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Bra HiFi kassettdäck kräver erfarenhet! 
JVC Nivico har tillverkat HiFi kassettdäck 
i 3 år nu. Så JVC vet vad som krävs 

Först en bra mekanik 
Det är svårt att tillverka en bra kassett
mekanism. Även i storserieproduktion skall 
varje exemplar gå så jämnt som t ex HiFi 
normen DIN 45 500 kräver. Men JVC har 
under årens lopp lärt sig en hel del knep 
att hålla svajet väl under 0,2 %. 
Auto-stopp vid bandets slut är mycket 
användbart. JVC har valt ett fotoelektriskt 
stopp som inte ökar svajet och fungerar 
tillförlitligt. 

Sedan bra förstärkare och tonhuvud 
När man dimensionerar förstärkare och 
tonhuvud måste man göra en kompromiss 
mellan bl a frekvensgång, brus och 
distorsion. Man kan t ex göra frekvens
området stort på övriga datas bekostnad. 
Det ser visserligen bra ut på papperet men 
låter inget vidare i verkligheten . 
JVC har lagt ned stor möda på att finna en 
bra a'f'ägning mellan brett frekvensområde, 
lågt brus och låg distorsion. 

Kromband 
Med kromdioxidband kan man få ännu 
bättre frekvensgång och/eller mindre brus. 
Men det blir dyrare. 

Kassetten är dyrare. Bandspelaren blir 
dyrare eftersom det hårdare krombandet 
kräver speciella tonhuvuden som inte slits ut 
så fort. Och inspelningsförstärkaren måste 
göras omkopplingsbar. 
Därför har bara JVC:s större apparater 
krommöjlighet. 

Brusreducering 
Även ett bra kassettdäck ger brus. Det klarar 
visserligen HiFi -normen DIN 45 500, men 
mindre brus vore önskvärt. 
Den enklaste och billigaste lösningen är 
ett diskantfilter vid uppspelningen. 
DM finns på JVC 1661 och 1666. 

JVC:s AN RS system 
Detta är ett avancerat brusreduceringssystem 
som bearbetar signalen både vid inspelning 
och återgivning. 
Bruset minskas i diskanten - där det är som 
mest störande - med 10 dB . Det är en mycket 
hörbar skillnad. 
Och ANRS påverkar inte frekvensomfånget. 
ANRS, som finns på JVC 1667 , är t ill sina 
yttre egenskaper så likt Dolbysystemet. att 
Dolbykassetter kan spelas på ANRS däck 
och omvänt med fullgott resultat . 

1661 för 820:-
30-13000 Hz ± 3 dB. Dynamik 45 dB. 
Svaj 0 ,2 %. Autostop, pausknapp och 
bandräkneverk. Belysta VU -instrument. 
Diskantfilter. 

1666 för 1 1 00:-
30-15000 Hz ± 3 dB. Kromomkopplare. 
Dynamik 50 dB . Svaj 0 ,16 %. Extra stora 
VU-instrument. Diskantfilter. Autostopp, 
pausknapp och bandräkneverk. 

1667 för 1 450 :-
30- 15000 Hz ± 3 dB. ANRS brusreducering 
ger 50 + 10 dB dynamik. Svaj 0,16 %. 
Kromomkopplare. Dubbla hörlursuttag. 
Extra stora VU -instrument. autostopp, 
pausknapp och bandräkneverk. 
Rek ca-priser i Sverige inkl moms 1.1. 1973 
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OMSLAGET: Den här tilltalande receivern heter 
Harman/Kardon och är en relativ nykomling på 
svensk marknad som redan låtit tala om sig. 

RT ägnar apparaten en sedvanligt grundlig prov
ning med analys. Den inleds på sidan 24. 
RT-foto: Hans J Flodquist, Kamera-Bild 
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En tidning från Fackpressförlaget 

Det kommutativa filtret . ... .. .... . .. ........ .. . .... . 15 
Kommutativt filter - smalt bandpassfilter med okomplicerad uppbyggnad, heter 
denna beskrivande artikel som visar på både egenskaper och funktioner och som ger 
anvisningar om f iltrets praktiska utförande. Det är ett okonv\!ntionellt filter med en 
bandbredd om blott 0,1 Hz, och utom detta ultrasnäva område finns fördelen av att 
mittfrekvensen sammanfaller med en multipel av styrsignalen, så man kan få fas
låsning mot inkommande signal. 

Modern syntesgenerator för 118-136 MHz 18 
Idag finns ett stort antal specialkretsar, lämpade för frekvenssynte tisering. I före
liggande bidrag ges ett exempel på vad man kan uppnå med dagens monolitteknik. 

Gyratorn - trådlös induktans nu som le-krets . . . . . .. 22 
Här presenteras en intressant koppling med vilken en kapacitans kan omvandlas till 
en induktans. Det sker med den s k gyratorn . En integrerad gyratorkrets existerar nu. 
Den möjliggör simulering av induktanser med mycket höga induktans- och Q
värden. 

Elektronik och fototeknik ...... .... . .. ... ... .. .... 24 
Under den rubriken skall RT då och då orientera om den utveckling som leder till 
att elektroniken steg för steg vinner över mekaniken i fototekniken. Ett exempel på 
industrins omorientering är en ny japansk småbildskamera som här granskas "elek
troniskt". 

Styr din bandspelare med kopplingstillsats att bygga själv 26 
Digitalklockan i RT 1972 nr 12 som beskrevs i byggforni. var försedd med BCD
utgång, vilket medger anslutning aven s k kopplingstillsats för styrning av externa 
elektriska funktioner, som till- och frånslag av bandspelare resp väckning. Den här 
beskrivna tillsatsen är heltigenom uppbyggd med standard TIL-logik. 

RT har provat: Harman/Kardon 930 receiver . . . . . . . . . 32 
Denna stereoreceiver med både AM- och FM-del i mottagaren ägnas ingående 
granskning. Trots några brister blir raden av goda data och väl fungerande lösning
ar huvudintrycket av apparaten, som utgör ett intressant alternativ till de etablerade 
toppreceivrarna på marknaden . 
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Radioprognoserna för februari 
månad är uppgjorda av Tele
verket i Farsta och baserar sig 
på en prognosmetod utarbetad 
vid Fernmeldetechnisches Zen
tralamt i Darmstadt, Västtysk
Iand. Det förutspådda sol
fläckstalet för denna månad är 
51. 

28MHz 
Normala förbindelser på detta 
band är så gott som helt ute
slutna. Sporadisk dagtidsöpp
ning kan dock förekomma i 
riktning mot Kapstaden, Bue
nos Aires och New York. 

21 MHz 
Under dagtid bör detta band gå 
bra i alla riktningar utom mot 
Los Angeles. I riktning mot 

New York och Tokyo är öpp
ningstiderna ganska korta. 

14MHz 
Bandet bör gå bra i alla rikt
ningar under dagtid, även om 
dämpningen mitt på dagen blir 
ganska stor. I riktning mot New 
York och Los Angeles är öpp
ningstiden mycket kort och in 
träffar på eftermiddagen. För 
Europa-trafik på distanser mel
lan 1200 och 2000 km bör ban
det vara bra för kommunika
tioner under den ljusa delen av 
dygnet. 

7MHz 
Denna frekvens är så här års 
en typisk nattfrekvens och bör 
gå bra i alla riktningar när det 
gäller långdistansförbindelser. 

NORDAMERIKA 
BRUSFÄlTSTVRKA MHz Göteborg -New York 6100 km 292-

MHz Mottogning i Sverige, vinter. 80ndbredd 3 kHz JO dB 
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I RT 1971, nr 9, gavs utförliga 
instruktioner om hur diagram
men skall tolkas. Tabellen an
vänds för omräkning av dia
grammens dB-,:ärden till .fält
styrka i !.LV /m vid mottagrungs
platsen vid utnyttjande av oli
ka sändareffekter. 

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

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

EUROPA 
MHz Från Karlsborg 500 km ,. 
lO 

25 

20 

AFRIKA 
MHz Korlsborg-Monrovio 6200 km 21'· MHI 

lO 

AUSTRALIEN MELLERSTA OSTERN • 
Goteborg-Sydney 16000 km 67- ~HZ Korlsborg-8elrut 3100 km 141 
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, , -40/ d8-....--.... ~0 
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För Europa-trafik lämpar sig 
frekvensen bra under dagtid och 
på distanser upp till ca 750 km. 

3,SMHz 
Denna frekvens är användbar 
endast under nattid och blott 
för korta distanser. Under dag
tid är frekvensen för låg. 

sändareffekt i kW 
dB 10,1 11 110 1100 11000 

+40 30 100 300 1000 3000 
+30 10 30 100 300 1000 
+20 3 10 30 100 300 
+10 1 3 10 30 100 

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

EUROPA 
~HZ Korlsborg -Porls 1300 km 222-

SYDAMERIKA • 
MHz Korlsborg-8uenos Aires 12300 km 237 

: "' :\ 
5~ a cs 

FJÄRRAN ÖSTERN 
~Hz Korlsborg- Tokyo 8400 km 43-

=40 

000 ~ ~ ~ ~ m u M W m w n H 
GMT 
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HA 420 DynaCom3b DynaCom12a 

för säkerhets skull 

Först på jorden - • Igen 
Walkie-Talkie med inbyggt selektiv 
för både sändning och mottagning. 

Alla våra högeffekt walk ie-talkies kan Ni nu få med inbyggda moduler för sändning , mottagning eller båda möjlig
heterna i samma apparat! Selektivmodulerna för sändning och mottagning kan levereras' till modellerna HA 420 
(1 ,5 W) , Dyna Com 3b (3 W) och Dyna Com 12a (5 W). Från dessa apparater kan Ni kalla upp bas- och mobil
stationer som har vår selekt ivtilIsats Mobil 10 eller en annan walkie talkie med den nya inbyggda selektivmodulen . 
Användningen av selektivt anrop och mottagning ger en tyst och störningsfri i'adiopassning som i praktiken ökar 
räckvidden mellan enheterna i ett radionät avsevärt. Dessutom blir batteriekonomin klart bättre med walkie-talkies 
som har inbyggd modul för selektiv radiopassning. 

Telsat SSB 25A. Bas- eller mobilstation. 15 W PEP, 
0,15 uV känslighet och 46 kanaler på SSB. 5 W, 0,5 uV 
känslighet och 23 kanaler på AM . Range-Boost, HF
volymkontroll , finavstämning och Lafayettes berömda 
HF-störningsbegränsare av serietyp mot tändstör
ningar. Lafayette Telsat SSB 25A har stora separata 
instrument för signalstyrka och relativ uteffekt samt 
PA-Iäge. Lafayette kvalite . 

ssa 

Telsat SSB 50. Mobilstation. 15 W PEP, 0,15 uV käns
lighet och 46 kanaler på SSB. 5 W , 0,5 uV känslighet 
och 23 kanaler på AM . Range Boost, finavstämning och 
Lafayettes HF-störningsbegränsare av serietyp mot 
tändstörningar. Instrument för signalstyrka och relativ 
uteffekt samt PA-Iäge. Lafayette kvalite. 

Information om de nya båtkanalerna 
Nya kanaler för sjösport och sjösäkerhet planeras av Televerket. Kort efter att dessa frekvenser fastställts och 
offentliggjorts, kommer vi att kunna leverera styrkristailer till dem. Man avser att införa tre kanaler strax under PR
bandet, och vi vill betona, att samtliga Lafayettes stationer som sålts under årens lopp, även syntesstationerna, kan 
förses med kristaller för dessa kanaler utan större besvär eller kostnader. Kristallbytet blir alltså inte dyrbart och 
kostnaden härför till våra syntesstationer blir i allmänhet något lägre än för övriga apparater. 

Ny katalog i februari 
Innehåller Komradio PA-system Intern TV 
Personsökning 4 - kanal stereo Namn 

Adress 

Svenska Lafayette Electronic AB 
Box 4042 422 04 Hisings Backa 4 

V.g. sänd er nya katalog snarast 

... 

Postadress .......................... .................................................................... ~ ............ . L _________ ...J 



Bättre ljud 
och mera band 
Med de nya Super-kassetterna från Agfa 

Super C60+6 
Super C90+6 
Super C120 

De nya Super-kassettern a överträffar de 
normala kompakt -kassetterna på två vä 
sentliga punkter: 

som har något längre speltid än 30 
eller 45 mi nuter. 

2 . Bättre ljudegenskaper 
tack vare det nya mag
netskiktet H I G H DYNA
MIC 1. Sex minuter längre spel

tid för Super C60 + 6 och 
Super C90 + 6 . 
Det betyder att Du nu kan spela in en hel 
LP-skiva utan avbrott. Också de skivor 

Du kan styra ut Super-kassetterna 
mer utan att få distorsion. Det bety
der bättre dynamik och signal / brus
förhållande . Du får också ett större 
frekvensomfång än tidigare. 

Tänk på Dina öron. Fråga Din 
handlare eher den nya Super
kassetten. 

Distribueras till radio- och musikfackhandeln genom 

HANDELS AB RADBERG 
Box 2344, 40315 Göteborg 2, tel. 031/132090/133250 

AGFA-GEVAERT 

DX-spalten 

DX-INFORMATIONER : 
NYHETER I KORTHET 
Under februari brukar vintersä
songens kortvågskonditioner nå 
sin höjdpunkt vad beträffar de 
asiatiska radiostationerna. Enligt 
beräkningar bör ett 50-tal olika 
lokala stationer i Indien och Indo
nesien kunna vara hörbara fram
för allt i 60- och 90-metersbanden 
under eftermiddagstimmarna. 
• Radiostationerna i Kashmir, 
det lilla bergslandet i norra In
dien , brukar naturligtvis även de 
höras under samma förhållanden 
'som de indiska lokalstationerna. 
Kashmir består av två delar, den 
av Indien behärskade delen och 
den av Pakistan behärskade delen. 
I den förstnämnda delen sänder 
R adio Kashmir från huvudstaden 
Srinagar, och stationen brukar hö
ras i Sverige på 3277 kHz vid 18-
tiden på eftermiddagen. Från den 
pakistanska delen sänder Azad 
Kashmir Radio, som har sina an
läggningar i staden Trarkhel. Sta
tionen sänder kl 13.00-15.00 på 
4730 kHz och kl 15.15- 19.00 på 
3415 kHz. Effekten är \O kW mot 

Informationstjänst 3 

endast 2,5 kW för Radio Kashmir 
i Srinagar. Båda stationerna är 
ganska ovilliga att besvara rap
porter, tyvärr. 
• Radio Iran har tagit i bruk en 
ny kortvågssändare med 350 kW 
effekt för att användas i uti ands
sändningarna mellan kl 18.25-
22.3p. Frekvenserna skiftar något , 
men de vanligaste är 9680 och 
15084 kHz. Program på engelska 
kl 21.00. 
• Radio Hanoi i Nordvietnam 
har engelska sändningar kl 14.00 
-14.30 på . 15020 kHz och kl 
21.00-21.30 på 12025 och 15012 
kHz. Stationen önskar lyssnarrap
porter, vilka besvaras med brev, 
vykort och QSL-kort. 
• Ändringar i sändningstiden för 
olika DX-program är ett vanligt 
inslag i vår DX-spalt. Det popu
lära programmet Trans World Ra
dio DX Special från Monaco sän
der nu sin engelska version på 
lördagar 10.30-10.45 på 9640 
kHz. Programmet sändes tidigare. 
på söndagarna. 
• Radio Prague har ett lätt av
lyssnat program för europeiska 

lyssnare varje kväll kl 23.00 på 
mellanvåg 1286 kHz. Första halv
timmen sker sändningen på eng
elska och varje onsdag har man 
ett speciellt DX-program. 
• R a'dio Free Tyrol kallar sig en 
illegal station i eller i närheten av 
Österrike. Varje söndag sänder 
stationen tyrolermusik på 6280 
kHz kl 12.30- 12.45. Inga som 
helst annonseringar förekommer i 
denna av politiska skäl uppkom
na etertrafik över Sydtyrolen
Norditalien som ju utgör en oros
härd sedan årtionden. 
• Nu under det mörka halvåret 
vi ll vi erinra om att de latiname
rikanSKa stationerna kan höras på 
mellanvåg vid gynnsamma kqndi
tionstoppar, plus ett otal ameri
kanska och kanadensiska statio· 
ner. 

Här är ett urval av övriga sänd
ningar och försök att uppmärk
samma i olika världsdelar: 
• En intressant europeisk mel
lanvågsstation är Greek Armed 
Forces Radio som nu sänder på 
1142 kHz med hela 200 kW effekt. 
Stationen brukar även vara hörbar 

å RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1973 

på kortvåg 6045 och 5955 kHz, 
men har rapporterats inaktiv på 
senare tid. 
• En ny, intressant afrikastation 
som kan bli hörbar i vårt land, 
sänder från Malawi. Den heter 
Lakeiand R adio med adress P O 
Box 30211 , Chichiri , Blantyre, 
Malawi, och ägs av ett ameri
kanskt företag. Under hösten har 
stationen testsänt mellan kl 20:00 
- 22.00 på 5995 och 6054 kHz 
med en effekt av 100 kW. Men då 
kraftiga störningar råder kan sta
tionen tänkas byta frekvens. 
• DX-programmet från Radio 
Budapest, Ungern, har sedan en 
tid delats upp i två program per 
vecka. Första delen sändes tisda
gar 20.30-21.00 och andra delen 
på fredagar samma tid. F rekven
ser är 6110, 7100, 7220, 9833, 
119\0, 17890, 21665 kHz. 
• Radio Singapore, ibland hörd 
på 5052 kHz, har övertagit den 
gamla sändaren efter British For
ces på 5010 kHz. Stationen torde 
bli hörbar här i vinter eftersom 
den nu nedlagda brittiska militär
stationen brukade vara det. 

10 ~ 



UNAMCO mixersystem M700 

UNAMCO M 700 är den perfekta kontrollförstärkaren i det mindre diskoteket eller för hemmabruk. Förutom 
mycket goda data har den en mängd kontrollmöjligheter. Bilden ovan ger en god uppfattning och några saker 
skall poängteras. 

1. VU-metrarna är stora och därmed lättaviästa. De är också illuminerade varför utslagen syns tydligt även i 
dämpad belysning. 

2. Monitoring finns på ingångsreglarna Phono 1, Phono 2, Tape samt utgångsregeln Master. Inbyggd förstärkare 
finns så att hörtelefon direkt kan anslutas. För att inställningen av programkälla skall synas även i svagt ljus 
lyser en röd lampa ovanför den regel som motsvarar programmet. 

