 10:-
Utgångsförstärkare (bal.l 10:-
Passande transformator , 5:-
Separat blockschema (återbetalas 
vid order) 5:-

50 W SLUTSTEG (Så långt lagret räcker) 

Komplett i delar exkl. låda. kopplat krets
kort. krahig nätdel. Lämplig för diskotek. 
musiker och hi~fi . Kopplingsschema bi
fogas. 
150 Kr.!st. 
Distorsion 40 W 
Signal störavstånd 
Känslighet 
Frekvensomfå ng 

BE BAAUDIO 
STOCKHOLMSVÄGEN44 

2st.270kr. 
0 .1 % 
BOdB 

600mV 
20- 20000 Hz 

13300 SALTSJÖBADEN 
ORDERTEL. (kl. 18- 19) 717 62 88 
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(det lönar sig) 

Innehäll 
Ett 3D-tal utförliga steg-för-steg 
beskrivningar för olika slag av 
komnietta stereo HiFi-apnarater 
förstärkare. mixers. receivers. 
samt för »byggbloc k» för sådan 
apparatur. även 4-kanalsappara
tur. t.ex. FM-tillsats. SO-matris
enhet. förstärkare 2 x 30 W och 
4 x 20 W. HiFi-högtalare med 3 
högtalarelement. H iF i-högtalare 
med inbyggd basförstärkare. mi
xerförstärkare. nätaggregat m.m. 

DEN SLADDLÖSA 
LODKOLVEN 

Com Electrons nya lödkolv är 
helt oberoende av yttre ström
försörjning. Den har inbyggd 
ackumulator. som kan laddas 
från t ex 12 V batterieliminator 
el.likn. 

Utmärkt vid allt fältarbete 
där elförsörjning saknas. 

Levereras i etui med kon
takt för laddning i bilens cig ar
rettändaruttag. Pris 129 kr. 

COM ELECTRON AB, 
Box 6018. 10231 Stockholm. 
Tel 08-7606672. 

Finns också hos Sv. Deltron. 
Valhallav. 67. Stockholm och 
Tallåsv. 15. Spånga. 
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I bokhandeln cirkapris 25 :- ink!. 
moms. 

Säljs mot postförskott 25:- av 
EBAB ELECTRON)CS AB . 
Stocksund. Beställ pr telefon 
08/857567. Eller sänd nedan
stäende kupong . Eller sätt in 
24:- på EBAB :s postgiro 1535-4. 
sk riv namn och adress + »Bygg 
själv» på talongen . Boken kom
mer då i brevlådan efter ca 3 da
gar. 

Bra julklapp 
--~ -----------

Till EBAB. Fack. 18271 STOCKSUND 
Sänd 1 ex . »Bygg själv di n stereo HiF i-anläggning» mot postförskott (25:-) 
till : 

Namn : .. ........ ... .. ...... .. ...... ..... ................. .. ....... ..... .......... ....... ..... .................... . . 

Adress : .. .......................................................... ...... .... ....................... ........ .. .... . 

Post-n r-adress : ... .............. ................ ................................... ........ ....... RT..1.~:.7.~. 
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Mono, Stereo, 
HiFi, Dolby ••. 

Sony tillverkar alla 
typer av kassettband
spelare. Och alla typer av 
bandkassetter. 

Sony Low Noise-kas
setten för enklare band
spelare. 

Sony HF-kassetten 
för mer påkostad band
spelare och däck i HiFi
klass. 

Och slutligen krom
dioxidkassetten för band
spelare med omkoppling 
för dessa band. 

Sony-kassetterna 
finns med speltiderna 60, 
90 och 120 min . 

{i) ob- '~ 

Sony. 
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Limma på några sekunder 
med Loctite IS-lim 
Industrilim för de flesta material- metall, gummi, keramik, 
olika plaster 
- Härdar på 5-30 sekunder utan värme 
- Ingen tillblandning - enkomponentigt 
- Kräver litet eller inget kontakttryck 
- Kan appliceras automatiskt vid serieproduktion 
- Lågt pris 
Vill Ni fråga direkt? Ring då 08/631630 så svarar vi på allt 
om Loctite och dessutom skryter vi med vår personliga service. 
Den kan betyda mycket för Ert företag . 

Z7~~~ 
G.A. LI NDBERG Be CO 

Box 5146 10243 Stockholm 5 

Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall P-----------------, • Skicka gratisprov på Loctite IS-lim 

I Företag .................. ·· .... ··· .. · .. · .. ··· .. · .. ·· .. · .. ··········· .. · .. · .... 1 
I Namn ....... ...................................................... ···• .. .. ····· .. ···1 
I Adress .................... ... .................................... ········· .... · .. · .... 1 
t::.n=m.:; ........... .:::a::, ....... . .-.... .. ;!T':;!i! 
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(SEAS) 
Hi Fi Högtalarbyggsatser 

TYP 18 - 30W - 2 vägs 
DATA: 
1 st 8" 8as 
1 st. 1,5" Diskant Mellanregister. " DOME 
TYP" 
1 st. Delningsfilter del ni ngsfrekvens 1500Hz. 
Frekvensområde 35- 20.000 Hz i 20-liters låda. 
Impedans 4 eller 8 ohm 

Kr, 159:- ink!. moms. 