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

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

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

AUDIO STOCKHOLM 
Storgatan 29 
11455 STOCKHOLM 
610644,610655 

S0+ H0YEM AS 
Alhambravej 1 2 
1826 KÖPENHAMN 
224434 

OY HELVAR 
Bäckvägen 1-3 

. 00380 HELSINGFORS 
5501 21 

F:a Ingolf Omholt jr 
Trondheimsveien 82 
OSLO 5 
37 6980, 37 3894 



Tre olika alternati~ 
den medvetn4 

---------------, 
I
f Sänd mig er hifi-katalog så jag får veta mer I 

om hela Pioneerprogrammet. 

I I 
I Namn I 
I I 
I Adress I 
I I 
I I I Postadress I 
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I Telefon I L.: _______ ~ _ _ ____ =--.J 

Informationstjänst S' 

Här har du alla tekniska fakta om tre av 
Pioneers hififörstärkare. 

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

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

O.D PI O NEER" 
Pioneer har byggt ljud i över 32 år och säljs i 130 länder. 
Pioneer EIectronic Svenska AB, Box 17123, 
10462 Stockholm 17. Telefon 08/84 07 45. 

Pioneer SX-626 
Känslighet , FM : 2.0 uV 
AM-undertryckning: 85 dB 
Uteffekt, sinus, 4 ohm: 2 x 39 W 
Distorsion vid max. uteffekt , 1kHz: 0,15 % 
Distorsion vid 5 W, 100 Hz: 0,03 % 
IM-distorsion (SMPTE, 50 Hz!7kHz): 0,15 % 
Frekvensomfång: 14Hz -30 kHz 
Signal / Brus (50 mW, 1kHz, 8 ohm): 59 dB 
Baskontroll : ± 11 dB. 50 Hz 
Diskantkontroll : ± 11 dB , 10 kHz 
övrigt: 
Loudness och 2 st. tape-monitor. 
Högtalaromkopplare för 3 par högtalare. 
Mikrofoningång_ 
Sep. förförstärkare och slutsteg, 
Mått : 45 x 14 x 36. 



~å förstärkare för 
riifiköparen. 
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Pioneer SX-727 
Känslighet, FM : 1.8 uV 
AM-undertryckning: 90 dB 
Uteffekt, sinus, 4 ohm: 2 x 49 W 
Distorsion vid max . uteffekt , 1kHz: 0,03 % 
Distorsion vid 5 W, 100 Hz: 0,03 % 
IM-distorsion (SMPTE, 50 Hz/ 7 kHz ) : 0,15 % 
Frekvensomfång: 10 Hz-30 kHz 
Signal / Brus (50 mW, 1kHz, 8 ohm): 64 dB 
Baskontroll : ± 10 dB, 50 Hz 
Diskantkontroll : ± II dB , 10 kHz 
övrigt: 
Loudness och 2 st tape-monitor . 
Högtalaromkopplare för 3 par högtalare. 
Mikrofoningång. . 
Direktkopplat slutsteg. 
Mått : 48 x 15 x 39. 
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Pioneer SX-828 
Känslighet, FM: 1,7 uV 
AM-undertryckning : 95 dB 
Uteffekt , sinus , 4 ohm: 2x 64 W 
Distorsion vid max . uteffekt , 1kHz: 0,02 % 
Distorsion vid 5 W, 100 Hz : 0,02 % 
IM-distorsion (SMPTE, 50 Hz/7kHz) : 0,13 % 
Frekvensomfång: 9 Hz-32 kHz 
Signal/Brus (50 m W, 1 kHz, 8 ohm): 64 dB 
Baskontroll: ± 10 dB, 50 Hz 
Diskantkontroll: ± 11 dB, 10 kHz 
övrigt: 
Loudness och 2 st. tape-monitor. 
Högtalaromkopplare för 3 par högtalare. 
Dubbla mikrofoningångar. 
Direktkopplat slutsteg. 
Dubbla hörtelefonuttag. 
Mått : 48 x I5 x 39 . 
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DX-spalten 
~ 6 

• Radio Zambia har provat sin 
nya sändaranläggning. Sändning
ar har hörts mell an kl 14.00--
15.00 men även under kvällstid på 
96 15, 11850, 16190 och 17850 
kHz. Rapporter skall sändas till 
Chief Ellgill eer, Radio Zambia, 
Box RW 15, Lusaka, Zambia. 
• Radio Ethiopia hörs inte allt 
för ofta , men den nya frekvensen 
9580 kHz har gått bra tidvis. Pro
gram på engelska kl 17 .00 bland 
annat. 
• Radiodifusion Argentina al 
Ex terior , förkonat RAE, sänder 
ti ll Europa mell an kl 20.00- 01.00 
men brukar d vara svårt störd. 
Bättre hörbarhet har det program 
som riktas tillordamerika kl 
04.00 på 9690 kHz. Hörbarheten 
är då i det närmaste p::rfekt. 
• Vi avslutar med bl a en liten 
klubbnyhet: The Radio Commu
nications DX-Club, som enbart 
sys~lar med PTT och PT P DX
ing, har åte r flyttat sin redak tion 
till Sverige efter att under några 
år haft sitt säte i Holl and. 

Den nya adressen är clo Chris
ter Björk, Ryltmästarvägell 70, 
16224 Välli lIgby. 

Och så vi ll vi uppmana all a 
DX-are att redan nu boka in ti
den för årets DX-Parlament. Det 
arrangeras i å r i Lindesberg un
der tiden 8-10 juni med Lindes
bergs DX-Club och Frövi Radio
klubb som värdar. Program för 
parlamentet ka n rekvireras från 
Riksförbulldet DX-A lliallsen . Box 
3108,10362 Stock ho lm. 

OJR st'~ICll 

)fAlQI 

~IITt .. 1U : 

"UOI: 

Börge Eriksson 

CALL-SIGot : 

IIll1fCl lO Ji : 

l början av 1972 presenterade RT 
en artikel om s k PTT-DX samt 
Yisade ett QSL-kort från telefon
bolaget Italcable i Italien. På be
gäran skall vi då och då visa 
PTT-QSL i vår spalt, trots att vi 
icke sysslar med den formen av 
DX här. Denna månad visar vi 
QSL-kortet från Deutsche Bun
des posts sändaranläggning i 
Frankfurt am Main. Stationen 
kan höras bl a på 10922 kHz med 
20 kW effekt. För sändningarna 
använder man ett treelements 
rombantenn. 

RT och " DX-året 1973" 

Ett internatio nellt beslut i fjol va r 
att göra 1973 till "A year of DX", 
ett år där internationellt samar
bete skulle leda till ö kad känne
dom, samarbete och spridning av 
DX-hobbyn . Olika aktiviteter 
kommer att ske i vårt land under 
detta år. Inslag i radio, TV och 
press, utställningar på bibliotek 
samt i vissa skolo r även som äm
net Fritt valt arbete . 

Ävc:n RT ,kall i sin DX-spalt 
hjä lpa till mc:d aktiviteten. Vi vet 
att DX-spa ltcn i många fall läses 
aven he lt an nan kategor i än de 
redan "organisc:rade" DX-arna, 
vilka h lIer särskild DX-litteratur. 
Därför inbjuder vi de DX-klubbar 
som är intresserade att inkomma 
med uppgifter om sin klubbs akti 
vi teter, så att de av RT: s läsare 
som är intresserade kan ta kontakt 
med klubbar på sina hemorter och 
sålunda komma med i en aktive
rad hobbyverksamhc:t. Sänd sna
ra t uppgifter till Rad io & Tele
vis ion , DX-redaktionen , Box 3 177, 
10363 Stockholm 3. 

2S ÅRS UTLANDS· 
SÄNDNINGAR FRÅN 
RADIO TASJKENT, SOVJET 
Ar 1948, då det kalla krigets vin
dar blåste som kyligast , beslöt 
man vid Radio Tasjkent i Sovjet
unionen att starta ett utlandspro
gram. Denna station hör till de 
mest kända inom det sovjetiska 
radion ätet. Redan 1926 var statio
nen redo att tas i bruk, och det 
då två våningar höga radiohuset 
var det största och modernaste i 
centrala Asien långt in på 1930-
talet. Efter kriget lät man bygga 
ett nytt radiohus och som för när-

Fre-
Datum STATION kvens 

kHz 

8 He lB , Ecuador 6015 

11 Rad io Japan, 17825 Japan 

13 Radio Nepal , 5000 Nepal 

17 Radi o Tupi , 15145 Brasilien 

18 Sud Radio, 81l! Andorra 
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varande är det näst modernaste i 
Sovjet. Men trots detta har man 
redan blivit trå ngbodd, så att en
dast studiolokalerna ryms där , 
medan arkiv och administration 
är utplacerade på annat hå ll i sta
den . Den stora och moderna sän
daranläggningen är belägen några 
kilometer utanför staden Tasjkent. 
Sändningarna sker på samtliga 
band , långvåg, mellanvåg, kort
våg och FM. 

De första utlandsprogrammen 
sände man på engelska och per
siska, men numera har man även 
sändningar på arabiska, farsi , ur
du, hinduiska och uzbekistanska. 
De engelska programmen, vilka är 
de mest internationellt avlyssnade 
sänds dagligen mellan kl 13.00--
13.30 och kl 15.00--15.30 på kort
våg 11 925 och 15115 kHz. Pro
grammen inleds med en paussignal 
utförd aven trio med violi n, cello 
och det typiska uzbekistanska in
strumentet chang och därefter föl
jer anropet "This is Tasjkent ca 1-
ling". 

Liksom övriga sovjetiska radio
stationer är programmen från Ra
dio Tashkent, som den engelska 
transkriberingen blir, till stor del 
av kulturell art. Man lägger stor 
vikt vid teater, litteratur och na
turligtvis folkmusiken . Avsikten 
med utlandsprogrammen är att 
sprida större kännedom om den 
sydöstliga delrepubliken Uzbek i
stan och dess folk , utveckling, kul
tur och historia. 

Detta är huvudinslagen i pro
grammen som alltid inleds med 
nyheter och en aktuell kommen
tar. På lördagar och söndagar 
ändrar man dock inslagen. Lör
dagsprogrammen upptar lyssnar
breviåda. Vidare har man speci
ella program för fi latelister, där 
nyheter inom den sovjetiska fri-

LOGGBOK 

NOVEMBER 1972 

Hörbarhet 
Typ av 

S I I INI P l O 
program 

Radio Tashkent ändrar ibland 
motivet på sina QSL-kort och 
här visar vi ett av de senaste. 

märksfloran presenteras. På sön
dagen sänder man ett särsk ilt pro
gram med uzbekistansk folkmusik 
och speciellt utvalda lyssnarski
vor. 

Radio Tasjkent är mycket in
tresserad av lyssnarrapporter, vil
ka besvaras med personliga brev, 
QSL-kort, vykort och turistbro
schyrer. Man besvarar även brev 
med frågor om staden och pro
vinsen i Sovjetväldet. Adressen är 
Radio Tashkent, Tashkent, Uz
bekistan SSR, Sovjetunionen 
(USSR). 

DX-special: 
HUR FöR MAN 
EN LOGGBOK? 
Några av våra läsare har skrivit 
och undrat hur man för en logg
bok när man DX-ar? 

Loggbok för man ju för att ha 
kontroll över vad man hört, vil
ka stationer man rapporterat, fått 
svar ifrån och så vi dare. 

En loggbok kan föras på många 
olika sätt, enkelt eller mera detal
jerat. Vi visar här en standard
tabell över hur en loggbok kan 
föras. Med den som förebild kan 
sedan DX-aren utforma sin pri
vata efter egna ideer och behov. 

R appor-
Tid Svar 

terad 

4 3 3 3 3 Svenskt 06.30-07.00 Ja 29/ 12 -72 
QSL-kort program 

- - - -

4 4 4 4 4 
Tyska 08.00 Ja 

16/ 12 -72 
nyheter QSL-kortmm 

- - - -
3 2 2 2 2 Engelskt 15.00--15.30 Nej 

program 
- - - -

4 3 3 3 3 Fotboll & 20.30--21 .30 Ja 
reklam 

- - - -
4 4 4 4 4 Popmusik 23.30- 24.00 Ja 4/ 12 -72 

QSL-kort 
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Du vet redan att 
Connoisseur är känd 
för att inte ge rumble eller svaj. 
Men också designen är exklusiv. 
Inga billiga skrytdetaljer utan funktion! 
I stället teknisk elegans med extremt 
låg formgivning och utstuderad enkelhet. 

Nu kommer den i det unika 
utförandet med svensk fur. 
Redan fårut finns den i valnöt, teak, 
jakaranda, svart eller vitt. 
Större valmöjligheter har du knappast 
med någon annan skivspelare. 
K v~itet och design får finsmakare! 

Andå kan du få en Connoisseur 
får omkring 600 kr, inklusive pickup. 

Specifikationer 
Svaj: <0,1% 
Vinkelfel: max 1,25° 
Hastigheter: 33 1/3 och 45 
Rumble: - 60 dB (Ref.nivå 7 cm/sek vid 1000 Hz) 
Brum: - 80 dB (Ref.nivå 7 cm/sek vid 1000 Hz) 
Mått: 31,5x .36 cm 

orra Hamngatan 4, 411 14 Göteborg. Tel: 031/13 73 60·70·80. 

Septon står för: Armstrong, Celestion, Connoisseur, Decca, HarmanfKardon, Stax. 
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Advanced logic book 
The complete linear book, i serien 
Fairchilds applikations- och data
böcker 
Många konstruktörer minns sä
kert Fairchilds gröna applika
tionshandböcker från mitten av 
60-talet, där typiska kopplings
exempel visades för !-LA 702, !-LA 
709 och !-LA 710. Det gällde att 
gardera sig mot förstöring av 
kretsarna, eftersom !-LA 709 då be
tingade ett pris av 120 kr, medan 
den idag kostar ca 3 kr i stycke
tal! Kretsarna var besvärliga att 
använda p g a komplicerade kom
pensationsnät, och därför be
skrevs detta förfarande mycket 
noggrant. I den nya boken om 
Fairchiids linjära integrerade kret
sar omnämns detta relativt kort, 
men det kompenseras av att da
gens typer är väsentligt enklare 
att kompensera. Boken består av 
två hälfter, där den första delen 
avhandlar kretsarnas data, och 
den andra delen beskriver tillämp
ningar. Här förekommer exempel
vis stereodecoder, spänningsstyrda 
kretsar som oscillatorer, filter och 
förstärkare, kretsar för färg-TV 
och A VC-förstärkare. Bland appli
kationerna finns en hel del HF
tillämpningar som förstärkare i 
100 MHz-området och MF-delar 
för FM. Kretstillämpningar med 
analoga multiplikatorer och spän
ningsregulatorer förekommer även. 

Samtidigt med ovanstående bok 
har firman även givit ut en bok 
om digitala kretsar. De kretsfa
miljer som ingår är Schottky TTL, 
ECL 9500-serien, TTL Standard 
och MS/-kretsar inklusive 9300 
och 74-serien . • 

Även denna bok har en hel del 
applikationsexempel. Ett kapitel 
beskriver tillämpningarna av ECL
kretsar .. Kapitlet avslutas med en 
genomgång av anpassning av 
9500-serien till andra serier och 
andra fabrikat. I den del som om
fattar ECL.kretsar finns även 
några exempel på programmerba
ra delare, som fungerar upp till 
140 MHz och som är avsedda att 
användas i frekvenssyntetisatorer. 

I avsnittet om TTL-kretsar finns 
ett stort antal applikationsexem
pel, av vilka kan nämnas digitala 
analogomvandlare, pulskodmodu
lering, drivsystem för sifferindi
katorer och multiplexfunktioner. 
Vidare visas tillämpningen av ett 
associativt minne, dvs ett minne 
vars egenskap är att en specifik 
information som lagras i det kan 
sökas upp och ge indikering, i 
vilka ord informationen är lagrad. 

Bokens sista hälft ägnas åt till
lämpning av MOS-kretsar. Här 
kan nämnas karaktärgeneratorer 
för horisontellt svep. 

Man kan med tillfredsställelse 
notera, att de flesta stora halvle
dartillverkare erbjuder sina kun-

der ett stort. antal applikations
exempel: 

Vi har tidigare här i spalterna 
nämnt några av RCA:s och Moto
rolas applikationshandböcker, och 
vi kommer här att ta upp flera 
böcker för att ge tips till den 
verksamme konstruktören. Dagens 
korta omloppstider i industrin har 
medfört att man i stor utsträck
ning måste tillgripa färdiga lös
ningar. 

Inom vissa läroinstitutioner har 
man även börjat använda applika
tionshandböcker i utbildningen. I 
ett känt fall gäller det utbildning 
inom området C-MaS-kretsar. 
Dessa är ju så nya att det helt en
kelt inte finns någon annan litte
ratur. Dessutom får man ett mera 
realistiskt grepp om ämnet än de 
vedertagna läroböcker för yrkes
skolor, tekniska skolor och gym
nasier kan ge och där böckernas 
innehåll oftast ligger fyra-fem år 
efter den tekniska utvecklingen. 

Dessa senare kommentarer skall 
inte uppfattas som att de recense
rade böckerna kan användas di
rekt som läroböcker, men de, lik
som andra applikationshandböc
ker, kan i många fall användas 
som komplement till mera all
mänt hållen litteratur. 

GL 

RAHMIG, GONTHER: Nieder
frequenzöbertragungstechnik. 
Verlag W Kohlhammer/Berliner 
Union, Stuttgart 1972. 266 p. 
De tyska förlagen har under sena
re år kommit med flera goda ar
beten som omspänner detta stora 
område och/eller är inriktade på 
vissa specialproblem inom if-tek
nik och kommunikationselektro
nik. I här föreliggande, nya bok 
har diplomingenjör Rahmig, som 
idag efter bl a både praktiskt mon
tagearbete på sändarsidan och 
studier vid Tekniska högskolan i 
Stuttgart bakom sig är vice chef 
för SEL:s laboratorium för If
tekniska utvecklingar och trans
missionsteknik , velat ge både en 
teoretiskt grundläggande och en 
praktiskt orienterad framställning 
på området taltransmissionsteknik 
och lågfrekventsignaldistribution. 

Som förlagets text på skydds
omslaget framhåller ligger huvud
vikten i framställningens centrala 
del på de fundamentala faktorer 
vilka inverkar på överföringskva
liteten - dämpning, överhörning, 
symmetri, brus, korrektioner, osv, 
varvid många upplysande dimen
sioneringsförslag lämnas i anslut
ning till textgenomgången. 

Förf :s ambition har varit att 
skriva en modern, sammanfattan
de bok som tar upp de väsentliga 
signalbehandlingsområdena. Med 
fog kan han hävda, att den över-
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siktliga uppläggningen inte minst 
tjänar att belysa stoffet ur den 
aspekten, att den fortskridande 
automatiseringen av telefontrafi
ken och införandet av tonfrekven
ta signalmetoder också på data
transmissionssidan nödvändiggör 
kunskap om en mängd företeelser 
om vilka många saknar mera in
gående kännedom. 