TYP 30 - 35W - 2 vägs 
DATA: 
1 st. 10" Bas 
1 st. 1,5" Diskant Mellanregister. " DOME TYP" 
1 st. Delningsfilter delningsfrekvens 1500Hz 
Frekvensområde 30-20.000 Hz i 30 liters låda. 
Impedans 4 eller 8 ohm 
Kr. 167:- ink!. moms. 

TYP 35 - 60W - 2 vägs 
DATA: 
2 st. 8" Bas 
1 st. 1,5" Diskant Mellanregister " DOME TYP" 
1 st. Delningsfilter delningsfrekvens 1500Hz 
Frekvensområde 30- 20.000 Hz i 40 liters låda 
Impedans 4 eller 8 ohm 
Kr. 265 :- ink!. moms. 

TYP 60 - 70W - 3 vägs 
DATA: 
2 st 10" Bas 
1 st. ·4 x 6" Mellanregister 
1 st. 1,5" " Dome" Diskant 
1 st. Delningsfilter delningsfrekvens 600 och 
3000 Hz 
Frekvensområde 25- 20.000 Hz i 60 liters låda 
Impedans 8 ohm 
Kr. 325:- ink!. moms. 

TYP 95H - 50W - 3 vägs 
DATA: 
1 st. 12" Bas 
2 st. 4 x 6" Mellanregister 
3 st. 3,5" Diskant 
1 st. Deln ingsfil ter delningsfrekvens 300-
2800 Hz 
Frekvensområde 30- 20.000 Hz i 80 liters låda 
Impedans 4 ohm 
Kr , 445 :- ink!. moms. 

\ 
'~. 

'" -'", .. '- ' ....... ,,"0 _..::~ ' .. _. _ .. -,.,. j 

Med alla SEAS högtalarbyggsatser följer komplett ritning på lämplig låda. Alla 
Bashögtalare är gummiupphängda. OBS! Alla byggsatser finns på lager för om
gående leverans . . -----------------. • Till Josty Kit AB - Box 3134 - 20022 Malmö 3 • 

• 
Sänd mej • 

• O gratis beskrivning på alla SEAS HÖGTALARE • 

• 
O st. SEAS HÖGTALARKITTYP: ___ å kr:___ • 

• inkl. moms + frakt • 

• 
Namn 

RT12 ·73 

• Utdelningsadress 

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

• kommen till vår butik på Ö. Förstadsgatan • 

• 
19, öppet 9- 18, lördagar 9 - 13. I 
-----------------Informationstjänst 57 

Informlltionstjlnst . •• 

•• 

BEHOVER 
NI VETA 
MERA 

RADIO 8-
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 It77 

tOl6J STOCKHOLM 1 

---------------
PRENUMERATION 

Ja, jag prenumererar på RADIO & TELE
VISION ett år framåt och får 12 nr (11 ut
gåvor) för kronor 64:-. Jag betalar senare 
när inbetalningskortet kommer. 

Arbetsområde 

D administration. 
planering, ekonomi 

D undervls~ i ng 
D produktion 

D konstruktion 

D forskning och 
utveckling 

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

VAR G-OD 07 207 392 TEXTA TYDLIGT! 

Efternamn Förnamn 

c/o 

Gata , postlåda , box etc 

Postnummer I Ad ressposta nsta It 

RT 12-73 
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Informationstjänst . .. 

GÖR 
SÅ 

HÄR. 
Samtidigt som Ni läser Radio & Television kan Ni på informations
talongen sätt a en ri ng om eller st ryka under numren på de annon
ser 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 t ill oss. Vi ser till att Ni snabbt får svar på 
Era förfrågningar! All informationstjä nst är kostnadsfri . --------------Jag vill veta mer om de(n) inringade annonsen( erna) i detta nummer : 

1 2 3 4 5 6 7 8 ~ 1 0 1 1 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 4 1 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57' 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 67 8 8 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

1 13 1 14 1 1 5 116 1 17 1 1 8 1 19 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
129130131 132133134135136137138139140141 142 143 144 
145146147148149150151 152153154155156157158159160 
161 1621631641651661671 6 8169170171172173174175176 
177178179180181 182183184185186187188189190191 192 
193 194 1 95 196 197 198 199 200 201 202 203 204205 206 207 208 
2092102112122132142152162 17218219 2 20221222223224 
225226227228229230231232233234235236237238239240 
241 242243244 24524 6247248249250 

RT 12·73 
FÖRNAMN 

EFTERNAMN 

TITEl/YRKE 

FÖRETAGSADRESS 

POSTANSTALT 

BRA NSCH --------------. 

9 2 

RADIO & TELEVISION . 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 3 

RADIO & TELEVISION - N R 12 - 1973 

Frankeras 
Mr 

ft!!!!J anställer I 
SERVICETEKNIKER 
För placering v id våra servicestat ioner på oli 
ka platser i landet söker v i några kva li f ice rade 
radio- och TV-tekn iker. 

Sökande bör ha några års erfarenhet f rån 
servicearbeten inom radio- och TV-branschen. 

Ytterligare upplysningar lämnas av personal
chefen Ake Brattberger, telefon 0141 / 16200. 

Ansökning shandl inga r sändes till personal
chefen, Luxor Industri AB, 591 01 Mota la. 

LUXOR INDUSTRI AB 
591 01 Motal a 
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ELEKTRONRÖR 
OY 81 3:75 
OY802 5:-
EABC80 4:75 
ECC81 4:-
ECC82/83 3 .7 5 
ECC85 4:50 
ECH81 4:-
ECH83/84 4:15 
EF80 3:15 
EF 183(184 4:50 
EL86 5:25 
EL504 9 .15 
EL519 22 :50 
EY86 4.50 
El80 3 -
GY501 11 :50 

PA8C80 4:50 
PC86 1 :15 
PC88 8:15 
PC900 5:-
PCC88 8:-
PCCI89 8:50 
PCF80 4:15 
PCF82 4:25 
PCF86 8:15 
PCF20012018:15 
PCF802 5:15 
PCH200 7;-
PCL82 4:50 
PCL84/86 5:25 
PCL200 8:25 
PCl805 6:-

P0500 
Pf86 
Pfl200 
P136 
Pl82 
Pl84 
Pl95 
PL504 
PL508 
Pl509 
Pl5 19 
Pl802 
Pl805 
PY81 /83 
PY88 
?YSOOA 

20:50 
8:-
8:50 
1:50 
4:75 
4:50 
6:-
9:-

10:-
17 :-
23 :50 
11 :25 
9:15 
4:25 
4:S0 

10:50 

Endulfabr.nyakvalillluör. Min.order 10 rör. SO rör - 10 %, 
150 rör - IS", 300 rörn20 "~ 

ANTENNFÖR STÄRKAR E 
SamU.a inklUsM S-mirkt nildel som 
mallr förstirklr.nÖVft ktaxillklb.ln. 

Typ A. 40-800 MHl. förstirker 17- 20 d8. 
En ingJng, tvi utDJngll. Monteras limpligtfl 
iviodSUlrvmmll 
Pris: 150:-/", 110:-I2st 
Typ B. forltirk., k2-4, FM och tft-12 
med 18 dB, UHf med 18-12 dB. Tre in
lIingar, In ullling, samtliga 60 ohm. Kan 

p;.;1:ela6r~: l~et~~;t;t 
Typ C. Som lortgitnd., men med tör· 
stirkninll 2S dB pi U-4, FM, kS-12 och 
2G--18 dB pi UHfb.nd.l 
Pris: 210:-/ ... 155:-12 st 

TV2 TILLSATS 
ETE DE LUxt. En välkänd konvtrtl' som 
lI.r 1I".nl."t t". '''',Ihat S-mirkt, B min ~ 
G,r.nli 
Pris: 125:-/... 93:-12-4 st 
INBYGGNADSKONV. ~ 
Fabr ETt UUrnonl",d, ansluts till 200V. ~ 
.lIer li1l12 V blt1,ri Monle"s pi c. 10 min " 

,~~o~3~~t·~.r~~~no. ~#'. 
UHF KAN ALVÄW . 
För salViA III" ktmpl.tt.rinll av 1V2-
fÖrb'''ddapp."t.lnkoPPlaSPiVHFkanal • • 
vilj".n.ller 1:111 MFsleget. In 601240. ut 
60 ohm. försl i rkn 14-18 dB. brus 6 dB. 
Bestyckning 2xAF139. . 
Pris: 75:-/ ... 60 :-12-4 st 

~ ) YE, 
~~ 

TV-ANTENNER 
A 2 ,I,m llkantenn t 3.5 dB. u.fo. K2. 3, 4 
B Dito. 4 .Iement. +6.5 dB 
C Disl.nsant kS·12,13 .Iem. ID-12dB, lr.fo 
D KInaigrupp 5·8 ,II,r 8-12, 17 .Iem t 14 dB 
E UHF fönsteranl +6.5 dB. 8 ,I,m, 240 ohm 
F UHF lakanl. 9-11 dB, IS.lem, Iralo 
G Kombi -fönsler, k5-12 fUHf. 3 och 6.5 dB 
H Kombi -Iak. kS-12 f UHf, 6 resp. B dB 
K Kombi ·IOnsl.r k2·4 . UHf - 1.S resp 6 dB 
l lambda UHf, k21 ·60. S4 .Iem, 14-16 dB 
M LJmbdaUHF, k21 ·6078t1em, 16· 17.SdB 

15131:50 
15164:-
151 43:-
13168:-
15116:50 
15129:-
15136:-
15148:-
15139:-
12170:-
121 90:-

Uppglönskldkan,llöranlenn"n. A. B, och DI Inom (pmn
tes) ir Inaivel anlal anlenner per fö rpackning samlllga IV 

primaV·tysktllbrikatl 

KABEL 
Pe,100mltff : 
Bandk. 240 ohm 25:
SkumiHast 240 ohm 45:-
Kon 60, ligförl 85:-
RG-58, 50 ohm 90:-
RG-8 50 ohm 265:-
HÖlllal2)().40 30:-
Nil2Xl.7S 47 :-

II I U'M • 
S T AV-
LIKRIKTA RE 
1'1-\8S 8 :25 
II2TV20 6:-
1'I20S 1:15 
1'I2013RC43 8 :~5 ------. 