Boken, som siktar på en publik 
av främst teknologer och stude
rande vid fackskolor men också 
industriellt verksamma tekniker 
på utvecklingssidan i Tyskland, in
leds med grundläggande begrepp, 
definitioner och nivåanalyser. Fyr
polsteori ägnas ett avsnitt som 
dock gjorts tämligen kortfattat. 
Det kapitel som ansluter om f yr
polsdämpning, och vilket är här
lett ur det föregående, har en för
tjänstfull dokumentation med 
många vågdämpningsekvationer 
och diagram. Mycket bra är förf:s 
hänvisningar till CCITT:s resp i 
USA använda standarder och de 
härvid aktuella nomenklatursam
manställningarna. Rahmig måste 
f ö prisas för att på minst tre stäl
len i boken ha utarbetat fackord
register på tre språk (med defini
tioner och översättningar till eng
elska och franska) . Det förhöjer 
värdet ytterligare. 

Alla slags kopplingar och krets
bildningar behandlas under kapi
telrubriker som Symmetri, Ne
bensrechen, Laulzeit, Anpassung, 
G eräusch och V erzerrungen, vilka 
i sig är uppdelade i koncentrerade 
underavdelningar. Efter bokens in
ledande, fysikaliska del följer hu
vudavsnitt 2 med Sprachiibertra
gung, och det avslutande ägnas 
Signaliibertragung. Båda är en 
god förening av teori med form
ler, scheman, nät och mätupp
kopplingsexempel jämte praktiska 
anvisningar och fortlöpande kom
mentarer. Inte minst förf :s avslu
tande kapitel om signalskydd och 
signalering, koder samt störningar 
och störningsskydd vittnar om att 
föreliggande arbete är ett modernt 
kompendium som utgör ett på al
la väsentliga punkter välgrundat 
faktamaterial för många på tele
foni- , transmissions- och kabel
tekniksidan verksamma. 

Giinther Rahmigs bok kan väl 
i Sverige knappast få den publik 
av "studerande" som verket vän
der sig till i Tyskland - både 
grundläggande fackkunskapsnivå 
och språkbehärskning torde tyvärr 
lägga hinder i vägen, oaktat Rah
mig skriver en pedagogisk, klar stil 
fri från djupsinnigt (eller, lika illa, 
glättigt), prövande tyskeri (något 
som en mängd teknisk litteratur 
belastas av i allt för hög grad) -
men det bör finnas många andra 
som skulle ha stor nytta av bo
ken och dess tättpackade mängd 
av relevant information, lätt till 

hands. och lätt att leta upp under 
huvudrubrikerna. 

En svensk översättning och be
arbetning vore välkommen. 

US 

MALMGREN, EINAR: Bilder ur 
syensk telehistoria. Televerkets in
formationssektion, serien Teleböc
kerna. 127 p. Stockholm 1972, pris 
häftad 29:50, inb 41:50 (ca). 
- Det där minns jag som igår .. . 
är det redan historia, håhåjaja .. . 
händer det att lite äldre betrakta
re utbrister då de skådar bilder av 
gamla Telefontornet i Stockholm, 
studiointeriörerna från Kungsga
tan 8 och apparater, byggnader 
samt märkesmän ur det skede som 
man redan idag kan kalla "histo
riskt" för Televerkets del. Detta 
vårt mest "tekniska" verk har ju 
naturligt nog teknikhistoriska an
naler som lockar till skildring, 
och eldsjälen Einar Malmgren, 
Telemuseets chef, har nu samman
fört i bokform ett antal krönikor 
han skrivit för internt verkbruk. 
Den tilltalande lilla volymen in
leds med '1700-talets kommunika
tionsteknik och den optiska tele
grafen, som fanns över vårt land 
större delen av 1800-talet och som 
bl a inspirerade Elias Sehlstedt till 
en poetisk kalender 1858 med ti
teln Telegrafen. 

I faktabemängda och rikt illu
strerade kapitel tecknar så förf 
livfulla bilder ur Telegrafverkets 
historia och utveckling med skild
ringar av människ9r, händelser 
och epoker mot bakgrunden av 
en drivande teknisk utveckling. 
Kapitlet om rundradiostarten 1922 
-23, där Malmgren blev svensk 
tele pionjär och en oförglömlig ge
stalt för den allra första genera
tione'h lyssnare - Svenska Dag
bladets serie om tidiga radiomin
nen till 50-årsjubileet av det nya 
kommunikationsmedlet vittnar väl
taligt om hans insatser - skulle 
man kanske önskat bättre doku
menterat i bild; en hel del mer 
bör väl finnas att ta fram? Men 
texten är i all sin koncentration 
fascinerande läsning - vem av 
dagens verksamma programtekni
ker och tjänstemän skulle t ex 
kunna föreställa sig att "broad
casting" först var en angelägen
het för privatmän och entusiaster 
och att "demonstrationerna" i bör
fan bl a ställdes under kungligt 
beskydd? 

Många intressanta och roande 
fakta meddelas alltså i Malmgrens 
bok. Det är nog också nyttigt att 
i dagens hektiska verklighet ta del 
av pionjärernas tekniska mödor 
en stund! I Malmgren har man 
en kunnig och intressant ciceron, 
och Televerket bör för all del 
fortsätta med sin historiska doku
mentation efter de här linjerna. 

US 
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Nu introducerar vi hela Harman/ Kardon-serien i Sverige : Receivrarna 330A - en av världens 
mest köpta, 630 och 930. Kassettdäcket CAD 5 med Dolbysystem. Dessutom förförstärkaren C itation 11 

och slutsteget Citat ion 12, för Hifi-experter med mycket höga krav på ljudåtergivningen. 
Harman/ Kardon gör Hifi-produkter som ser lika bra ut som de låter. Till moderata priser i fö rhållande till alla tekniska 

finesser. Du som väntat på något extra behöver inte vänta längre - ring eller skriv till oss så får du mer upplysningar 
om Harman/Kardon. . 

H/K 630 H/ K 930 Citat ion 11 + 12 H/ K CAD 5 . 
Effekt : 2 x20 W DIN 45.500 
FrekvensomIång: 7 Hl - 50 kHz ±1 dB 
FM-känslighet : 2,7 mikrovolt IHF 

Effekt : 2x 30 W vid 8 ohm 20-20.000 Hz 
FrekvensomIång : 4 Hz - 70 kHz ±O,5 dB 
FM-känslighet : 1,9 mikrovolt IHF 
Separata nätdelar för båda kanalerna. 

Effekt: 2x45 W vid 8 ohm 20-20.000 Hz 
FrekvensomIång : 4 Hl - 70 kHz ±O,5 dB 
FM-känslighet : 1,8 mikrovolt IHF 
Separata nätdelar för båda kanalerna, 

Effekt : 2x 60 W vid 6 ohm 20-20.000 Hl 
FrekvensomIång : 5 Hz - 70 kHz 
Separata nätdelar lör båda kanalerna. 

Frekvensomflng : 40 Hl - 15 kHz 
Dynamik: > 50 dB 
Svaj : max O,lS" , 

Norra Hamngatan 4, 41114 Göteborg . Tel.: 031/137360 -70 -80. 

Septon står för: Armstrong, Bell & HoweII, Celestion, Connoisseur, Decca, Excel, Harman/Kardon, Stax. 



Antenn-förstärkaren 
för lägenheten 

Ofta räcker inte centralantenn-anläggn ingen till för att 
mata två TV-apparater i lägenheten. Spänningen i uttaget 
är kanske bara 2 mV. En lång kabel plus grendosa kan ge 
så mycket dämpning att bilden blir " brusig". 

Schwaiger dubbel-förstärkare 
löser problemet. Ger extra hög förstärkning . 
Anslutn ing för två TV-apparater. Inbyggd nätdel. S-märkt. 
Snabb installat ion , lågt pris. 

~ABSERVEX 
Fack 
10250 Stockholm 
ORDERKONTOR 
Stockholm Tel. 08/635520 
Sundsvall Tel. 060/150980 

Informat ionstj änst 8 



STEFAN W ÅNGSTEDT~' 

Kommutativt filter 
-smalt bandpassfdter 
med enkel upph)ggnad 
* Vid många användningsområden behöver man tillgång 
till filter med extremt smala bandbredder. Här visas ett fil
ter av tämligen okonventionell typ som kan ge en bandbredd 
av endast 0,1 Hz inom tonfrekvensområdet. * Filtret är billigt att tillverka. Dess mittfrekvens samman
faller med en multipel av styrsignalens och det kan därför 
lätt faslåsas mot insignalen. * Principen är dock behäftad med vissa nackdelar som be
gränsar användningsområdet. Inverkan av dessa egenheter 
kan dock reduceras och förslag till detta följer i texten. 

FORUMFOR 
ELEKTRONIKKONSTRUKTORER 
•• Bandpassfilter kan som bekant utfö
ras på många olika sätt, t ex med LC-Iän
kar, RC-Iänkar utförda som Wien- eller 
T-bryggor med eller' utan kombination av 
förstärkare samt digitala filter . När det 
gäller extremt smala bandbredder är den 
sistnämnda typen att föredra , men detta 
är en dyrbar och skrymmande metod som 
erfordrar ett stort kretsuppbåd. Det finns 
en variant av det samplade filtret som be
nämnes kommutativa liller. Detta kan ut
föras relativt billigt och enkelt och en 
bandbredd av blott 0,1 Hz är fullt reali
serbar. 

Det här beskrivna filtret får ses som ett 
förslag till utnyttjande av denna princip, 
men var och en kan utan problem modi
fiera filtret efter egna ideer. Filtret kan 
lätt varieras både i frekvens och band
bredd. Mittfrekvensen bestäms aven yttre 
frekvens som styr filtret och därför kan 
frekvensstabiliteten göras hög genom att 
man utnyttjar en noggrann oscillator, eller 
så kan denna oscillator vara faslåst så, att 
filtrets mittfrekvens kan flytta sig efter in
signalens. Denna egenskap gör filtret an
vändbart exempelvis i kommunikationsra: 
diosammanhang, där signalens frekvens 
kan variera på grund av Dopplereffekt, 
om det är fråga om avlyssning av satelli
ter, och där man samtidigt behöver en smal 
bandbredd för att filtrera bort brus . 

Ett annat användningsområde är vid 
smalbandsanalys difr filtret är anslutet till 
en kontinuerligt varierbar oscillator. Här
vid får man dock räkna med en svaghet 
hos filtret, vilken framgår av lig 5. Om 
filtret styrs med signal fe' så kommer filt
ret även att släppa igenom signaler med 
frekvenserna 2 fe, 3 fe, 4 fe och så vidare. 

Lämpligt är därför att kombinera filtret 
med ett RC- eller ett LC-filter av ordinär 
typ för utnyttjande av respektive filters 
egenskaper. Vid mätning av intermodula
tion kan man då exempelvis blanda de bå
da signalgeneratorernas frekvenser och på
föra denna blandade frekvens till filtret. 

Funktionsbeskrivning 
Filtret bygger i princip på att insignalen 
samplas enligt ett bestämt mönster. De en
skilda samplingarna påförs en RC-länk för 
att man skall få medelvärdet av många. 
Dessa medelvärden avsöks därefter syn
kront med samplandet, varvid utsignalen 
erhålls . 

Om vi tittar på lig l ser vi två omkopp
lare (Si och '82), som roterar med frekven
sen fe' Den vänstra (Si) kommer som sy
nes att skicka insignalen V in till de n styc
ken lika lågpassfiltren. Den högra (S2) av
söker de enskilda lågpassfilterutgångarna 
helt synkront med den samplande omkopp
laren (Sl). 

Vad händer nu om vi har en periodisk 
insignal Vin med frekvensen fs? Vi väljer 
för .enkelhetens skull en sinus formad dito. 
- Se lig 2! Antag, att LP l inkopplas vid 
tidpunkten to. Den tid LP l kommer att 
vara inkopplad blir ti = l /(fe . n) sekun
der. Dessutom antar vi att denna tid är så 
liten i förhållande till insignalens period
tid (l If ,), att vi kan förutsätta att ampli · 
tuden är konstant . (Ett antagande, som na
turligtvis aldrig är korrekt men det under
lättar beskrivningen.) Vi finner då att un
der tiden ti laddar kondensatorn C upp 
sig med tidskonstanten 'f = Re. Se lig 3 . 
Ju mindre 'f desto större spänning V nt 

kommer att ligga över kondensatorn efter 
tiden tio Efter tiden ti slår Si och S2 över 
till LP 2, och samma sak händer med un
dantag av att inspänningen till LP 2 är 
annorlunda. Då Sl och S2 har gått ett helt 
varv, som förlöpt på l lfs sek, återkommer 
vi till LP 1. Hur stor insignalen då är, 
beror helt på förhållandet mellan fs och fe: 

Är fs oF fe, hamnar vi t ex i punkten h 
(lig 2) där amplituden är negativ och strä
var efter att ladda ur kondensatorn C (se 
lig 3). Efter samplingstiden h kommer 
kondensatorns spänning naturligtvis att ha 
minskat. Kondensatorn hade ökat sin spän
ning om insignalen V iOl hade varit större 
än den tidigare upplagrade spänningen 
U inO. Vid 'nästa samplingstillfälle skulle vi 
hamna på ett tredje ställe på insignalens 
kurva . Kondensatorspänningen Vc kommer 
att åka upp och ner med frekvensen 
I f. - fe I då skillnaden är liten. Konden· 
satorns maxspänning blir mindre och 
mindre, ju större frekvensskillnaden blir. 
Den perfekta situationen inträffar då 
f. = k· fe k = 1,2,3 . . . utom multiplar 
av n. Då kommer LP l alltid att se samma 
inspänning och efter en tid, som beror på 
tidskonstanten '1.', kommer kondensatorn (' 
att vara uppladdad till denna spänning. 
Detsamma gäller alla de övriga LP-länkar· 
na. På utgången, dvs efter S2, återfår vi då 
vår insignal odämpad men distorderad, be
roende på samplingen. Se lig 4. 

Efter denna utläggning sammanfattar vi 
filtrets egenskaper. Frekvensgången åter · 
finns i tig 5. Kantvåg och alla andra pe
riodiska kurvformer med grundtonen fe 
passerar obehindrat. (Detta är dock inte 
helt riktigt! Som synes i tig 5 dämpas över
tonerna något. Dessutom får man ingen ~ 
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Fig 1. Principen för ett kommutativt filter. 
Omkopplarna SI och S2 roteras synkront, 
så att ett filter åt gången kopplas in. 

F---+-+--~-------.--. tid 

·t in l 

t 1 

Fig 2. Samplingsförloppet då inkommande 
frekvens är en annan än filtrets. Man ser 
här att spänningarna Uino och U inl är olika 
vid de olika samplingarna, vilket ger en lång 
medelspänning ut. 

Amplitud 

Uc 
Uc 

Insigal 
/' 

,/ """ '1 U to"" 
-,. medium 

/ /' -
,/ ,,/ _ - -lstor 

fL-4---;.----------- Tid 

Fig 3. Upp- och urladdningskurva för en 
länk vid olika tidskonstant. 

Fig 4. UtsignaIens utseende. OBS de erhåll
na "trappstegen" genom samplingsförfaran
det. Om antalet segment ökas till exempel
vis 16 eller 20, kan kurvans utseende för
bättras. 
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Amplitud 

Fig 5. Amplituden ut som funktion av fre
kvensen. Filtrets begränsning åskådliggörs 
här. Lägg märke till att filtret släpper ige
nom likström och likaså multiplar av den 
tänkta frekvensen. 

Fig 6. För ett enklare praktiskt utförande 
kan filtret göras enligt figuren. Här behövs 
endast en omkopplare, men funktionen är 
densamma som i fig 1. 

+ 

Fig 7. Förslag till ett filter med endast fyra 
samplingar per cykel. 

"~Ir-----------------~ L... - - --------Klocka 

Fig 8. Pulsdiagrammet för filtret i fig 7. 

I 
el 

Fig 9. Enkel klockgenerator med kretsen 
7413. Denna generator kan endast användas 
för att kontrollera filtret. Vid de smala 
bandbredder som kan komma i fråga bör 
dock klockan vara utomordentligt stabil och 
följaktligen av annat slag. 

utsignal då f = n - fs') Delta är naturligt
vis mindre önskvärt. Fenomenet, som även 
uppträder med digitala filter, avhjälps med 
ett efterföljande lågpassfilter av konven
tionell typ. Bandbredden (- 3 dB) bestäms 
endast av n, R och C och är omvänt pro
portionell mot dessa, dvs M = 1/(:n; • n . 
. R . C). Den relativa bandbredden (M/fe) 
minskar alltså med ökande frekvens. Fil
terflankerna har en lutning av 6 dB/oktav. 
Man skall då komma ihåg vilken oktav! 
Har man en filterbandbredd på 10 Hz, så 
infaller -3 dB-punkten vid mittfrekvensen 
± 5 Hz, därefter faller kurvan 6 dB/oktav 
åt vardera hållet. 

Notera att likström passerar oberoende 
av fe' och att dämpningen i passbandet är 
nästan obefintlig. 

Praktiskt utförande 
Modifiering förenklar 
Innan vi övergår till den praktiska aspek
ten av filtret modifierar vi tig 1 något. Vi 
tar bort SI och (n-l) motstånd. Placera 
därefter S2 som i tig 6. 

Praktiskt utförs filtret kanske bäst med 
de nu för tiden så billiga IC-kapslarna av 
TTL-typ. Antingen kan man använda 
ringräknare eller vanliga räknarkoppling
ar. En enkel variant med n = 4 visas i 
tig 7. SN7474 är en dubbel D -vippa, som 
delar med 4. Klockfrekvensen (fe) skall 
alltså vara 4 fs. SN7403 är fyra tvåingång
ars NAND-grindar, som avkodar vippor
nas utgångar. Fig 8 visar hur utgångarna 
jordas var för sig, varvid kondensatorerna 
inkopplas. Med R kan lätt bandbredden 
ändras. Klockgeneratorn kan vara av vil
ken typ som helst, t ex den i tig 9. 

Av det tidigare förstås att det är önsk
värt med ett flertal kondensatorer (LP
länkar). Förf har valt n = 10, eftersom 
det finns lO-räknare och lO-decoder till 
lågt pris (ca 20 kr tillsammans) . Dessutom 
är det lätt att beräkna passbandets fre
kvens. Det är bara att dividera klockfre
kvensen med 10. 

En annan variant är att ha n = 16, för 
vilket det också finns färdiga decoder, 
men till ett betydligt högre pris. 

Ett förenklat schema på filtret finns i 
tig 10. Då en tongenerator använts som 
klocka har konstruktionen måst börja med 
en schmitt-trigger (SN7413) , som omvand
lar tongeneratorns sinusvåg till kantvåg. 
Motståndet R x och dioden Dl skyddar 
Schmitt-triggern mot negativa signaler, vil
ket TTL-kretsen som bekant inte tål. R" 
får väljas tillräckligt stor med hänsyn till 
belastningen med den använda tongenera
torn . Ett lämpligt värde kan vara 560 ohm. 
Efter Schmitt-triggern kommer sedan själ
va räknaren (SN7490) . Detta är en lO-räk
nare, som efterföljs av en lO-decoder 
(SN7442), vars utgångar är försedda med 
kollektormotstånd. Efter decodern har vi 
tio stycken inverterare med öppen kollek· 
tor. Varje SN7406 innehåller 6 st inverte
rare, varav vi använder fem i varje. ln
vertera ren är aven specialtyp, som tål mat
ningsspänningen 15 V. Spänningen på in
vertera rna s utgångar kommer att skifta 
mellan O och + 15 V. 

Nu är det så att vår omkopplare, tran 
sistorn T l S 74, behöver - 15 V för att 



strypas och O V för att leda. Vi behöver 
alltså ett nivåskift. Detta åstadkommes 
med kondensatorn eo och dioden Do. Den 
ursprungliga tanken var att Do skulle vara 
av germanium, men det visade sig att ger
maniumdioder har för hög backström. En 
hög backström kräver stor kondensator 
(eo) och detta medför i sin tur att mot
ståndet Ro blir så litet att inverteraren 
brinner upp. Därför är Do en vanlig kisel
diod. 

Tyvärr för detta med sig att fälteffekt
transistorn drar gate-ström under den le
dande tiden . En bättre variant vore att 
modifiera drivningen till denna enl tig 15. 
För denna modifiering måste kortet änd
ras. Detta är dock inte utfört på proto
typen, ty denna fungerar tämligen bra 
ändå . Med hänsyn till konstruktionens 
driftsäkerhet bör dock denna modifiering 
göras, om filtret ä r tänkt för industriella 
applikationer. På det sätt som filtret är 
konstruerat fungerar det bra mellan 10 Hz 
och 100 kHz, dvs klockfrekvensen kan väl
jas från 100 Hz till I MHz. Den maximala 
toppspänningen , som beror på fälteffekt
transistorernas strypspänning, är ca 10 V". 
Förf använder en switchtransistor (TIS 74) 
men det går förmodligen bra med vilken 
fälteffekttransistor som helst (ex 2N3819) 
med låg "cut off-spänning". TIS 74 är 
ganska dyr, har det visat sig. Kondensato
rerna e l till ClO, som skall vara bipolära 
(dvs ej elektrolyter), väljs givetvis så att de 
går in på kortet. 

Av det tidigare framgår ju att band
bredden är beroenqe av både R och C. 
Ju större e , desto mindre R för samma 
bandbredd. Vid valet av R och e får var 
och en ta hänsyn till de drivande och be
lastande kretsarna . Motståndet R kan vara 
en potentiometer eller omkopplingsbara, 
fasta motstånd . 

I mitt fall är e = 4,7 !lF och R en 
kombination av potentiometer och fasta 
motstånd. 

F ig 12 utgör kretskortslayout för den 
intresserade. Här visas även komponent
placeringen. Se f ö det förenklade schemat 
i tig 10. 

Man bör inte öka matningsspänningen 
till TTL-kretsarna mer än till 5,5 V, då 
det annars finns risk för att kretsarna för
störs. Däremot kan 15 V-spänningen va
riera ganska mycket « 20 V). Den Imaxi
maJa spänningen beror på vilken fältef 
fekttransistor som används. Klockfrekven
sens amplitud bör vara 3,5- 5 V. 

Smal band bredd nertill 0,1 Hz möjlig 
med Idet kommutativa filtret 
Med ovanstående version av det kommu
tativa filtret kan bandbredden 0,1 Hz utan 
svårighet uppnås. Det är därför viktigt att 
oscillatorn är stabil. Denna styr ju filtrets 
mittfrekvens . Ett a nnat alternativ är att 
faslåsa oscillatorn mot inkommande sig
nal eller mot yttre normaler. Vid band
passfiIter gäller allmänt att insvängnings
tiden är omvänt proportionell mot filt 
rets bandbredd, dvs vid ett filter av den 
föreslagna versionen med 0,1 Hz band
bredd blir insvängningstiden avsevärd. 

Om filtret skall användas vid telegrafi
mottagning bör därför bandbredden ökas. 

Som framgår av tidigare resonemang 
kommer bandbredden att öka i omvänd 
-proportion mot tidskonstanten hos LP
länkarna . 

Utsignalen distorderad -
ytterligare filter krävs 
Den färdiga prototypen har mätts upp 
och i tig 12 och 13 visas · foton av oscillo
skopbilder. I tig 12 visas överst insignalen, 

sedan klockfrekvensen och slutligen utsig
nalens utseende. 

Det framgår, att utsignalen har ett 
trappstegsliknande utseende, helt i över
ensstämmelse med vad som sagts tidigare. 
Tittar vi på tig 13, vilken visar en kant
våg efter filtret, förefaller denna ha ett 
något egendomligt utseende. I förstoring 
ser det ut som i tig 14. Det inringade "ta
ket" beror på att signalen gick från hög 

f~~ __ ~ ____ ~ ____________________ ~ ____ ~ 

In .15V I I .15V Ut 

e _Le T 1 -- j- 2 O.S.V. 

Inverterare lIS 74 

1313119 IN4148 

Från tongenerator 

lO-delare Schmitt - trigger 

Fig 10. Förenklat principschema för det beskrivna filtret med tio sektioner. Samtliga tio switch· 
kretsar och Re·länkar (R gemensamt) har samma uppbyggnad och därför är bara en sektion 
utritad. 

x = Lödslift + 
Fig 11. Kretskort och komponentplacering för det beskrivna filtret. Dubbelsidigt laminat an· 
vänds här, men då ledarna på komponentsidan är få, kan dessa naturligtvis bestå av trådför· 48 
bindelser i stället. 
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CLAES EKW ALL:* 

Modem synfesgenerntor för llS-136MHz 
• I allt större utsträckning har de ledande komponenttillverkarna 
börjat inrätta egna applikationslaboratorier där man experimenterar 
med eller beräknar kretskonstruktioner, baserade på användning av 
halvledare ur den egna produktionen. 
• Motorolas europeiska applikationslab i Geneve har kommit med 
den här beskrivna syntesgeneratorn, som praktiskt taget totalt är upp
byggd med integrerade kretsar. 
• Det rör sig dock om en experimentmodell, skall betonas. Den är 
inte avsedd att vara underlaget för en produktionsserie. Avsikten är i 
stället att ge inom området verksamma kretskonstruktörer ideer till 
moderna lösningar. 

•• M ultikanalfunktion har alltid varit 
ett absolut kray för flygradioutrustningar. 
Olika typer av syntesgeneratorer har där
för kommit till sto r användning. Inom 
detta applikationsområde har radioutrust
ningarna blivit alltmer sofistikerade ge
nom den snabba utvecklingen av härför 
lämpliga komponenter. Antalet nödvändi
ga kristaller har kunnat minskas till abso
lut minimum, utrustningarna kan göras 
mindre utrymmeskrävande med bättre till
förlitlighet, samt, sist men ej minst bety
dande, de kan göras mer produktionsan
passade och mindre kostnadskrävande för 
utrustningstillverkaren. 

Detta faktum kommer i fortsättningen 
att ha stor betydelse för mobilradiotill ver
kare. Kravet på multikanalkapacitet finns 
ju även här. 

IX 

1R
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N-1C3001 
MC 3009 
MC 3005 
MC3051 

{

MC 3060 
Del. 2' MC4016 

MC3161 
MC 3000 

Den mycket starka utvecklingen inom 
området integrerade kretsar har idag med
fört, att det finns olika typer av kretsar, 
som lämpar sig mycket väl för olika syn
tesapplikationer. Motorola Semiconductor 
har under en följd av år arbetat med 
kretsutveckling för dessa tillämpningar. 
Arbetet med kretsutveckling för dessa ap
plikationer är idag så väsentligt, att före
taget har inrättat en speciell applikations
grupp för detta ändamål. 

Fig l. Blockschema över syntesgeneratorn. I systemet ingår som synes endast en kristallosci lla· 
tor. Denna utnyttjas både som blandningssignal och, efter neddelning, som referenssignal. 

För att stimulera den konstruktiva fan
tasin och ge möjlighet till eleganta krets
lösningar, har vårt applikationslaborato
rium i Geneve byggt en syntesgenerator 
i vilken man utnyttjar MECL och TTL
kretsar. 

Blandning och emitterkopplad logik 
möjliggör syntetisatorer för VHF-UHF 
Resultatet av detta arbete ger oss idag 
logik kretsar som kan användas för syn
tesapplikationer med arbetsfrekvenser upp 
ti ll 500 MHz. Inom kort kommer kretsar 
att fi nnas för frekvenser upp till l GHz, 
som då är a\~ MECL-typ. 

* Förjattaren är anställd vid Motorola AB, 
Semiconductor division och är verksam in
om sektorn jör telekommunikation. 
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I RT /972 nr II, beskrevs i en orienterande 
artikel olika grundprinciper för frekvens 
syntetisatorer och funktionen aven fas
låst slinga. Som en logisk fortsättning av 
detta fö ljer här en artikel om en syntesge
nerator som är uppbyggd med några av 
de integrerade kretsar som finns att tillgå 
i dag. 

Komponenterna för detta ändamål be· 
finner sig f n i en expansiv utveckling och 
man kan därför under 1973 vänta sig ett 
flertal nya kretsar som är speciellt avsed
da för syntesgeneratorer. 

Intresset för detta ämne har visat sig 
vara ganska stort, och RT kommer därför 
framdeles att bevaka utvecklingen och 
rapportera intressanta rön och nyheter in 
om denna sektor. 

Syntesgeneratorer, som är uppbyggda 
enligt blandningsprincipen, kommer att bli 
de mest dominerande i flertalet av fram 
tidens radioutrustningar för VHF och 
UHF. 

Blandningsprincipen ger flera fördelar 
jämfört med förskalningsprincipen . An 
vänder man en fast frekve nsdelare mellan 
VCO (den spänningsfyllda oscillatorn) och 
den programmerbara delaren med hög del · 
ningsfaktor, så minskas ev fasfel med min · 
skad spänning frå n fasdetektorn som följd . 
För styrni ng av VCO på ett korrekt sätt 
ökas därför kravet på likspänningsförstärk. 
ning i kontrollslingan efter fasdetektorn. 
Detta för dock en del problem med sig: 
Ökad störsignalalstring och mikrofonisk 
instabilitet kan bli följden . 

Vid blandningsprincipen bibehålles ju 
frekve ns- och fasfel et efter blandning, och 
därför blir ovan nämnda problem mindre. 

För radiosystem där man använder 25 
kHz som kanalseparation , bör referensfre · 
kvensen i syntesge nerato rn inte understiga 



6,25 kHz, för att man inte skall få för låg 
reglerspänning från fasdetektorn och för 
att inte insvängningstiden för den fas låsta 
slingan skall bli alltför lång. 

Optimera kretskonstruktionen 
meld kombination av kretsfamiljer 
Möjligheten att på bästa möjliga sätt opti
mera generatorns prestanda, beroende på 
olika konstruktionsparametrar , kan också 
påverkas genom en lämplig kretssamman
sättning ur olika kretsfamiljer som CMOS, 
TTL och MECL. 

För mobil och portabel radioutrustning 
kommer ju också generatorns fysiska vo
lym och även dess effektförbrukning att 
spela en avgörande roll. Här kommer 
CMOS-Iogiken att svara för en mycket vik
tig uppgift. Med denna kan man för syn
tesgeneratorapplikationer lätt bygga vissa 
för dessa gen~ratorer mycket viktiga uni
versalkretsar, som löser konstruktionspro 
blem på ett enkelt sätt . 

25kHz 

r~-r;0.7<ÖO"'5o--~A~--=0-=.0""'1 -~\ 

Ii n - .----j--+--.,.---_+_----, 

Jul 

rens mellanfrekvens (t ex 118 + 10,7 = 
128,7 MHz vid mottagningsläge). För att 
man skall höja signalamplituden och iso
lera oscillatorn från efterföljande kretsar 
passerar signalen genom två förstärkare 
av typ MC 1550. Den ena av dessa ger ut
signalen från syntesgeneratorn, medan den 
andra förstärkaren levererar lämpliga lo
giska nivåer för efterföljande förskalekrets 
av MECL-typ. (MC 1034). I denna sker en 
delning med en faktor två, så att vi här 
erhåller en frekvens mellan 59 och 68 
MHz. 

Denna signal blandas med e.n annan på 
frekvensen 57,5 MHz. Den från blandaren 
erhållna skillnadsfrekvensen blir därför 1,5 
till 10,5 MHz. Blandaren är passiv och av 
typ dubbelbalanserad bredbandsblandare 
med en s k hot carrier-diodkvartett 
(Schottky-barriär-dioder). Den sistnämnda 
ligger mellan två toroidtransformatorer på 
känt sätt. 

För att neddelning sedan skall kunna 

0.1 MHz 1 MHz 

sätt kan den inställda frekvensen direkt 
avläsas - något som är ett krav vid an
vändning i flygradioutrustningar för både 
privat- och trafikflyg. Det önskade fre
kvensområdet erhåller man i sändningslä
ge genom en delning med faktorn 120-
840, vilket motsvarar frekvenserna 118-
136 MHz ut. Genom grindlogik kan räk
naren kopplas om så, att utfrekvensen blir 
J 0,7 MHz lägre eller högre. (Naturligtvis 
kan en annan mellanfrekvens väljas, om 
grind logiken utförs annorlunda.) 

VCO är så utförd, att den inte svänger 
på högre frekvens än 136 MHz. Vid den 
högre delen av frekvensbandet lägger man 
därför frekvensen vid mottagning under 
sändarfrekvensen. 

Generatorns frekvens skall kunna varie
ras i steg om 25 kHz. Eftersom vi har en 
förskalekrets med en divisionsfaktor 2, 
innebär detta att referensfrekvensen skall 
vara 12,5 kHz. 

Divisionsfaktorn vid sändning kan lätt 

lO MHz 

12 

Ik 

N 

Fig 2. Den programmerbara delaren. Från omkopplarna erhålles direkt BCD-kod. Omkopplarna för de minst signifikanta kretsarna är samman· 
kopplade och ommärkta så, att de ändrar frekvensen i steg om 25 kHz, dvs dessa visar 00-25-50-75 kHz vid omkoppling. 

Funktionssättet i stort: 
blandning ocb faslåst slinga 
Den spänningsstyrda oscillatorn svänger 
på en frekvens inom området 118-136 
MHz vid sändningsläge. Med hänsyn till 
det höga arbetsfrekvensområdet och den 
stora bandbredden, 18 MHz, måste man 
välja en lämplig arbetsprincip. Generatorn 
är uppbyggd med blandningsprincipen med 
s k fas låst slinga, se tig l. Genom en om
programmering av den varierbara delaren 
i mottagningsläge kan oscillatorn ändras 
med en frekvens som motsvarar mottaga-

ske, måste signalen få utseendet aven f yr
kantsvåg med lämpliga nivåer för efter
följande logik. Därför får denna passera 
en förstärkare av typ MC 1552 och en 
Schmitt-triggerkopplad MC 3000. 

Varierbar delare 
med TTL.·kretsar 
Delarens schema framgår av tig 2. Fre
kvensen ställs in med tumhjulsomkopplare. 
Dessa är av den typ som har dekadisk 
inställning och som ger BCD-kod ut. 
(Contraves m fl tillverkar dessa.) På detta 

räknas ut med följande tormel: 

f, -575 
2 ' = J 2,5 . 10-3 

n 

~ -575 2 ' 
detta ger: n = 112,5. 10-3 

fR = sändarfrekvensen, uttryckt i MHz. 
Vid mottagning tillkommer mellanfrekven
sen, då denna ligger över eller under sän- ... 
darfrekvensen. I detta fall är mellanfre- II'" 
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kvensen 10,7 MHz, vilkte ger uttrycken: 

t + 10,7 
. 2 - 57.5 

n = 
12,5 . 10';1 

t - 10,7 5 
2 - 7,5 

12,5 . 10-3 
och n 

1.2k 

I ~I 

560 

Låt oss ta ett exempel på beräkning av 
divisionsfaktorer : 

Antag, att frekvensen I 18,7 MHz önskas 
vid sändning. Detta ger 

n 

118,7 
T - 57,5 

12,5 . 10-3 ' 
n - 148 ggr 

,/ 51,SOO " 
'0 

'o -~'" I rO,OI 

+SY 

S7.S00 MHz 

OL 9 
MC4011 

";- 10 

l,ek 
270 

28750MH z +lQV 
2N5089 

Ik 

I 

Vid mottagning sker 
enligt följande: 

stället en delning 

118,7+ 10,7 5 
-- 2 -57, 

n 
12,5 . 10-3 . ' n = 576 ggr 

Referensfrekvens jämförs med ' frekvensen 
från den programmerbara logiken i en fas-

SMOD 
Till ml.,t 

QJ 

• 13 

• 12 

12,!tI<H z 

+ 'J .;- 23 117) 

F ig 3. Kretsschemat för kristalloscillatorn och den fasta delaren som ger en division av 4600 ggr för att man ska II få 12,5 kHz till fasdiskrimina
torn. Signalen till blandaren förstärks i ett steg och passerar ett bandpassfilter för att så ren signal som möjligt skall erhållas ut. 

DC IN P 

1,S-" lO , S MHz 

OUT 

1--------- -- - - -, 

8 

I 
I 
L 

Fill . , 

SOk 

MC 30 0 0 
S.T 

+ 

8 l ondare-

S7.S00MHz 
IN 

3 • 7 8 

+ 
---- - ---1 

RF OUT 

Fig 4. Överst från vänster till höger i schemat visas filter, VCO och förstärkare. I den nedre delen från höger till vänster framgår kretskopplingen 
för förstärkare, delare, balanserad Hot-carrier-diodblandare med toroidtransformatorer, förstärkare och Schmitt-trigger. 
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Fig 5. Här visas hur prototypen framställts mekaniskt. Lägg märke till skärmväggarnas place
ring. 

och frekvensdetektor som består av kret· 
sen MC 4044. När systemet är faslåst, har 
signalerna på de bägge ingångarna hos 
kretsen samma fas och frekvens . När des
sa inte är lika , kom mer vi att få ut en 
li kspanningssignal , som via ett aktivt- och 
ett passivt lågpassfilter ä r kopplat till 
VrO-enhetens kapacitansdiod och som 
därmed ger frekvensstyrningen för den 
spä nn ingsstyrda oscillatorn. 