I BILD- -t I 
• RÖR • 

I Eli 20·lal .. typer. bidl I 
• svMI och FARG till liga 
I1riser: aloär upaf8! • 

nl~ol~ ___ J 

~ ~ 
S - m ä rkta 
SÄKRINGAR 
5><20 mm i .11, vi rden 
S",bb. : 3 kr/lO' lsk 
Trög' : 5 krIlO-,. 
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'~, lPi'F~ 
~-~" 
HS- ENHETE R 

SVN IT 1-2 3 .. 
AT1030 35 :- 28:-
AT2021 35:- 28:-
AT2023 35:- 28:-
AT2025 35:- 28 :-
A12036136 31 :50 30:-
RK92982 81 :50 10:-
Ptl ilipsf4 47 :50 38:-
Philips f6 50:- 40 :-
Monark 21122 50:- 40:-
Monllk64/23 50:- 40:-
Cenlr. ST11 62 :50 50:-
C.nlr. STl3 62~0 50:-
Grundill062165 62 :50 50:-

H S T RAFOS F.Ä R G 
FAT05VIO(15 81 :- 65 :-
FAT053(1l1,112 94:- 15:-
FAT5 1(1l 1 45:- 38:-
FAT5 1(1l1 45:- 36 :-
fAlloa 62 :~O 50:-
fAllOl 6HO 50:-
FAT11(1l0 81 :- 65 :-

KAS KAD ER 
TVKI 
1'IK31133 
1VK52 
1'IK52S 
1VK24123 

19.- 63 :-
69 :- 55 :-
81 :- 64;50 
86 :50 69 :-
48 :- 38:50 

u p.avgift 5:- vid 
order under 50:-. 
MomslFrakt lill· 
ltommer. Fraktfritt 
vid över l OOO :- netto. 



Alla priser inkl. 17.65 % mervärdeskatt 

FS-6T 

HT-100- B 
Känslighet : 100000 
V 1.5 %. luxuost unlver· 

sallnstrument med extra 
stor 9 5 jJ. V spegelskaie
galvanometer. DC : 05. 
2 S 10 SO 250 SOO 
1000 2S00 V 10 2S0 
ilA 25 25 250 mA. 
10 A AC : 2 S. 10 SO. 

Pns 194 · ....... 

M -3S0 
Känslighet : 50000 
V DC : 0 .6. 6 . 30. 120. 
600. 1200. 3000. 
6000 V 60 uA . 6. 60. 
600 mA. AC : 6. 30. 
120. 600. 1200 V 
Ohm : R x l .x l0.x 
100.x 1000 1 \! -

60 M \! 160 x 100 x 
50 mm. Pris 105 ' -

TE -230 
DC mA : 00.5. 5. 50. 
500. 20000 !I V OC 
V: 0 .5. 1. 25. 5. 10. 
50. 250. 1000. volt. 
AC V: 10. 50. 250. 
500 . 1000 volt. 1 \! -

10M !I. R x 1. R x 10. 
R x 100. R x 1000. Cap ' 
0.0001 - 0 .005 uF o 
0 .005 - 0.1 uF dB : -
20 till + 22. 125 x 
80 x 30mm. Pris83 '-

1T1-2 
Känslighet : 20000 11 
N. DC " S. 2S. 2S0. 
SOO. 2 SOO V. SO 
JJA. 25, 250 mA. 
AC: 10. SO. SOO. 
1000 V. Ohm : 
O-- GOK, O-- 6 m \l 
"F: 0 .00.1 - 0 .3 
IJF. dB : - 20 till 
+22 . 120 x 85 x 
35 mm. Kr 68 :-. 

Sthnde vAg- och uteffektmeter av god kvaritet 
med inbyggd antennanpassningsenhet som möj
liggör att eventuell stående' våg snabbt kan 
justeras ned till noll med rattar på instrumen
tets framsida. 
Instrumentet Ar helt förlustfritt och kan därtör 
med fördel vara permanent inkopplat i antenn
kretsen. varvid kontinuerlig övervakning er
hAUes. Pris Kr 195:-

M2. 
Färstär'karmikrofon av 
god kvalitet med inbyggd 
tvAstegs transistorför
stärkare. Förstärkningen 
och därmed modulations
graden är reglerbar med 
skjutpotentiometer på 
:TIikrofonens framsida. 

Pris Kronor 110:-

Nyhet : OX-1 20 
, _. ... Special 

Frekvensområde: • 
535- 1600 Kc. 
1.S8-4.S 4 .!;-
13. 13-30 MC. 