KristalloscilJatorn 
har två funktioner 
l svstemet finns endast en kristall. Oscil
lat~rn svänger om frekvensen 57,5 MHz. 
Denna signal passerar en basjordad för
stärkare och" ett bandpassfilter innan den 
når blandaren. Oscillatorn används också 

indirekt för att ge en referenssignal. Oscil
latorsignalen delas 4600 ggr, så att fre
kvensen 12,5 kHz erhålles . Se tig 3. 

Första steget i delaren är bestyckat med 
en krets ur MECL II- serien för att klara 
den höga frekvensen. Efter denna neddel
ning med en faktor 2 går det bra att an· 
vända TTL-kretsar. För anpassning av 
dessa kretsar till varandra finns ett enkelt 
transistorsteg. 

Efter detta sker en delning med 
10 . 10 . 23 ggr. Den så erhållna refe
rensfrekvensen jämförs med signalen från 
den varierbara delaren i en fasdetektor, 
bestående av kretsen MC 4044. Denna in 
nehåller två detektorer . Dessa ger O eller 
QO° fasskillnad mellan insignal och refe
renssignal. I denna konstruktion har man 

valt 0° fasskillnad. Förutom dessa båda 
detektorer, som har en digital uppbygg
nad, innehåller kretsen en "laddnings
pump" som ger positiva och negativa pul
ser. Dessa integreras sedan så, att man får 
ut en varierande likspänning till den spän
ningsstyrda oscillatorn. 

God skärmning av HF -kretsarna 
nödvändigt för bä'sta funktion 
Ett problem som är specifikt för frekvens
syntetisatorer är att utsignalen kan inne
hålla spår (spurios). Inom denna förekom
mer ju ett stort antal frekvenser genom 
delningar och blandningar. Det är därför 
nödvändigt att skärma de olika stegen från 
varandra, och detta gäller då särskilt den 
spänningsstyrda osci llatorn och efterföl
jande förstärkarsteg. 

Det finns också en annan faktor som 
kräver skärmning och god avkoppling: Om 
generatorn driver ett slutsteg med hög ef
fekt, så kan den utsända signalen kopplas 
till de olika stegen med instabilitet som 
följd . Det mekaniska utförandet framgår 
av tig 5. 

I schemat i tig 4 framgår var skärmväg
garna mellan de olika funktionerna är 
dragna. Det är naturligtvis mycket viktigt 
att spänningsmatningen till de olika bloc
ken är ordentligt avkopplad för att inte 
signaler skall kunna överlagras på mat
ningsspänningen och föras vidare tilI and
ra funktioner. Lämpligt är att använda ge
nomföringskondensatorer där spänningen 
går in i resp skärmfack. 

I schemat visas också hur denna av
kopplats med kondensatorer av olika stor
lek parallellt. En elektrolytkondensator 
har som bekant en viss induktans, vilket 
gör den olämplig som avkopplingselement 
för högre frekvenser. Genom parallell
koppling av denna med en mindre kon
densator erhåller man en "bredbandigare" 
avkoppling. 

Läsaren bör erinras om att ovanstående 
beskrivna syntesgenerator är en laborato
riernodelI. Den kan därför inte sättas di
rekt i produktion. En senare modell har 
byggts upp på en gemensam dubbelsidig 
folieplatta med ett format av ungefär 
5 X 10 cm. I detta fall har man använt 
flatkapslar i stället för DIP. Denna mo
dell visades f ö på utställningen 1972 års 
Electronica, där den rönte stor uppmärk
samhet. • 

Fig 6. På utställningen 'Electronica j Miinchen 
visades denna omarbetade, senare framtagna 
syntesgeneraior. Här finns endast ett krets
kort för hela generatorn. Måtten har reduce
rats till c:a 5X IO cm och detta har varit möj
ligt genom att flatkapslar har använts. 
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ROLAND PIERRE:* 

Gyratorn -trådlös induktans 
fmos nu som le-krets 
Gyratorn är ett kopplingselement 
huvudsakligen användbart för im
pedanstransformering. Största an
vändningsområdet är dock simu
lering av induktanser, varvid en 
kapacitans omvandlas till en in
duktans. 

Principen för gyratorn är inga
lunda ny men har aktualiserats 
genom att Philips nu presenterat 
en integrerad gyratorkrets med 
vars hjälp mycket höga induk
tans- och Q-värden kan uppnås 
utan att ett enda varv spoltråd be
höver användas. 

o) 

b) 

F ig 1. Gyratorns princip kan härledas från 
fyrpolen i a). Gyratorns grafiska symbol visas 
i b). 

F ig 2. Två differentialförstärkare i antipara l
ell koppling. Två motstånd och en kondensa
tor simulerar en induktans L = R l . R 2 . C 
över anslutningarna P'l och Pl. 

*) AB Elcorna, Stockholm 
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FORUM FOR . 
EIJEKTRONIKKONSTRUKTORER 

Fig 3. F ullständigt kopplingsschema för gyratorkretsen N451. 

Pl - P: 10 PZ - J( 2 } motsvarar beteckningar enligt fig 2 
gl -g lo g2 -g 2 
a - b likströmskorrektion för lägsta brusvärde 
c - d överbryggas med dioder för max signalström 

•• Det har länge funnits ett stort intres
se för att få fram en komponent, som kan 
ersätta spolar i filter. Detta gäller speciellt 
för lågfrekvensfilter, t ex för talöverföring, 
där till och med enkla filter kräver stora 
och dyra spolar, som dessutom i regel har 
relativt låga Q-värden. 

De senaste årens integrering av radio
kretsar har accentuerat behovet av att lösa 
detta problem, eftersom filterkretsarna i 
en radio nu upptar större ' utrymme och är 
dyrare än den aktiva kretsen . Keramiska 
filter används i stor utsträckning, men de 
kan ännu inte integreras. För mer kom
plexa filter används kristallfilter och me
kaniska resonatorer, som dock ej kan an
vändas vid lägre frekvenser. 

En rad lösningar med aktiva kretsar har 
framtagits - digitala filter och aktiva Re
filter, "bucket brigade" och gyratorer kan 
nämnas. "Bucket brigade" är en ny tek
nik, som bl a beskrivits utförligt i RT 1971 , 
nr 6. Principen för gyratorn har däremot 
varit känd länge: 

Uppbyggd med diskreta komponenter 
har denna relativt komplicerade krets tidi 
gare varit för dyr att realisera, men tack 
vare framstegen inom den integrerade 
kretstekniken kan den nu produceras till 
rimlig kostnad. 

Gammal "komponent" 
med ny aktualitet 
Begreppet gyrator myntades redan år 1948 
av B D H Tellegen vid Philips Forsknings
center i Holland. Upptäckten - eller upp
finningen - gjorde Tellegen under sina 
försök att finna ytterligare en komponent 
utöver de inom elektroniken redan före
fintliga grundbegreppen motstånd, konden
sator, induktans och transformator. 

Tellegen kom fram till en komplicerad 
fyrpolkomponent - ett abstrakt, teoretiskt 
hjälpmedel, som i praktiken inte låter sig 
förverkligas som en enda komponent i stil 
med t ex ett motstånd eller en kondensa
tor. Med hjälp av ett par aktiva transistor
steg kan man emellertid j praktiken ap-



proximera en ganska god avbild av det 
ursprungliga gyratorelementet och därvid 
erhålla ett användbart elektroniskt hjälp
medel, vars främsta egenskap är att det 
kan omvandla en kapacitans till en induk
tans . 

tans och en kapacitans, ser man att ut
trycken för spänning och ström är om
kastade 

Hur går detta då till? En förklaring 
kräver några matematiska härledningar: 

För att ersätta en induktans krävs en an
nan energi reservoar, t ex en kapacitans. 
Jämför man ekvationerna för en induk-

Transformeras strömmen ie till en spän
ning u ' L = Rl . il' och spänningen u\, till 

IOpF 6 
~ 

~ 
'V C 

82nF 
Rgl lOk 

--E-
11 

en ström i' L = U
R

() erhålls: 
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-- . [)I- -
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Ekvival~nt krets [] 
till ovanstå~nd~ C_ 
koppling 82AF 

L = R g 1 • R g 2' • C = 8,2 H 

Q>500 

Fig 4. Uppkoppling av gyratorkretsen N451 för att erhålla en parallellresonanskrets med 
C = 82 oF, L = 8,2 H , Q > 500 u. = + 4,4 V, -7,6 V och 19 = 0,8 mA ger optimal 
verkningsgrad och optimalt signalbrusförhållande. 
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Fig 5. Enligt formeln Zl = g2 ~ 7.
2

' där g = ~,kan alla typer av impedanser transfor

meras. 
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Induktans H 

Fig 6. Nomogram över kapacitans- och resi· 
stansvärden för önskad simulerad induktans. 

u'r. di 'L 
Rl = C· R2' di- dvs 

, _ di'L 
U L - Rl . R 2 . C· dt 

Detta uttryck motsvarar en induktans 
med värdet RI . R2 . C , där RI och R 2 är 
de s k gyratormotstånden. Denna funktion 
kan fås med en fyrpol enligt tig la . I den
na är 

Ul = - R· i 2 

U O = R· il 
(R = gyrator~esistansen) 

UI R2 
I I = ;-- = - - 1-' 

11 U 2 12 

Om U 2 är spänningsfallet över en impe
dans Z 2 ansluten över utgången, så är 

. R2 
u~ = - Z 2 . 12 och Z l = Z 2 

Om belastningen utgörs aven kondensator 
C blir Zl = R2 . w C, vilket gör Zl ekvi
valent med induktansen L = CR2. 

Gyratorns grafiska symbol brukar ritas 
som i tig l b. Även om dess intressantaste 
och mest användbara egenskap är att kon
vertera kapacitans till induktans, kan den 
utnyttjas för att transformera alla typer 
av impedanser (se tig 5). 

Integrerad gyratorkrets 
från Philips finnes nu 
Fyrpolen från tig l a erhålls i praktiken 
med två differentialförstärkare i anti-pa
rallellkoppling. Fig 2 visar grundkoppling
en för en sådan krets (endast signalbehand
lande delar visas) . Gyratormotstånden R1 
och R 2 och kondensatorn C simulerar i 
denna koppling en induktans RI . R 2 . C 
över anslutningarna P1 - p' 1 . 

Fig 3 visar Philips gyratorkrets N45l, 
som arbetar enligt denna princip. Man 
har här en komponent med små dimensio
ner, som kan simulera mycket höga in duk
tansvärden med högt Q och god stabilitet 
upp till ca 10 kHz. Snäva toleranser på 
önskade induktansvärden kräver noggrann 
kontroll och matchning av förstärkarnas 
parametrar. Höga Q-värden nås genom hö
ga in- och utimpedanser och förstärkare 
utan fasvridning. 

N451 är utförd med "supergain"-tran
sistorer i ingångsstegen. Med denna krets 
kan induktansvärden upp till 1 MH ( = 106 

H!) simuleras med ± 0,1 % noggr:..nnhet. 

Mycket höga induktans- och 
Q-värden kan simuleras 
Som framgår av tig 8 kan man nu med 
gyratorn bygga högklassiga filter för tal 
ÖverJöring. På lite längre sikt kommer gy-' III... 
ratorn även att kunna användas för t ex ~ 
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Fig 7. Q-värdet som funktion av frekvensen 
för en symmetrisk resonanskrets, uppbyggd 
med gyratorkretsen N451 (PI alt P ' l jordad, 
RI = R 2 = R = 10 kohm). Symmetrisk upp
byggnad (avstämningskondensatorn = C) ger 
max Q-värde. 
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Fig 8. Kopplingsschema och dämpningskurva 
för ett lågpassfilter för telefoni. Filtret kräver 
ingen trimning. Toleranserna på ingående 
komponenter är 1 %. Signaljbrusförhållandet 
för filtret är 90 dB vid 0,3 % distorsion. -
Ett Le-filter med motsvarande prestanda krä
ver spolar med Q-värden omkring 2000! 

MF-filter i radiokretsar och dylika tillämp
ningar för hög frekvens . 

I alla tillämpningar bör man noggrant 
undvika att överst yra gyratorkretsen, något 
som kan vara lätt hänt vid Q-värden om
kring 500. Max tillåten signalnivå är 1,6 V/ 
0,16 mA. Relativt låga kapacitansvärden 
och höga motståndsvärden (lO kohm) är 
optimala för att få minsta möjliga volym. 

Idag förekommer liknande kretsar för 
simulering av induktanser vid högre fre
kvenser. De arbetar oftast med positiv 
återkoppling, som lätt ger ostabilitet i fre
kvens- och Q-värdesbestämmande para
metrar. En gyrator enligt här beskriven 
teknik får genom hård motkoppling god 
stabilitet och reproducerbarhet. 

Under den närmaste framtiden bör gyra
torkretsar kunna komma till användning 
i avstämbara filter, oscillatorer, faslåsta 
kretsar och andra liknande tillämpningar. 
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Fotnot: Philips gyratorkrets N451 mark
nadsförs av AB Elcoma, Stockholm, tel 
08-679780. Pris i hundratal är f n ca 15 
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Lysdioder och le-krets 
i ny japanskESR-kamera 
* Snart sagt "allting" elektroniseras, och på traditionellt finmekanis
ka områden i synnerhet härskar nu elektroniska lösningar - goda 
exempel är kalkylatorer men också armbandsur och kameror har fått 
sina fjädrar och kugghjul undan för undan ersatta med oscillerande 
element, le-kretsar och transistorer. * I förra RT-numret beskrevs en ny elektronisk slutarautomatik, 
som i någon form säkert blir skolbildande i många 35 mm-kameror. * Här presenterar vi en ny version aven sådan kamera från japanska 
Fuji, ST 801, som innehåller flera för denna framtidsinriktade kamera
typ intressanta nyheter, bl a lysdioder som exponeringsindikator och 
kiselceller i stället för edS- eller selenelementmätare. * RT skall följa utvecklingen på det här avsnittet och vi återkommer 
då det finns fotoelektroniska nyheter av betydenhet att rapportera. -
Tidigare har vi bl a skildrat automatisk avståndsinställning för film
kameror med JR-teknik (RT 1969 nr 7/8 p 40). 

ELEKTRONIK 
och fototeknik 

•• Till det yttre ser Fujica ST 801 inte 
mer annorlunda ut än andra småbildska
meror. Möjligen är den något mindre än 
de flesta. Liten och kompakt, en typisk ja
pan, men med slutartider ända ner till 
1/2000 s. Det är först när man tittar i sö
karen, och med en lätt tryckning på utlös
ningsknappen aktiverar exponeringsmäta
ren, som man börjar se skillnaderna; i stäl
let för den vanliga exponeringsmätarnålen 
lyser i ena hörnet av sökaren i Fujica-

Fig 3. Längst ner på bilden finns den lSl
krets, som utgör hjärnan i kameran och i vil
ken exponeringsvärdena beräknas. Som jäm
förelse visas hur stor plats, som skulle erford
ras om motsvarande funktioner var uppbygg
da med diskreta komponenter. 



kameran sju små , vertikalt placerade "lam 
por", i själva verket bestående av lysdio 
der (LED) . 

Med denna typ av exponeringsindikator 
kan man få korrekt exponering på 1/4 
bländarsteg när. Fig l visar hur den fun 
gerar. Exakt rätt exponering erhålls när 
endast centerdioden lyser. De övriga sex 
representerar l, 2 och 3 bländarsteg över 
resp under rätt exponering. Lyser två dio
der samtidigt betyder detta 1/2 bländarsteg 
och när en diod lyser svagare och intill
liggande starkare, indikeras 1/4 steg. 

Det är förmodligen första gången lys
dioder kommer till användning i en kom
mersiellt tillgänglig kamera, och efter att 
ha tagit en titt i sökaren till ST 801 står 
det helt klart att dessa är överlägsna den 
gä ngse principen med visarinstrument; vid 
svag belysning är fördelen uppenbar, men 
därutöver erhåller man också en betydligt 
större snabbhet och säkerhet i avläsningen. 

Si-cell ersätter edS-mätaren 
[ tig 2 visas en översiktsbild över hur mät
systemet är uppbyggt i ST 801. Ljusrnät
ningen sker inte, som brukligt är, med 
CdS-cell, utan med två kiselceller (en ljus-

3 stops over 

2 stops over 

1 stop over ---------0 

NORMAL exposure ----- . 

1 stop under 

2 stops under 

O 

• 
I 

3 stops under 
Normal :4stap 
elllJ)OSUre 

., 

känslig halvledare) . 
Fördelarna med denna typ av ljusmätare 

är dels att mätningen sker snabbare och 
dels (vilket är den viktigaste fördelen) att 
man mäter över ett bredare ljusspektrum 
än tidigare. CdS-cellen är känd för att va
ra känsligast i mitten av ljusspektrum, nå
got som ju inte är till fördel, om motivet 
huvudsakligen emitterar ljus i kanten av 
det synliga spektrumet. - Dessutom har 
CdS-cellen den tråkiga egenskapen att den 
kan sättas ur funktion under ganska lång 
tid om den utsätts för för starkt solljus, en 
egenskap som Si-cellen är förutan . 

I en integrerad krets med mycket hög 
förstärkning förstärks de svaga elektriska 
signaler, som kiselcellerna avger när de 
utsätts för ljus. I en integrerad krets av 
LSI-typ (dvs en IC med hög komplexitets
grad, se tig 3) jämförs vissa signaler med 
uppgifter om inställd tid och bländare samt 
filmkänsligheten. Resultatet indikeras där
efter med hjälp av lysdioderna i sökaren. 

Som framgår av tig 2 sker exponerings
mätningen med full bländaröppning. 

Optiken ytbehandla's på elektronisk vag 
Elektronik finns naturligtvis involverat vid 

• • • • O O 

I I I 
Y.uop ~'IOP 1 stop 

'd ., ,., 

många tillverknings- och kontrollmoment 
när det gäller kameror och dess tillbehör. 
Ä ven när det gäller ytbehandlingen av lin
serna - en etapp som ju i hög grad be
stämmer kamerans och bildens slutliga 
kvalitet - kommer aV!lncerad elektronik 
till hjälp, i Fujicas fall genom den s k 
EEC-metoden (Elektron Beam Coating) . 

Vid konventionell ytbehandling upp
värms direkt det ämne, som skall applice
ras på linsen, en metod som inte är till
räcklig om ett större antal behandlingar 
skall göras. Vid EBC-metoden förångas 
ämnet med hjälp aven elektronstråle (se 
tig 5). Temperaturer upp till 2700 0 C kan 
därvid uppnås, vilket är tillräckligt för att 
smälta zirconiumoxid, ett av de mest läm
pade ämnen för lins behandling som man 
känner till. Med denna metod är det möj
ligt att behandla linsytorna i flera etapper, 
och man uppnår på så sätt bl a ökad ljus
transmission och bättre antireflexionsegen
skaper än tidigare. 