Känslighet ca 0 .5 IJV. Specialkonstruerat HF
steg med lågt brus. Heltransistorerad med fält 
effekttranslstorer på ingången. Inbyggt nät 
aggregat för 220 V. Kan även drivas från bat 
teri 12 V. Inbyggd kristallkalibrator med 100 Kc 
och 1 Mc kristall . vilket medger exakt inställ
ning på önskad frekvens på några KC när. Denna 
apparat är en önskedröm för alla DX-Iyssnare på 
grund av den exakta inställningsmöjligheten och 
d en höga känsligheten. Ingen annan apparat 
i denna prisklass erbjuder dessa möjligheter. 

Pris 855:-. 

Universalinstrument 
400-Wtr 
Lyxinstrument 
högsta klass. 
Känslighet 20 000 
il N 15 % DC 

O S ] 5 10 SO. 
2S0 500 1 000. 
5000 V. 50 JJ A, 1. 
lO, 100 mA. l , 
10 A . AC : 2 .S. 10. 
SO. 2 SO. SOO. 1 000 
V. 0 ,1, 1. 10 A. 
OHM : Rxl , X 10 

OSlLLOGAAF TO-J 
Rör 3 KP- l 3 tum. 
Ing.-imp. 2 M ~1 I 
20 pF. med prob 
2 M pF. Band
bredd ' 2 p s 2 S 
M C. St.gt.d O 1 5 
IJS Kans11ghet . 
100 mV cm . Direk t 
kalibrerad I V /cm. 
Dämpmng : 1. 
x lO, x 100. 

xlOO, xl 000, xl0000. 1 11-50 M 
Specialskalor för diod- och tranSlstor
provn. Frekvensområde O-- 50 KC. 178 x 
133 x 84 mm. PriS 230:-. 

Svepfrekvens : 5 pls- 200 Kc/s uppdelat 
på 4 områden med finJustering . Spe
cIaisvep för TV märkt TVH . Kontroller: 
IntenSitet. fokus. ast.gmatlsm. vert. o. 
hor. pas., synk. o. svep. exl. o. IOt. 
FasJustering för TV-svepntng. Stab.l l
serad anodspänning. Nätspänmng : 220 
V 50 pis. En utmärkt och prisbillig 
osc.llograf for TV servi ce. PriS 730:-. 

250<90 , 65 

3OO-Wtr 

DC: 2 .S. '9. so. 
2S0. 1000. 5000 V. 
50 "A. 2 .S. 25. 
250 mA. 10 A . 
AC: 2 . 5. 10. SO. 
2S0. 1000. SOOO V. 
OHM : R, '. xl0, 
xl00. xl000. 1 
till 10 M il. dB : 
- 20 till + 10, - 10 
till +22. 

Pris 168 :-. 

Transistoriserad griddip
meter TE 15 
Frekvensområde: A 440-
1300 KC. B 1.3-4.3 MC. 
C4-1 4 MC. D 14-40 
MC. E 40- t40 MC. F 
120-280 MC. 

PuS 179:-. 

Impedansbrygga 
TE -46 
2pF-5000pF. 0 .002 -
0 .5 uFo 0 .2-50 uFo 
50-2000 uFo 2!!- 500\l. 
200 - 50000!1. 20 
K~!- 5 M!!. 5 M ~!- 200 
M . Effektlaktor: 0 -
75 %. Noggrannhet : 
5 %. 193 x 265 x 150 
mm. Vikt 4 kg. 

Kostat Kr 365 : 
Nu Kr 225 : -

TONGENERATOR 
TE-22 D 
Frekvensområde : 
20 pls - 200 KC pa 4 
band. Sinus och fyrkant 
våg. Moderna dubbel 
rattar. 140 x 115 x 170 mm. 

PriS 302 :-. 

SIGNALGENE 
TOR TE-20 D 
Frekvensområde : 
120 KC t.1I 500 MC 
uppbyggbara på 7 
band. Inbyggd kn 
stalIkat. (kriSt. med
fölJer ej). Int. och 
ext . modulatIon 800 
pis. Uttagbar ton
frekvens. 140 x 215 
x 170 mm. 

Pns 265:-. 

TRANSISTOR PROVARE HT-70 
Mäter PNP- och NPN- tranSlstorer . Tran
s.storerna kan ej förstöras genom felkopp
"ng. Ico: 0 .5-45IJA. fl 0 ,883- 0 ,995. 
B: 0-200. Mäter över effekttrans.storer. , 

PriS 190:-. 

Nyhet : Sydimport Privatradio PS- S. 
Mochflerad och forbättrad upplaga av CB- 71 . t.llverkad 
speCiellt för oss av den berömda " Ponyfabnken" 5 watt 
Vid 12 volt , 12 kanaler. 17 transistorer, 8 d.oder. Käns
Itghet bättre än 0 ,5 IJV. RäckVidd 5- 8 m.l . Dubbelsuper 

194 x 158 x 56 mm av absolut högsta klass . På grund av den utomordentliga 
Vikt c :a 2 .2 kg mekaniska stabi liteten och den kraftiga uteffekten lämpar 
vid 12 volt 5 watt den sig även väll bullrande grävmaskiner. 

Pus endast 640 :-. 

Sydimport PR-56 super deluxe 6 kanaler 
PR- 56 är en lyxapparat utan motstycke. En apparat för Er som endast godkän
ner det bästa som går att åstadkomma . När N. provat alla andra märken. Prova 
PR- 56 och NI får en mycket angenäm överraskmng. PR-56 kommer aldrig att 
lämna Er I stIcket. 5 wall Inmatad effekt erhålles redan VId 11 .5 volt. Vid 13 
volt erhålles 5 watt ut I antennen. Kan även köras på 15 volt med Syd.mport 
battertbox och ger då c :a 10 watt . VI påpekar dock att detta ej är tillåtet annat 
än I nöds.tuatlon exempelVIS sJonöd. Medtag Sydimport battenbox på färd en 
som en extra bll"g Ilvforsäkring. MaXimal räckv.dd med basantenn eller god 
båtantenn 5 till 10 m.t 18 t ransIstorer {mkl. en IC-krets innehållande 4 transl. 
M,ttpunktspole på antennen garanterar' 100 % utstrålnmg av sändareffekten 
samt bästa mÖIliga mottagning. Inbyggd ker . m.krofon garanterar 100 % kris
tallklar och kraftig modulering även vid viskning. Keramiska filter garanterar 
bästa selektivitet och m insta störningar från andra sändare. Inget dovt eller 
svåruppfattligt l/ud som förekommer da högtalaren används som mikrofon. 
Känslighet 0 .2 OV vid 10 dB S/ N. Squelch aut. storbegr. batt . o. mod. ind. 
Uttag för extra högt public address basantenn. handmikrofon och laddning 
av ntckel -cadmlumbatterter. 

Pns Inklus.ve kristaller för en valfrt kanal Kronor . 

Passande Nlckel-cadmlumbatterter 0 .5 AT 13 volt Kronor ... 

Läderväska Kronor . . 

495:-
150:-

35 :-

Avbetalning med 35 % handpenning och resten uppdelat på 11 månader. AvbetalnlOgstillägg 

endast 10 et. 
Återförsäljare atages. Goda återförsäl/arrabatter. Komplett katalog sänqes mot Kr 2 :- i fri
märken. Porto t .llkommer på alla pnser. 

ÄLVSJÖ SYDIMPORT A/B. 
Falkholmsgränd 17. 3 tro 12746 Skärholmen 

Tel. 7109592.710.9692 Postgiro 453453 

RÖRVOLTMETER TE-6S 
MC och DC : 1,5, 5 . 
SO. 1 SO. SOO. 1 SOO 
V. Ohm : Axl .0 . 
x 100 x 100. x 
lOK. x lOOK x 1 M , 
x 10M 02 H - 1000 
M 1~ Ing;)ngslmp. l 1 

M 11. dB - 10 till +65. 
P/ P skala . Storlek : 
140 x 215 x 150 mm. 

PriS 298:-. 

HV-prob 30 KV passande rörvoltmeter VT- 19 
och TE -65. PriS 40:-. 

HF-prob 300 MC passande rörvoltmeter VT- 19 
och TE-65. Pris 35 :-. 

RÖRPROVARE TC-2 
Provar alla gångbara rörtyper såväl europeIska 
som amerikanska och japanska . Denna apparat 
torde vara den enda som kan prova alla ovan
nämnda typer . Provar emiSSIon. avbrott . kort 
slutning och läcknmg. Inställningstabell och 
utförlig beskrivning medföljer. Pris 203:-. 

AC Brygga Belco B R-8 . 
R: 0 .1 H - 11 .1 M~l. Noggrannhet : 
0 .1 - 10 \1 ± 2 % + 0 .1 !! 
1 O ~l - 5 M H ± 1 % 
5 M ~! - 11.1 M!! ± 5 % 
L: 1 uH - 111 H. Nogrannhet. 
1 uH - 100 uH ± 5 % ± 1 uH 
1 mH - 111 H ± 2 % 
C: 10 pF - 1110 u F. Noggrannhet 
10pF - 1000pF ± 2 % ± 10pF 
111 pF - 111 uF ± 1 % - 1.5 % 
111 uF -1 110uF ± 5 % 
T: 1 10000 - : 11100 . Noggrannhet : 
± 1 % - 1.5% 
Bryggans växelspänning: 1 kHz 
Strömkälla : 9 Volt (006P X 11 
Dimensioner: 182 mm (bl x 75 mm (hl x 
128 mm (dl 
Vikt : ca . 1 kg 
Levereras InklUSIve Batteri och bruksan 
visning. 
Pris 350. -

t 

-..JL~_-

Sydimport kvartsvAg 
basantenn med tre 
motviktsspröt. ~ 

prisbillig basantenn 
som ger utmärkt 
resultat. Exkl. kabel 
och maströr. 

Kr. 110:-. 

140110x80mm 
Vikt c :a 1 kg . 