Svensk generalagent för Fuji är Aug Ek
löw AB, Box 23086, Stockholm 23, tel 08-
23 06 20. 

(l) $lI lCon pnOloceU, 
(2) Shutler speed. film speed converle, re. islance 
il) Opetahng switch 
® Stop-down metetmg and prev.ew bullan 

Mounllockreleasebutton 
'1> Mount lock pin 
<%I Full / Stop-down metering switch pin 
.J> Apenure converter resistance 
\Ii Golden connect lng plague 
8 lED (Light Emitting Diodes) 
(jl lSI (Iampcircuit) 
@ Amplifier (FET . IC) 
@ Silverbattery 

GU 

Fig 1. Veterligt är det första gången lysdioder kommer till använd
ning i en vanlig småbildskamera. Till vänster exponeringsindikatorn, 
som man ser den i sökaren. Som framgår anges bländarinställningen 
distinkt med 1/4 bländarstegs noggrannhet. 

Fig 2. Översiktsbild över hur ljusrnätningen går till i Fujica ST 801. 
Vid 1) de båda kiselcellerna, vid 10) lysdioderna i sökaren, vid 11) 
LSI-kretsen och vid 12) förstärkaren för signalerna från kiselcellerna. 

Fig 4. De sju lysdioderna på sin monteringsplatta. 

ElECTRQN BEAM VACUUM COATER 

HEATER 

- UNS 

--VACUUM CHAMBER 

FOCUSING COIL- ~::::::=~;,'=>iF" ;- COOUNG WATER 

Oll DIFfUSION PUMII'---

Fig 5. Bilden visar schematiskt hur objektivlinserna ytbehand_l_as på 
elektronisk väg enligt den s k EBC-metoden, utvecklad av Fu) •. 
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ÅKE HOLM: 

Kopplingstillsats 
till digitalklockan 
i RT:s decembernummer 
~ Den digitalklocka som beskrevs i RT 1972 nr 12 kompletteras här 
med en kopplingstillsats med digital tidsinställning. 
~ Kopplingstillsatsen kan användas som väckarklocka, för till/från· 
slag av radio eller bandspelare, tändning eller släckning av belysning 
samt i alla andra sammanhang, där till- och frånslag av elektriska 
funktioner skall ske vid olika tidpunkter. 
~ Kompletterar man med en veckodagsräknare får man kopplings
tider för olika dagar, t ex senare väckningstid lördag-söndag. 
~ Kopplingstillsatsen innehåller kretsar för maximalt fyra till- och 
frånslagstider samt buffertsteg för sekundärur till digitalklockan. 

4 
o--f-Från BCO 

digitalur 

Oigit 
selec 

4 ..-
Tidsomkop ptare 

Buffertsteg 
och 
Pulsformar€" 
IC 1-IC4 
Plotta 721-1 

iotatstimmar (H l 0) 

ntalstimmar (Hl) 

iotalsminuter (M10 ) 

ntalsminuter (M1) 

Till sekundärur 
BCO O' ' t I t 

W~CO 
Igl se (le 

4 

Avkodnings -

4 enhet IC l1 _18 

Plotta 721-2 

3 10 6 10 

5 11 -518 : T 

52f528 : E 

531-538 : T 

541 -548 : E 

510-580 : M anuellt t11( - rE'sp. frånslag 

511 Till/Från 

~ 
koppling 

521 
4 

531 

V~_ 541 
Till 

~I A 
5'2 

522 ~ 4 
532 

/r--:;;- Från 
542 

513 

523 ~ 4 
533 

/r--:;;-543 
Till 

B ~I 
514 

524 ~ 4 
534 

V G ;- Från 
544 

Plotta 722-2 

(o sv 4st till) 

Fig l. Blockschema över kopplingstillsatsen. Siffrorna i anslutning till ledarna anger antalet pa
rallella förbindningar. 
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•• I RT 1972, nr 12, presenterades en 
byggbeskrivning på en digitalklocka. Här 
följer nu beskrivning av hur man komplet
terar denna klocka med en kopplingstill
sats för väckning samt till- och frånslag 
av exempelvis radio eller bandspelare. 

Maximalt kan fyra till- och fyra från 
kopplingstider erhållas. För varje kopp
lingstid finns fyra omkopplare och en 
tryckknapp. Med de fyra omkopplarna 
ställs den tid in, vid vilken till- eller från
slag skall ske. Med tryckknappen erhålls 
manuellt till- eller frånslag. 

För väckningsfunktionen används nor
malt endast tidsinställning för tillslaget, 
medan frånslaget sker manuellt. För de 
övriga kopplingsfunktionerna finns både 
tidsinställt och manuellt till- och frånslag . 
För koppling av spänningen när som helst 
till en apparat, som är ansluten till nätet 
via det i kopplingstiJlsatsen inbyggda re
läet, används den manuella funktionen. 

Blockschemat för kopplingstillsatsen vi 
sas i tig 1. I ett bufferts teg förstärks BeD
signalerna från digitalklockan. Siffervals-. 
pulserna - DlGlT SELECT - från kloc
kan får passera ett grindsteg, där de görs 
smalare. Detta är nödvändigt för att om· 
vandla den dynamiska avsökningen av siff
rorna till en statisk sifferindikering. Denna 
omvandling sker i avkodningsenheten . Från 
avkodningsenheten går ett antal ledningar 
till tidvalsomkopplarna , tre st för tiotals
timmar (HJO), tio st för entalstimmar (Hl) , 
sex st för tiotalsminuter (M l O) och tio st 
för entalsminuter (MI). 

Med omkopplarna ställs den önskade 
kopplingstiden in. och när denna överens
stämmer med den tid, som klockan visar, 
kommer alla fyra omkopplarna att lämna 
samma utsignal (logisk O). Kopplingskret
sen aktiverar därefter reläet på utgången . 
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W3 
MI 
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4 
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1 rJ3 IC4 fffl\1 
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+S 

~lC2~ '[} 11 8 C9 + 1 12 CIO ~ 6 l-+ 
~ lO --! f- 13 --I f-~ 

l7 )R8 

Fig 2. Principschema över nätdel och pulsformarplatta. 

Mekarosk uppbyggnad 
Lådans dimensioner är helt beroende av 
hur många kQpplingsfunktioner man ön
skar. Vid maximalt antal fubktion6r skall 
frontpanelen rymma 3,2 omkopplare och 
eventuellt åtta tryckknappar. Lådan bör 
även rymma de reläer och kontakter. som 
är nödvändiga. 

Den låda, som prototypen i lig 4 är in
rymd j, har dimensionerna 140 X 100 X 
50 mm och rymmer endast de båda .. krets· 
korteV samt omkopplare för väckning ocb 
/!D kopplingsfunktion. För att spara ut .. 
rymme på froutpanelen har vi använt tum
hjulsomkoppJare i miniatyrutförande. Re
läerna har placerats tillsammans med nät
kontakter i en annan låda. Spänningen tiD 
reläerna erhålls via en på baksidan place
rad ~polig kontakt. 

Det ena kretskortet (722-1) för pulsfor
markretsarna har dimensionerna 55 X 130 
mm och på detta kort är bl a nättrafon 
placerad, se tig 6. Det andra kretskortet 
(722-2) innehåller avkodare och kopplings
kretsar och har dimensionerna 90 X 95 
'(Dm, se fig 7. Antalet integrerade kretsar 
på detta k.ort är beroende av hur många 
kopplingsfunktioner man önskar. l proto
typen. som endast har en vacknin~. ocb 
en kopplingsfunktion, ingår 12 st lC. För 
varje ytterligare kopplingsfunktion tillkom
mer två' st 10 samt åtta omkopplare och, 
två tryckknappar. 

En låda med måtten 240 X 160 X 100 
mm (t ex ELFA:s K 457) rymmer omkopp
lare för väckning och två kopplingsfunk.
tioner (totalt 20 omkopplare) samt de hå· 

~<m.. k[?tskort.~~ teJä~r. njitkpntaktet gcl\; 
stattkrets för bandspelare. . 

I lig 8 finns måttuppgifter på tumhjuls
omkopplarna. Med hjälp av dessa matt
uppgifter kan man själv beräkna lådans 
storlek. 

Elektrisk funktion 
Det ena k!,etskortet (se lig 2) innehåller 
nätdel, pulsformare och buffertsteg. Nät
delen lämnar +5 volt stabiliserad spänning 
tYl,.~tligdlpG:-.iJetsM . samt ca +8 vojt 
t~~ra ~mhillf;1tin"reläerna.lCl är 

ett bUffertsteg för BCD-informationen till 
eventuella sekundär ur. l(,2 och IC4 bildar 
två monostabjla vippor. som omformar 
sifferva)spuJserna från klockan. 

J tig 5 visas hur BCD- och siffervals
pulserna ser ut, när klockan visar 12.43.59. 
Framkanterna .({k positiva sprången) på 
pulserna HIO, lif: MlO och MI differen
tieras i C4--C7 och, triggar mono.vippan 
IC2A. IC4B via NOR.-grinden lC4A. lClA 
triggar i sin tur den andra monovippan 
I 

aJe.~ ~02B .matets till de fyra . 
grindarna i lC3 och på dess utgångar er
hålls.de nya sifferValspulserna. Dessa ma
tas v'I(Iare till avkodningsenheten. De nya 
siCfervalspulserna är smalare än de Ur
sprungliga och kan .. nu användas för att 
känna av BGD-informationen för varje 
siffra. 

Omvandlingen Jrån dynamisk till statisk 
sifferi'ndiketing sket' i ICI1-1CI4 på 
krett>kortet 722-2, se fig 3-4. IC11-14 
är D-vippor, där utgången antar ingangens 
värde\ då klockpulsen är hög och behåller J 
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Komponentförteckning 

C I 
C2-3 
C4-7 
C8 
C9 
CIO 
DI 
0 2 

IC I 
IC2 
le3 
IC4 
11 
PI 
RI 
R2-6 
R7 
R8 
T I 
Tri 

Pulsformarplattan: 
1000 ~ 10 Vel.lyt 
47 !-tF 16 V el.lyt 
2200 pF polyester 
22 nF polyester 
270 pF keramisk 
0,15 ~ polyester 
BY 164 
BZY 88 C5V6 eller BZX 79 
C5V6 
DM 7407 
DM 7410 
DM 7408 
DM 7425 
lo.·polig chassiekontakt 
10-polig sfaddkontakt 
270 ohm 1/8 W 5 % 
470 ohm 
10 k 
330 ohm 
BC 140 
Nättrafo, sek: 9 V 
(CÅ-9104) 
Kretskort CÅ 722-1 
Säkring 63 mA trög med 
hållare 
Kylfläns till T1 

BeD 

1 2 4 8 511-5 18 

(HIO ) 

• A vkodningsplattan 

Cll 
C I2 

(en kopplingsfunktion): 
10 nF keramisk miniatyr 
10 ~ 10 V 

DlI 
lell 
IC 12- 14 
IC15-20 
ICI 6-18 
IC I9 
RIO 
RII 
T II 
I 

IN 4148 
DM 7474 
DM 7475 
DM 7400 
DM 7442 
DM 7425 
10 k 1/8 W 5 % 
1k 
BC 107 
Kretskort CÅ 722-2 

• För ytterligare kopplings
funktioner tillkommer: 
012 (0 13, 014) IN 4148 
re21 (IC23, IC25) DM 7425 
IC22 (IC24, IC26) DM 7400 
R12 (R13 , R14) 1 k 
T12 (T13, T 14) BC 107 

• Övriga komponenter: 
e21-28 0,1 ~ 35 V tantal 
Rel-4 Siemens V 23016-

AOOO2-A201 
(Telko J 380 A) 

Till 

G~ Sil 

521 

ie21 531 
541 

SII-18, 21-28, 
31 - 38, 41- 48 

SIO, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80 

Tumhjulsomkoppla
re decimalkodade . 
(CÅ-Elektronik) 
Tryckknapp 1-polig 
slutning 

Låda , nätkabel, nätkontakter, skruv 
och mutter. 
• Komponenterna enligt stycklistorna 
kan erhållas från Ingenjörsfirma CÅ~ 
Elektronik, Box 2009, 125 02 Älvsjö 2, 
tel 08-99 86 40. 

Pris för komplett komponentsats till 
platta I enligt stycklista 92:- + moms. 

KompoQentsats till platta 2 för I 
kopplingsfunktion med relä 107:- + 
moms. Do för 2 kopplingsfunktioner 
126:- + moms, för 3 kopplingsfunk
tioner 145:- + moms, för 4 kopplings
funktioner 164:- + moms. 

Tumhjulsomkopplare kostar 52:
för 4 st med gavlar (per tidsinställning) 
+ moms. 

Komponentsats till startkrets för 
bandspelare kostar 27:- + moms. 

E nbart färdigborrade kretskort kos
tar: till platta 1 (722.1) 30:- + moms, 
till platta 2 (722-2) 35:- + moms, till 
platta för startkrets (727) 12: - + 
moms. 



Tänd siffra: H,O H, M,O M, s,0 S, H,O H, M,O M, s,0 S, 

124 359 1 2 4 4 O O 
BCD 1 ~---L-__ _ 

BCD2~ 

BCD4~ 
BCD 8 -, "L ____ _ 

Från HlO ----" ,,'_ ___ _ 
kloCkan Hl -----" "'_ __ _ 

MlO~ 

Ml ---~,,'-----~ 
(510) ,,'-____ r--L-. 

(51) 1'-___ ---''' ! 
IC2A 
IC2B 

Till {HlO 
avkod- H 
n,ng 1 
och 
sekun- MlO 
därur Ml 

~L... ____ ~n,--___ _ 
----Il'--_ _ _ ~n'_ ___ _ 
__ ~nL ___ ---'~ 
___ ~n ~ 

Fig 5. Impulsschema till p ulsformarplattan. 

detta värde, när klockpulsen blir låg. (Med 
hög nivå menas här en logisk nivå, som 
för TTL-kretsar är 2,0-5 V, och med låg 
en nivå, som är 0--·0,8 V.) Som klockpuls 

används de nya siffervalspulserna, vilka 
alltså "plockar ut" de olika siffrorna ur 
den dynamiska signalen. 

Den statiska sifferinformationen från 
ICI1- J4 är i BCD-form och omvandlas 
till decimalform i avkodarna lel5-I8. 
Eftersom tiotalstimmarna bara kan inta 
tre olika lägen (O, l och 2), har vi använt 
en vanlig grindkrets 'som avkodare. 

Från de fyra avkodarna matas signaler
na till omkopplarna för tidsinställning. Pi
larna på ledningarna mellan avkodarna 
och omkopplarna, se tig 3, betecknar mul
tipelpunkter, vilket innebär att alla HIO
omkopplare är parallellkopplade på in
gångssidan (till vänster i schemat). Detta 
gäller även alla Hl-, MIO- och MI-om
kopplare. För varje inställbar tid erford
ras alltså fyra omkopplare om man önskar 
en upplösning på en minut. 

Om man nöjer sig med en upplösning 
på \O minuter, kan man koppla ledningen 
för omkopplarna S41-48 direkt till 0-
utgången på ICJ8. Inställningen av till
respektive frånkopplingen blir då i steg 

Fig 4. Bilden visar prototypens invändiga uppbyggnad. 

Ti II utag 
för sl'kun-
därur 

5 

4 

Till platta M 1 

Från klockan 
~ __ ~A~ __ ~ 

( '\ 
Stiftnr. n 1 4 5 6 7 3 8 2 9 

722-21:1~ 
H 10 

L------------7) 1'2'4'8' 

722-1 
C9 

-H-

o 

K 

~B 
E 

om \O minuter (06.20,06.30 osv). 
Från omkopplarna matas de fyra ut

valda signalerna till kopplingskretsen ICI9 
--26. Den fungerar enligt följande: 

Då samtliga fyra ingångar på IC19A har 
låg nivå, blir ingång 4 på RS-vippan IC20 
B+ C låg via inverteraren IC20A och re
läet Re! drar med hjälp av transistorn 
Tt!. Vid frånslag blir de fyra ingångarna 
på ICJ9B låga och triggar via IC20D RS
vippan IC20 B+C tillbaka i viloläge, var
vid TJI stryps och reläet faller. 

Grindkretsen ICI9 är en dubbel 4-in
gångars NOR-grind med strobingång. 
Strobingången används för manuellt till
eller frånslag medelst en tryckknapp, som 
lägger ingången på O V. För att inte stör
ningar skall komma in och orsaka till- el
ler frånslag, inkopplas en kondensator 
över varje tryckknapp. Om denna manuella 
funktion inte används, kan strobingången 
kopplas till + 5 volt. 

Med den här angivna kopplingen kom
mer RS-vippan att få en till-puls, som är 
l minut lång och en lika lång från-puls. 

o 

• 
Cf<r 9104 

o 

o --

Nät 
220V"'-' 

F ig 6. Kretskort J (722-1) sett från komponentsidan i skala 1 :1. Foliemönstret på kretskortets undersida visas i färg, översidans mönster i grå
ton och komponenterna i svart. 
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... Om S20 intrycks under till-pulsens varak
'II1II tighet, händer ingenting. För att kunna 

stänga av väckningsfunktionen inom 1 mi
nut, vilket kan vara önskvärt, om man har 
en ringklocka eller annan ljudalstrande ap
parat ansluten för väckning, är C11 och 
RIO inkopplade. På detta sätt blir till
pulsen på lCZO, stift 4, endast några milli
sekunder lång och frånknappen 820 fun
gerar direkt. För de tre övriga funktioner
na (1021-26) har denna funktion ansetts 
överflödig, eftersom en kopplingstid mind
re än en minut inte är möjlig . Om lC19-
20 ej skall användas för väckning, kan 
Cll ersättas med en blanktråd och RIO 
borttagas. 

De föreslagna reläerna från Siemens är 
avsedda för en kontaktbelastning av 5 A 
vid 220 volt. Skall man enbart bryta låg
spänning, kan man använda reläer med 
klenare kontakter. Observera, att nätdelen 
ej är dimensionerad för mer än 300 mA i 
reläström! 

Montering av kretskorten 
De båda kretskorten är av dubbelsidig 
typ. Komponentplaceringen framgår av 
tig 6 och 7. De olika komponenterna be
höver inte monteras i någon speciell ord
ning. Se bara till att löda på båda sidor av 
kortet, där folieledare är anslutna! 