Sydimport batteribox 15/ 18 volt. 
Rekommenderas som komplement till alla statio
ner med 3 watt effekt m:ra om nickel cadmlum
batterier ej användes. Effekter från 3 watt kan i 
allmänhet ej uttagas från små inbyggda torrbat
tener då spänningsfallet i dessa bhr allt för 
stort även då batterierna är absolut färska I all
mänhet erhålles därför endast halv effekt med 
inbyggda battener. Syd.mport batteribox är lös
ningen på problemet. Spänningen kan med dessa 
kraftiSJa battener ökas så att dubbel effekt och 
mer erhålles. 
Pris komplett med axelrem och batterier. 

Kronor 64:-
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Utan tvekan det bästa som står att få på marknaden idag! I jämförelse med 
andra förtörstärkare är skillnaden tydligt märkbar! Ljudet kommer fram 
mycket klarare och renare, med en transparanse som är otroligt fin. 
Efter hand kommer även de senare produkterna att kunna levereras. 

EQUALlZER - I 
Justerbar tonkurva i 5 lägen 
Tape-modul 
3-vägs elektroniskt delningsfilter 
Slutsteg med digital avläsning av utgångseffekten 
Distorsion i alla lägen 0,01 % - 10- 20.000 Hz. 

DBX Ine. Det tysta ljudet. 

1 SO-serien 
Professionella brusreducerande system för inspelningsstudios. Avlyssning 
under inspelning av den slutliga ljudprodukten. Brusreducering upp till 30 
db - 30- 20.000 Hz. 

DBX 117- 119. För hemmabruk. Med dessa system kan även dynamiken 
utökas vid t. ex. grammofon och radioavlyssning upp -till 20 db - 20-
20.000 Hz. 

GROO~ 
Borstar och suger upp dammet från Era skivor under avspelning. 
Den mest effektiva metoden hitintills. 

Representant för Sverige FIRMA 

iIi THORE 
WALLENSTRAND 
N~ hc rgsg~ La n 2 • 11445 Slockholm 
Tderon08l67 5-1 11 
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ÄNTLIGEN! 
FM-STEREO-TUNER SOM BYGGSATS, framför allt LÄTT ATT 
BYGGA ! Ett fåtal komponenter plus en HF- och en MF· modul , allt 
samlat på ett enda kretskort! Endast 2 kabelanslutningar (nätkabel och 
en lysdiod). 
LÄTT ATT TRIMMA! Mottagardelen färdigtr immad (s tat ionsinställning 
återstår). Dekader n saknar avstämda spolar, endast trimpotentiometer för 
pilotton- inställning . 

LPl186 LPl185 DEKODER 

Känslighet 
Begränsning 
Signal I Brus 
Distorsion 

A H 

B G 

C F 

D E 

SIN 26 dB, AF 75 KHz , Fin 100 MHz: 
AF22,5KHz, -3dB : 
Uin>5uV : 
Uin30uV, Fin 100 MHz , AF10 KHz: 

fl F 22,5 KHz : 
AM -undertryckn ing 
MF 'bandbredd 

U in 15 uV, fm 22,5 KHz 400Hz, AM 30% 1 KHz : 
10,7 MHz - 3 dB : 

- 20dB : 
Utsignal : 
Spegelfrekvensdämpning F in 95 MHz : 

2 uV 
2,5 uV 
60 dB 
0,2 % 
0,5 % 
40 dB 
250 KHz 
300 KHz 
180 mV 
40 dB 

Komplett sats , med låda och stab. nätdel , men utan 

dekoder: 220:00 - Utan nätdel : 178:00 - Komponent

sats , dekoder : 57:00 -LP 1185+1186 med kopplingsanv. 97:00 

Samtliga priser inkl. moms, 

IIELACO 
14 ELEKTRONIK 

ALLT I KOMPONENTVÄG. 

Fribergsg. 2 41260 GÖTEBORG 

TEl. 031 - 20 78 20 
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• PlESSEY SEMICONOUCTOBS 

Plessey's SL 600-serie är en ena
stående samling integrerade kret· 
sar, vilka har speciellt utvecklats 
för användning i HFNHF radio
kommunikationssystem för AM. 
FM och SSB. 

SL 600-serien beslår av TO-5 kaps
lar med följande funktioner 
SL610C, 611C, 612C 
- HF/ MF förstärkare Pris 25 :75 
SL 620C, 621 C -
"VOGAD" AGC-genera-
tor Pris 37 :05 
SL 622C - LF-först med 
"VOGAD" & medhör-
nings förstärkare Pris 118 :60 
SL 623C - AM -detek-
tor, AG C-förstärkare & 
SSB demodulator Pris 92 :25 
SL 630C - Mikrofon-/ 
hörtelefon-förstärkare Pris 24 :70 
SL 640C, 641 C - Ba-
lanserad mixer 
Applikationshandbok 
sändes på begäran. 

Pris 47 :35 

Lagerh/Jlles hos generalagenten : 

HAMMAR & CO AB 
Elektronikavd. 
Nybrokalen 7 . 111 4 8 Stockholm . 
Tel. 08/Z3 66 40 
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Prenumerationstjänst 
Postadress : Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon: 340790 
Postgirokonto: 889500-5 
Prenumerationspris : 
Helår 12 nr 6'4:-
Reservation för prisändringar 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjänst, Box 
3263, 103 65 Stockholm 3, i Sverige 
på närmaste postanstalt 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 . (Adress
ändr ingsavgift 1 :50.) 

Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen på senast mottagna 'tid
ning eller dess omslag klistras på 
adressänd ri ngsb I an ketten . 

Adressändring på utländskt post
abonnemang verkställes på posten i 
respekt ive land. 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt 
följande riktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styck
Iistor. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemana gäller att för motstånd 
utelämnas ohm-tecknet , och för kon
densatorer utelämnas F. 

Således är 100 = 100 ohm, 100 k 
= 100 kohm, 2 M = 2 Mohm, 30 p 
= 30 pF, 30 n = 30 nF (1 n = 
1 ()()() p). 3 p. = 3 p.F osv. Alla mot
stånd 0,5 W, alla kondensatorer 250 V 
provsp om ej annat anges i stycklista . 
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Vi på Acoustic Research 
försöker få alla våra 
högtalare att låta likadant 

Det borde egentligen inte förvåna någon, 
att skillnaden är liten mellan ljudet hos 
AR-LST som kostar 4000 kr och AR-7 som 
kostar 500 kr. För likheten är fullt avsiktlig 
och en följd av den konstruktions-filosofi 
som AR har utvecklat och nu tillämpat i 20 
år. 

Vår första målsättning är att tillverka den 
mest exakta högtalare vi någonsin kan, 
utan hänsyn till storlek och pris. Den 
högtalaren är AR-3a och dess 
professionella kusin AR-LST. Enda 

. , 

begränsningen 'här är, att vi inte kan gå 
längre än dagens teknik och vår egen 
förmåga tillåter. 

Vi har gjort andra högtalare också och då 
tagit hänsyn även till priset. Men 
kvalitetskravet har hela tiden varit det 
samma - naturlig återgivning av musik 
utan överdrifter och utan färgning av 
ljudet. Och när vi har konstruerat de 
billigare AR-modellerna, har vi 
konsekvent gått in för att välja sådana 
kompromisser, som så lite som möjligt 
påverkar återgivningens exakthet. 

På så sätt har vi fått fram en hel rad 
högtalare i olika prislägen med en 
återgivning som ofta ligger överraskande 

495:-S Kr 

nära de dyraste AR-modellernas. Med 
andra ord: skillnaden i ljudåtergivning hos 
de olika AR-högtalarna har reducerats till 
en punkt, där den betyder mindre än 
prisskillnaden. 

Ni kanske föredrar det allra bästa vi kan 
erbjuda för att i återgivning komma den 
levande musikens ljud så nära som 
möjligt. Eller ni kanske vill göra en viss 
avvägning mellan kvalitet och pris. Ni har 
fritt val- och skillnaden är förvånande 
liten. 

Acoustic Research International 
New Acoustic Systems AB 
Box 53005, 400 14 Göteborg 53 
Tel 031/20 06 70 
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en bra audiokontakt 

Skillnaderna mellan de flesta kvalitetskontakte r 
kan vara hårfin, men kan medföra stor skillnad i 
prestationsförmåga och pålitlighet. Då det gäller att 
få mesta möjliga för era pengar lönar det sig att ta 
reda på de små detaljerna. 

Börja med att kontrollera 
hur jordn ingen utformats 
på den matande kontakten. 
Om den är en icke 
fjädrande kontakt kommer 
ni att få ständiga problem, 
då pläteringen nöts bort. 

(Switchcraft OG-kontakter har fjädrande metall
kulor på honkontakten.) 

Kontrollera om ni får ett 
extra uttag för jordad eller 
skärmad kabel. (Switchcraft 
OG-kontakter har en 
stark jordanslutning och 
jordningsanordning för 

skärm, som ger ett extra kontaktstift.) 

För priser och beställningsnummer, se ELFA-katalogen 

Titta på konstruktion och 
ytbehandling på kåpan. 
Plastkåpor har svårt att 
klara temperaturvariation 
och reflekterande ytor 
gör det besvärligt för 
belysningsingenjörer. 
(Switchcraft OG-kontakter 

har en stark pressgjuten kåpa och en hållbar icke 
reflekterande satin-nickelyta.) 

Notera metoden för kabel
Iåsning. Den kan göra stor 
skillnad på kabelns 
livslängd . (Switchcraft OG
kontakter har 2 st " C" 
klämmor och tvillingskruvar 
för bättre låsning.) 

Kontrollera monterings
metoden. Varför göra det 
besvärligt att montera 
insatsen? (Switchcraft OG
kontakter har en unik, 
patenterad " captivated" 
monteringsskruv som 
aldrig lämnar insatsen .) 

Lägg dessa egenskaper till en modern design, och 
ni har just upptäckt en förnämlig audiokontakt ... 
Switchcraft OG-serie. 
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