Utgångarna på lC15-I8 och ingångar
na på lC19, lC2I, lC23 och lC25 har 
folieledare på båda ' sidor av kretskortet. 
Kopplingstillsatsens mekaniska uppbygg
nad avgör från vilken sida av kretskortet 
som ledningarna till tumhjulsomkopplarna 
skalI anslutas. • 

Från platta 1 
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Fig 7. Kretskort 2 (722-2) sett från komponentsidan i skala 1:1. Foliemönstret på kretskortets 
undersida visas i färg, översidans mönster i gråton och komponenterna i svart. 
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Så ansluts bandspelaren 
till RI:s digitalklocka 

Kopplingstillsats Bandspelart i lisats 
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Fig 9. Startkrets för bandspelare med relästyrning (t ex ReVox A77). 
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F ig 10. Kretskort med komponentplacering för startkretsen fig 9. Sett från komponentsidan 
i skala 1:1. 
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Fig 11. Inkoppling till U her-bandspelare. 
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Vissa fabrikat av bandspelare 
med fjärrstyrningsmöjlighet, t ex 
ReVox, fordrar en startimpuls ef· 
ter det att nätspänningen har 
kopplats till. 

Denna startpuls behövs för att 
dra de reläer, som startar band· 
transporten. 

•• Om man önskar starta en bandspelare 
av ovannämnda typ med hjälp av kopp
lingstillsatsen, kan man använda en start
krets enl tig 9. Denna lämnar en startpuls 
ca sex sekunder efter nätspänningens in
koppling; en fördröjning avsedd att ge 
bandspelarens motor tid att komma upp i 
rätt varvtal (och när det gäller servosyste
met i R eVox A77 tillräcklig tid att stabili
sera sig). Startkretsen monteras på ett 
kretskort enligt tig 10. 

Kretskortet kan monteras i samma låda 
som kopplingstillsatsen. Anslutning till 
bandspelaren sker med en 4-ledare. Med 
strömbrytaren S90 i tillslaget läge startar 
bandspelaren inspelning, och i frånslaget 
läge startar den avspelning vid tillslag från 
kopplingstillsatsen. 

På Uhers reporterbandspelare (typerna 
4000 S, 4000 L, 4200 och 4400 stereo) finns 
anslutning för fjärrstyrning av moment
stoppet. Genom en enkel mellankoppling 
med ett relä kan man låta bandspelaren 
starta på kommando från kopplingstillsat
sen, se tig 11. I denna koppling är endast 
magneten till tryckrullen i bandspelaren 
tillslagen, medan elektroniken och motorn 
är strömlösa, när Re6 är frånslaget. Ladd
ningsaggregatet måste vara inkopplat till 
nätet. 

Då Re6 drar, startar bandspelaren ge
nom att elektroniken och motorn får 
ström, då tryckrullemagneten blir ström
lös. På detta sätt minskas risken för ska
dor på tryckrullen. • 



Stereoreceivern Harman/Kardon 930 
FOTO: HANS J. FLODQUIST 

* USA-märket Harman/Kardon hör till "klassikerna" från High 
fidelity-erans tidiga år, då firman byggde särpräglade apparater som 
stod på höjden av dåtidens teknik. * Sedan några år är en relansering av H/K igång, och man har på 
nytt gått ut i den allra översta kategorin under det anrika Citation
namnet, samtidigt som en ny, Japan-byggd receiverserie debuterat. 
* RT:s provning av den största AM/FM-receivern bland nyheterna 
- som fått en hel del av Citation-lösningarna och då naturligtvis den 
gamla finessen med de dubbla nätdelarna - har bedrivits mycket 
ingående. * Receivern är uppbyggd kring en del "patentlösningar", men som 
helhet fungerar den utmärkt, trots några onödiga missar. Slutsteg och 
FM-del uppvisar punktvis stjärndata som ställer apparaten i en klass 
för sig. * Med 930 har marknaden tillförts en mycket tilltalande receiver, där 
den som väger pris mot data och möjligheter får en kombination som 
det inte är svårt att ge sitt erkännande. 

•• "The Music Company" kallar sig gär
na USA-firman Harman/Kardon, och fast
än man varken är musikförläggare med 
notutgivning på programmet, artistimpres 
sario eller tillverkare av jukeboxar finn 
det i hi fi-entusiasternas ögon - eller sna
rare då öron - gott och väl täckning för 
appositionen. H IK arbetar i sin reklam med 
nästan metafysisk-estetiska kvaliteter, som 
t ex då man presenterar Citation·slusteget 
som tillkommet " ... jor the sake oj music 
and our demanding love oj it". 

Detta med Citation är ett nyckelbegrepp, 
och utom att det gäller ett audiotekniskt 
unikum ger frammanandet av namnet lite 
av H/K:s historia - den är i synnerhet 
knuten till detta sägenomsusade mä rkes
namn. En kort sammanfattning skulle ly
da : 

Alldeles i slutet av I 940-talet arbetar 
några gentiemen vid det kända företaget 
Bogen som tillverkar en del av dåtidens 
PA-förstärkare, tunga mixgrejor och an
nan elektroakustisk materiel för Ijud- och 
filmindustrin . "High fidelity" är .något 
man utanför en liten krets forsiktigt börjat 
tala om; några firmor finns etablerade, 
grundade · av vad vi idag kallar pionjärer 
som A very Risher, H H Scott m fl men 
som väl då mest fick höra sig omtalade 
som "sound addicts". Sidney Harman mö
ter alltså hos Bogen sin blivande kompan
jon Harman och möjligen också redan nu 
konstruktören Leonard Kuby . Övertygade 
om att det skall gå att åstadkomma något 
bättre och mer förfinat än dåtidens "av
ledda PA-förstärkare" (väidiga rörhäckar) 
för det där med ljud hemma slår de sig 
samman, och frukten av de gemensamma 
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ideerna, mödorna och pengarna blev lite 
senare - debut i mitten av 1950-talet -
en förstärkare som man kallade Citation 
och som dessa tidiga år stod för det kan
ske bästa i sitt slag. (Sven O/oj)·)·on . 
Rank Audio-SoDic, som var något aven 
pionjär då det gällde exklusiv USA-import 
de här åren, tog tydligen in några till Sve
rige eftersom det vid Hagströms utförsälj
ning i Stockholm på 1960-talet stod kvar 
åtminstone ett ex aven tidig Citation som 
gick till Göteborg.) - En tuner fanns ock
så ca 1956. 

Många anser de Citation-skapelser - de 
kallades A och B - vilka senare skulle 
avlösa originalen i början av 1 960-talet 
som de första egentliga "professionella" 
ljudapparaterna för hembruk och de första 
där halvledartekniken kunde s a s myndig
förklaras; det här var ju ännu på germa
niumtiden . Hela uppbyggnaden var revo
lutionerande då,.med "sub-assembly" chas
sier, kretskortmontage i epoxy och dator-· 
beräknade kopplingar. Slutsteget gav 80 W 
och arbetade i klass A/B med " heavy duty 
sificon Transistors operated - in totem
pole circuit conjiguration" (l) . Försteget 
hade stjärndata , också det, och priset mot
svarade väl en dåtida folkvagns ... 

Det här kompis- och familjeföretaget 
av entusiaster kom omsider att uppgå i ett 
s k konglomerat, Jerrold, och Kuby läm
nade firman och sin konstruktionsgärning 
för att bli försäljningschef hos Saul Ma 
rantz några år. Harman/Kardon blomst
rade inte mer hos de nya ägarna, och man 
slutade att vänta något annat än tämligen 
ordinära produkter (bl a byggde man "fo
nografer", musikmöbler) från firman . RT 

omskrev några gånger att firman senare 
ansåg sig ha "uppfunnit" begreppet recei 
ver - att sammanföra förstärkarna med 
en radiodel på samma chassie - och från 
1968 finns en bit om att man i USA sökte 
slå in sin N octurne-serie i konkurrens med 
främst KLH, Fisher och Alteo.Lansing. 
Black light-tekniken var man bland de 
första med, liksom att utforma receivers 
som de mestadels ser ut ännu idag. Goda 
radiodelar gjorde man i alla år, och det 
slutande 1960-talet såg Hl'...-konstruktioner 
med både MOS-FET och lC; firman var 
bland de första att ta upp dessa landvin
ningar. - Se RT 1968 nr 9 p 29. 

För några år sedan hände det saker: 
Jerrold släppte HK, och Sidney Harman -
som pensionerat sig - rådde en bekant att 
investera i firman, som numera ingår i 
Jervis Corporation (bl a biltillbehör). Kuby 
återförenades med fadershuset, och Har
man övertalades att ägna sig på nytt åt 
sitt gamla företag. Resultaten av allt detta 
har utan tvivel blivit beaktansvärda, och 
cirkeln är sluten - namnet Citation finns 
igen, och man kan säga, att än lever de 
gamla gudar. Vi skall visserligen den här 
gången inte syssla med Citation-enheterna. 
men väl med deras välartade ättling recei
vern 930, störst i trion 330 A , 630 och 930; 
40, 60 resp över 90 W starka i effekthän
seende. Och naturligtvis, lite olika utrusta
de men med i stort sett samma grundläg
gande lösningar. 

Black light-teknik, utvecklad 
elektronik mot brusstörningar 
De tre receivermodellerna skiljer sig åt till 
det yttre och känns igen på att uppsätt -
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Fig 1. Med inklädnad i trähölje ser Harman/Kardon 930 lite högre och massivare ut än här 
i " naturtillståndet" med metallkapsling och utskjutande frontpanel. Märk den för tillfället upp-
lysta FM-indikatorn. . 

Fig 2. Bakre panelen till H /K 93~. Märk de metalliserade byglarna för de båda förstärkarste
gens separering. Konventionella skruvlister och kontakter. Påfallande är att konstruktören inte 
ansett sig behöva disponera bakstycket för sluttransistorernas kylning -- här finns inga "heat 
sinks" om leder ut värme direkt mot omgivningsluften. Jämför t ex den i novembernumret pro
vade Sony-förstärkaren. 

ningen reglage är olikartat utformad och 
lite mindre riklig för vart effekts teg "ned
åt" (men 630 har faktiskt en D olby-anslut
nill,gskrets som 930 saknar, också om den
na "Dolby" i princip är en rak tråd rätt 
igenom chassiet och inget annat; den som 
vill ansluta en B-Dolby till sin 930 kan 
lugnt göra det över någon av bakpanelens 
högnivåingångar. "Dolbyn" har tillkommit 
för USA-publiken , som ju på många håll 
kan välja Dolby-komprimerade/expan-dera
de FM-program, Den som inte vill "åter
ställa" det komprimerade programmets 
"Dolbyiserade" signal upplever ju "bara" 
ljudet som diskantpåverkat). 

Exteriören kan väl varken kallas sober 
eller insmickrande, enligt förf:s bedömning 
- den är dock rätt strikt och erinrar för
bluffande starkt om tidigare Sansui-model
lers, och sämre förebilder kan man ju ha. 
Emellertid har vi fått dementerat misstan
ken att någon Sansuifabrik skulle vara in
volverad i design eller montage för denna 
j apan byggda amerikan, fabriken heter 
Roband och bygger bl a kommunikations
radio. - "Guldsockel" med rattar och 
knappar, svart, mörklagd skaldel för AMI 
FM som mycket tydligt lyser upp i grönt 
kring stort etsade frekvensvärden. Utskju
tande front som låter .ana ett försänkt 
montage, antingen i trähölje eller också i 
en omgivande panel, är formgivarens tan
ke. Metallåda med diskreta kylgälar bak
till utgör helhetens inklädnad. Höljets plåt
skal är på inget sätt vekt, men kunde må
hända givits större stadga. - " Mörklagd" 

är receivern f ö mycket elegant tack vare 
kontrastverkan med guIdeIoxeringen. 

Nätdelen (eller delarna) aktiveras med 
den ytterplacerade, transparenta lilla pIast
knappen i rött som på sitt sätt står i kon
trast till innanmätets mäktiga satsning på 
högsta möjliga effektivitet i energimat
ningshänseende . " HarmanlKardon upp
visar f ö den egenheten att det tar ca 10 s 
från tillslag innan signalstyrkan når värdet 
4-8 och något ljud kommer. Detta beror 
på arbetssättet hos en stabkretstransistor 
över nätdelen. 

Den stora frekvensinställningsratten do
minerar fronten. Den är rejäl och grepp
vänlig och bra snurr på med en utväxling 
som de flesta bör finna behaglig och väl
avvägd. 

Skalvisaren är "dubbel", belyst längs 
kanterna och mycket tydlig då både den 
och skalan är stort tilltagna. kHz- resp 
MHz-uppdelning i områdena 54-160 
(AM) resp 88-108 (FM) . Verkligt av
stämningsområde torde vara 87-108,5 
M Hz·. - En logg-skala finns även i cent
rum. Under firmaemblemet t h sitter två 
instrument, det ena en signalstyrkemeter 
(0- 10) och det andra en avstämningsin
dikator för FM med ett s k d'Arsonval
instrument, ett vridspoledito med avstäm
ning relativt detektorkurvans nollgenom
gång ("zero cenler tuning") men med del
vis annat verkningssätt än det gängse. 

Kopplade till väljaren för programkälla 
finns "dolda" under skalan en rad indika
torer som så där trollerimässigt flashar upp 

då man vrider funktionsväljaren och så
lunda indikerar AM, FM, Aux- och 
Phono-Iägena 1- 2, mycket anslående och 
särdeles imponatorstyrkande i vintermörk
ret - HIK, ljusbringaren! 

En stereoindikator flammar i rött bak
om glaset vid mottagning av pilottonstereo
foni på FM. 

Diskret till det omärkliga ligger för
sänkta i ett fält för sig tre tangentswitch
ar, omkopplarna för brusspärren på FM, 
FM-stereobruskretsen samt automatiken 
för stereofonimottagning , 

Om dessa reglage gäller: Det första är 
en ren muting avsedd att reducera brus 
och väsande under stationsinställning. Me
ningen är att man med tangenten skall 
kunna koppla ur brusspärren då man 
misstänker att en önskvärd, men svag sig
nal är förhanden. - En brusjusteringskrets 
finns alltså inbyggd, och man kan komma 
åt den genom en öppning i chassiets bot
tenplatta. Kretsen är förinställd av fabri
ken , men man kan reglera in den till ön
skad nivå genom att rotera kontrollen un
der avstämning mot en svag station. Max 
känslighet har man med urkopplad mu
ting . - Något man inte bör påverka i onö
dan är inställningarna för stereosignalens 
in-nivå ("öppningsstyrkan" mot decodern) 
samt visarinstrumentets utslagsområde. 

"Mpx Filter" har till uppgift att elimi
nera bruset som svaga stereosignaler lig
ger inbäddade i vid pilottonstereo. Hur 
verksamt filtret är ställer sig svårt att av
göra än så länge, också om man kan ha si
na livliga aningar om att det lär behövas 
ä ven i vårt land i en framtid, då folk ute 
i bygderna skall försöka få in stereo med 
en av löptidsdistorsion ofta helt vanställd 
svag signal till en apparat som kanske står 
bakom en . tjock, skärmande betongvägg. 
Förf har färska erfarenheter av hur nöj
samt det här är med t o m en känslig tuner 
inom Nacka-sändarens täckningsområde 
(där P2 a v någon anledning är betydligt 
svagare utstyrt än PI och P3, över vilka 
någon stereofoni som känt inte förekom
mer) . - Det aktuella filtret erinrar om 
motsvarigheten hos Marantz ("hi blend") 
men är enklare utfört och sitter sist i de 
coderkretskortet. 

"Auto-switchen" skall normalt vara 
ställd i in-läge, varvid receiverns automa
tik själv känner av om den mottar två
kanal bölja - hurudan den nu ser ut -
förutsatt den i vårt fall är ställd på P2:s 
frekvens . Undergår stereosignalen allvar
lig störningsdegradering (och det gör den 
ju), slår automatiken om och ombesörjer 
monosignal ut. Vill man ha mono från 
början, trycker man in tangenten och läm
nar den brusregion som är så fjärran den 
fulltoniga klarhetens kristallklara musik, 
för att tala med framlidne Toscanini. 

Dubbelverkande kontroller 
för bas;- och diskantområde 
Under de tre tangenterna sitter den stora 
funktionsväljaren med sina sex inställnings
möjligheter och där alltså även AM ingår. 

"Mode" betyder som känt val av pro
gramkälla; ratten har de fem gängse läge
na, vilka inkluderar omvänd. stereo och 
enbart vänster resp enbart höger kanal för 
speciella tillfällen och effekter. 
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~ Balansen och volymen återfinns bredvid 
varandra. Kanske skulle man föredragit 
att volym ratten gjorts både lite större och 
annorstädes placerad - allt är visserligen 
en vanesak, men man kan finna det kne
pigt att snabbt nå den, det vill gärna bli 
felgrepp. Min åsikt är att reglage för hu 
vudfunktioner helst bör kunna greppas 
utan att man behöver se vad man gör, det 
skall gå instinktivt vid användning av all 
radiomateriel o dyl. 

Bas och diskant har fått gangade dub
belrattar, vilket kanske inte upptäcks i för
stone. Sålunda går det att justera både 
bas och diskant antingen samtidigt över 
kanalerna eller också individuellt, varvid 
ytterrattarna påverkar vänster kanal. Ock
så om man i praktiken mera sällan företar 
sådana individuella regleringar är det bra 
och värdefullt att kunna tillgå möjligheten, 
som här på 930. - Symboler har graverats 
in i panelen för information om använd
ningen . 

De åtta tryckknappar som grupperats 
mellan basområdesratten och uttaget för 
hörtelefoner (synd, att den i övrigt rätt 
påkostade receivern inte fått dubbla ut
gångar för anslutning av två par hörtele
foner) innebär, räknat inifrån, loudness
aktivering, "nollställning" av tonkontrol
lerna, låg- och högpassfiltren (rumble- och 
brusdämpning), Tape Monitor 1 och 2, 
vilket alltså ger vid handen att det finns 
möjligheter till anslutning av två bandspe
lare baktill, varvid gäller, att vid samtidig 
användning av två maskiner med tre-ton
huvudsats båda kan fås att avge signal för 
såväl "före" som "efter" band . Man kan 
alltså kontinuerligt jämföra inspelningens 
information med den registrerade, men då 
gäller vid samtidig påverkan av knapparna 
att Tape Monitor 2 dämpar den andra, 
detta för att de båda kanalerna inte skall 
m.ixas ihop oavsiktligt. 

De två ytterplacerade tryckknapparna 
påverkar valet av högtalarpar. Har man 
det maximala antalet av fyra ljudkällor 
uppkopplade måste båda knapparna hållas 
intryckta. Vid hörtelefonlyssning brytes 
yttre högtalare inte bort automatiskt, utan 
man kopplar själv bort dessa med tryck
knapparna. 

Detta aktualiserar rådet att alltid efter 
avslutad lyssning vrida volymen i botten
läge = helt stängd. Annars kan den som 
härnäst använder receivern skada både 
öron och hörtelefoner om dessa pluggas in 
utan vetskap om att ljudstyrkan kanske är 
betydande, detta i all synnerhet om man 
som i föreliggande fall får "vänta in" lju
det ett antal sekunder, under vilka recei
vern är helt tyst. HK är dock försedd med 
en skyddande dämpkrets på hörtelefonut
gången för att förebygga oavsiktlig över
belastning. Den tål dock inte vad som helst, 
givetvis. 

Separerbara för- och slutsteg 
Åtta par in- och utgångar finns 
HK 930 uppvisar en bakre panel av den 
typ som är nära nog "standardiserad" för 
dagens J apan -byggda apparatbestånd; enda 
skillnaden mot flertalet är väl avsaknaden 
av den annars vanliga kombinationskon
takten för in/avspelning till bandspelare en
ligt DIN-standard . En annan punkt där 
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avvikelse föreligger gäller separeringsmöj
ligheterna mellan för- och slutsteg - Har
man/Kardon går, givetvis, frestas man sä
ga, att använda i "uppdelat" skick, men 
man har kvar den i dag inte så moderna 
yttre förbindningen (se tig 2) i en tid då 
allt fler förstärkare förses med rent interna 
elektriska organ för de två stegens hop
länkning. De är då åtskiljbara genom en 
omkopplare. Till HK kan man nu anslu
ta t ex en 4-kanaldecoder genom dem. 

"Gamla" lösningar har man också till
gripit för de dubbla panelerna för högta
larutgångarna: Det är enkla och bepröva
de skruvanslutningar med jordning i mit
ten, inga insticks- eller klämförbindningar 
av den nyare sort som figurerat i tidigare 
test. Men det hela är alltså enkelt och 
kortslutningssäkert i gengäld. 

Skruvar till ett antal av fyra utnyttjas 
också till att klämma fast antennerna för 
FM och AM med . Två av terminalskru
varna avser 300 ohms balanserad ingång 
och en 75 ohms obalanserad koaxkabel. 

Sammanlagt åtta par in- och utgångar 
är placerade upptill över panelen, nämli
gen de dubbla paren grammofoningångar 
och de likaledes dubblade ingångarna på 
högnivåsidan, Aux 1/2. Tape Monitor in 
och ut i dubbel upplaga fyller "underpa
nel" nr två. Phonokontakter av s k RCA
typ är kontaktstandarden, som vanligt då 
det gäller amerikansk-japanska apparater. 
Den rätt stort tilltagna ferritstavantennen 
för AM-mottagningen ligger upptill i sin 
svänginfästning. 

Harman/Kardons alla modeller är RT 
veterligt S-märkta i Sverige, och glädjande 
nog sitter åtminstone på provningsexet 
hjälputtagen för 2(20/240 V och 200 W ef
fektbelastning kvar utan att vara igen
lagda; ett "switched" och ett "unswitched" 
som det alltid brukar vara. Som vi tidigare 
framhåJlit är det inte så lite praktiskt och 
underlättande att kunna ansluta diverse 
relaterad apparatur för dess drivning di
rekt till slutfärstärkarnas nätdel med ett 
par ASA-kontakter i stället för att man 
annars nödgas belamra rummet med ett 
ormbo av nätkablar och kanske både gren
kontakter och extra kabelvindor jämte do
sor för strömförsörjningen av skivspelare, 
bandspelare och kassettapparat, aktiva del
ningsfilter, Dolby eller vad man nu vill ha 
inkopplat. 

Tre 3 A-säkringar nås från baksidan. De 
två för högtalarna är särdeles viktiga för 
den sluttrafolösa, kondensatorlösa och di 
rektkopplade effektförstärkaren, som kon
struerats för ett absolut maximum om 3 A 
ström över varje kanal. Också ett blott 
momentant överskridande av det värdet 
bör man nog akta sig för med tanke på att 
sluttransistorers kristaller oftast inte klarar 
av ett genombrott till följd av överlaster 
(och att kollektorspänningarna är höga 
utan att strömbegränsning skyddar halv
ledarna). 

Praktiskt sett få r man vid uppkoppling 
av mer än två högtalare åt gången noga 
beakta, att det totala impedansvärdet (be
lastningsimpedansen) inte sju nker under 4 
ohm. 

Se vidare nedan om receiverns tempera 
turreglerings- , avsä krings- och skyddskret
sar. 

930 har lånat drag av Citation 
Systemuppbyggld konstruktion 
Normalt brukar ju en tillverkare av mate· 
riel som denna låta de olika utföranden:: 
spegla både en grundläggande inriktnin~ 
vad beträffar konstruktiv uppbyggnad od 
- inte minst - byggelementen man för 
härskande använder i firman och följakt
ligen den samverkan med varandra de bÖJ 
ha i de olika apparaterna. För den som in· 
tresserat granskat Citation-slutsteget blir er 
jämförelse här givande. Det besannas, at 
konstruktören, som väntat, för båda lag' 
till grund en hel del identiska drag, mer 
det finns också skillnader, där Citation ar 
betar med högre spänningar. 

Den första och spontana reaktionen vie 
studium av schemat över HK 930 blev 
rec:s fall ett "jaså, det är inte märkvärdi 
gare i alla fall". Det uppvisar inga sofisti· 
kerade finesser någonstans och inga stor2 
nyheter eller försök till genomgripande nY2 
lösningar på någon punkt. (De dubbla nät· 
delarna har HK alltid haft!) Så långt vaj 
det rätt. Efter genomrnätningar, lyssnandf 
och analys av innanmätet, steg för steg 
vill man betyga konstruktören sin odelade 
respekt: Den här konstruktionen är gjorc 
aven erfaren systembyggare och integra· 
tionsspecialist, som med givna kretsteknis· 
ka lösningar han sammanfört skapat en så 
långt möjligt okomplicerad, väl fungeran· 
de helhet man antagligen kan göra någon· 
stans idag till en kostnads- och prisgräns. 
Framför allt vill man ge erkännande åt de 
punktvis mycket spektakulära slutresulta· 
ten i form av t ex mycket låg distorsion, 
avsevärd bandbredd, hög, "ren" effekt och 
en faktiskt i betydande avseende förnämlig 
radiodel. 

Börjar vi efter detta att granska receiv
erns schemalösning skulle en kort genom
gång kunna ta fasta på detta: 

En "black box", uppenbart Japan-gjord 
och köpt färdig, kanske från Alps, hyser 
FM-delens ingångssteg. Det är en tuner 
lagd i en stor burk i chassiets mitt. Här 
sitter en FET av gängse spärrskiktstyp, 
alltså ingen MOS-FET eller tetrod , som 
man nu allmänt gått över till som ingångs
element. Men HF-steget är dubblerat i 
930: Efter FET följer ännu ett transistor
steg (bipolärt). 

Efter blandare och oscillator och efter 
första MF -steg ligger en AGC-återföring, 
tidig följaktligen. Automatisk förstärk 
ningsko ntroll tages alltså ut genast efter 
förs ta steget, då signalen ännu är linjär. 
AGC återföres till ingångens lågbrusiga 
FET. - MF-delen är uppbyggd aven in 
ledande och en avslutande bipolär tran
sistor, och mellan dessa ligger två IC-kret
sar och två sexpoliga keramiska filter; in
alles har man alltså fyra MF-steg. De le 
som ingår har beteckningen T A 7027 M , 
vilket förbryllar, då T A anger ursprunget 
från RCA men också att det skulle röra 
sig om en utvecklingstyp och inte om nu 
varande produktionskretsar. En förklaring 
kan vara att dessa kretsar framställs i Ja
pan och inte i USA, varvid de tidiga ur 
sprungsbeteckningarna behåll its. Samtliga 
halvledare synes f ö vara J apan-gjorda och 
med egna, interna beteckningar. 

En två-transistorkoppling reglerar on/off
automatiken för FM -stereornottagningens 



Fig 3. Blick in i 930 från ovan. Spatiöst och väl tilltaget montage över två "däck", där här på 
översidan märks de dubbla nättransformatorerna t v och de fyra stora effektkondensatorerna 
om SO V och 6800 J!F. T h "burken" med FM-tunerns ingångssteg och några AM-kretsar, som 
dock inte används här. Under plattan bakom fronten detektorns kretsar. Hela slutsteget har grup
perats baktill, där de fyra effekttransistorerna syns i den med bakdelen längsgående kyldeiens 
block. I mitten stereodecoderkretskortet (märk le-kretsen i centrum). Skalsnöret kräver väldiga 
anordningar med fyra hjul och en vinkelriggad snördriven transport. Undersidan av 930 upp
tages av förförstärkarkort och FM-delens olika funktioner. 

kritiska "tröskelvärde", signalspänningen 
till detektor-, decoder-, begränsnings- och 
filter kretsar. Den använda kvotdetektorn 
har mycket linjär karakteristik. 

Ett särskilt kretskort håller elektroniken 
för mutingkretsarna - FM-brusspärren -
och funktionen är lagd före detektor. Här 
finns trimrar för avstämningen mot brus 
och för signalstyrkeindikatorn. Att, som ett 
amerikanskt testlab gjort i ett tidskrifts
utlåtande, benämna brusundertrycknings
kretsarna "unika" är väl lite kraftigt till
taget, men de sju transistorerna och den 
keramiska resonator - det är ju en kri
stall och inget filter i egentlig mening -
som sitter där kanske kan kallas ett "dubb
lerat MF -förstärkarsteg" ; det kan erinra 
om ett sådant. Funktionen är olik den an
nars vanliga brusundertryckningen, i det att 
hos HK man får en stegring av insignaI
nivån vid rattning mot kanalcentrurn och 
ett avtagande efter mitten, varvid över
gången inte gjorts plötslig utan med en. 
zon där man rätt bra förnimmer bästa 
inställning - kanske är den lite för väl 
tilltagen, i själva verket med tanke på av
stämningsindikatorns trohet rel minimum 
distorsion . Jfr testvärdena. 

Fem transistorer utgör den diskreta be
styckningen av FM-delens sista kretskort 
som uppbär automatiken till FM; stereo
decodern med relaterade kretsar, pilotton
och underbärvågsavkännande nät samt ste
get för separationskontrollstrimning över 
en enkel Re-koppling (10 kohm vänster/ 

höger) före de två multifilterburkar som 
avslutar multiplexkretsarna. Huvudintresset 
där tilldrar sig IC-delen, som är Motorolas 
stereodecoder MC 1307, beskriven tidigare 
i RT. Här rör det sig om den tidigare, 
icke faslåsta versionen. Denna monolit
krets av kisel-epitaxialutförande är en de
modulator i TO 116-kapsling som uppvi
sar goda data med typiskt 40 dB stereo
kanalseparation vid 1kHz, 0,5 % THD och 
undertryckning av ultraljudsfrekvenser -
underbärvågens 38 kHz-signal jämte SCA
kanalen (f= 60,67 resp 74 kHz) med -20 
resp -50 dB. Dämpningen av pilottonen 
uppgår till -25 dB enligt Motorolas spec. 
(Den amerikanska reklamen tar bl a fasta 
på "special filtering" av SCA-kanalen och 
dess influenser. Vad denna specifikt ame
rikanska, av FCC kontrollerade "butiks
radio" av abonnemangstyp, utsänd av de 
lokala radiostationerna, innebär har RT 
tidigare utförligt beskrivit) . - Se f ö de fig 
vilka 'här intill återger viktiga karakteristi
ka för kretsen MC 1307 P och därmed för 
Harman/Kardon 930 som FM-mottagare. 

Det tidigare nämnda trimsteget för ka
nalseparationen är inte frekvensberoende 
kopplat som hos Marantz senare tuners, 
där man kan tala om "äkta" hi blend då 
kanalerna sammanlagrades vid ca 12 kHz i 
händelse av alltför onjutbart brusig diskant 
i stereofoni. 

HarmanJKardon har i exportutförandc 
numera försetts med i vår världsdel gäng
se diskantsänkningskarakteristik på FM, 

alltså 50 i-ts tidskonstant och inte USA
värdet 75 i-ts - se vidare frekvensgångs
kurvans fig i mätdelen. 

Slutsteget kvasi-komplementärt 
Direktkopplade högtalarutgångar 
Över till AM-kretskortet: Detta uppvisar 
fyra aktiva element. Det första utgör då 
kretsens eget HF-steg. Man har alltså hos 
RIK inte velat tillgripa den enklare och 
billigare lösningen med självsvängande 
blandare och inget egentligt "front end"
steg. AM-lyssning är nog lika viktigt i USA 
som någonsin, alla FM -sändningsframsteg 
till trots! Tre avstämda kretsar finns på 
AM i 930. Också AM-delen är kopplad 
till signalindikatorn för fältstyrka. 

Tre huvudgrupperingar av kretsar bil
dar If-förstärkarna. Dessa uppvisar blan
dade japansk-amerikanska drag men blir 
aldrig så enkla som den stora mängden 
pop-japaner i låg- och mellanprisklasserna. 
Gemensamt med dessa har vi dock upp
byggnaden med ett typiskt kvasikomple
mentärt slutsteg och ett enkelt ingångssteg. 
Det sistnämnda har bara fyra transistorer, 
två per kanal. De är lågbrushalvledare 
men står ändå jämte tonkontrollstegen som 
.hos absoluta merparten förstärkare, för 
huvuddelen av det brus som kan mätas 
upp. 

Efter funktionsväljarna kommer balans
kontrolIen jämte volymen innan tonkon
trollstegen följer med en rad avkopplings
nät. Först ligger loudnesskretsarna och 
därpå högpassfiltret, åtföljda av diskant
och lågpassnäten samt tone defeat-kretsen, 
den som medger snabba A/B-jämförelser 
och som ger rak tonkurva ut genom att 
koppla ur de för tillfället inställda lägena 
för bas- och diskantreglagen. HK 930 har 
aktiva tonkontrollnät av Baxandall-typ. 
Åtta transistorer sitter i de här koppling
arna. 

Om Citation-kopplingarna erinras man 
vid övergången till de steg som bildar "pre
driver board" och effektstegen. Konstruk
tionen delar med Citation att ge hög effekt 
ut samtidigt som prestanda noga vårdats 
på också den "låga" sidan. 930 har i likhet 
med Citation-slutsteget en komparatorkrets 
i form av ett differentialsteg = 2 + 2 
transistorer med emittrarna förbundna i 
en motkopplingskedja från utgångarna via 
ett spänningsdelande diod- och motstånds
nät, där signalen förs tillbaka mot basen i 
motfas mot ingången; ju starkare signal 
som påföres, desto mindre förstärkning 
uppnås proportionellt. Differentialsteget är 
en förutsättning för det sätt på vilket slut
transistorerna är avsäkrade i HK 930 -
de aktuella lösningarna nödvändiggör dif
ferentialkopplingens strömtekniska förde
lar. Med förhandenvarande kretsar på in
signalsidan får man automatiskt balans till 
förmån för nollpotential över högtalarut
gångarna och "zero dc offest voltage" där. 
Inga dc-komponenter, alltså. Differential
kopplingen medger användning av nega-
tiv återkoppling för hela tonområdet, tilli-
ka en linjär överföringskarakteristik också 
vid mycket låga signalnivåer. Man tillvin
ner sig (biasförspänningen) rätt god kon
troll över övergångsdistorsionen och dess 
intermodulationsprodukter - trots slut
stegets kretstekniska karaktär (ej komple- ... 
mentärt) - tack vare den lämpade och ,.. 
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definierade viloströmmen genom transisto
rerna och deras arbetssätt vid nollgenom
gång i de cykliska förloppen: Förstärkaren 
arbetar som slutsteg betraktad inte så myc
ket i klass B utan effektberoende i A/B. 
Sinusvågformen som alstras är jämn, vilket 
skall resultera i ett njutbart rikt, rent och 
fulltonigt ljud som inte tröttar lyssnaren 
och som är fritt från råa eller vassa inslag 
i tonbilden, "transistorljudet" . - En enkel 
kondensatorkrets verksam mellan bas och 
kollektor ombesörjer HF-filtrering och ger 
skydd mot självsvängning i steget. 

De stora dioderna för biasinställningen 
i förstärkaren lägger man vidare märke till 
innan man passerar drivstegen och de fyra 
sluttransistorerna i sina kylelement med 
resp kanals termistorer, det resistiva ele
ment vars värde minskar med temperatu
ren och som här används för avkänning av 
sluttransistorernas värmeavledningsförmå
ga över kylplåtarna, vi lka i jämförelse med 
likvärdigt potenta förstärkare inte ter sig 
särskilt stora till dimensionerna. Förstär
karen har vid RT:s prov dock inte visat 
tecken till kritisk värmealstring, så man 
torde inte behöva bekymra sig nämnvärt 
om halvledarnas livslängd ens vid intensiv 
drift, men 930 bör ha god tillgång till kyl
luft vid inbyggnad . 

Som tidigare nämnts har H K tre 3 A
säkringar, varav två i serie med högtalar
utgångarna. Utöver säkringar och termis
torelement använder HK också i effektde
len varistorer, den halvledarkomponent 
vars ledningsförmåga beror av spänning
en. En transistorkrets för stabspänningsdi
stribution till stegen sitter slutligen centralt 
i chassiets "undre däck". Den kontrollerar 
förstegens spänningsmatning . 

Dubbla nätdelar klassiskt nummer 
Ej stabiliserade eller begränsade 
Med detta skulle vi vara framme vid ett 
av HK:s traditionella slagnummer, de 
dubbla ostabiliserade och ej strömbegrän
sande nätdelarna, "Twin Power" -koppling
en. Om detta säger HK i sin reklam för
smädligt, att "andra tillverkare Iror att 
dom har något liknande", men "i verklig
heten rör det sig då om enkla nät delar 
med negativa och positiva spänningar". 
Sådana finns naturligtvis också här i "värl
dens första receiver med två helt åtskilda 
nätdelar". Skillnaden skulle vara just den 
kompletta isoleringen frå n grannen jämte 
tillgången till egen nättransformator samt 
elektrolytkondensatorerna i varje kanal. 
Utöver detta fin nes dock inget. 

Men förekomste n av de klassiska, dubb
la nätdelarna har fog för sig. Omsorgsfullt 
dimensionerade (och helst reglerade) nät
delar kan förväntas svara bättre mot de 
krav musikmaterialet ställer än en nätdel 
och en spänningsmatning "vilken som 
helst" konstruktö ren låtit sätta in. Vi har 
tidigare i RT återgivit mätresultat över t ex 
tvåkanaliga bandspelare, där man utan att 
tänka sig närmare för låtit konstruktionen 
ta steget (bokstavligen!) från mono till ste
reo och därvid inte beaktat de praktiskt 
taget fördubblade kraven på effekt och 
spä nningsfö rsörjning som apparaten stä l
ler mot tidigare. Det har länge varit en 
svag och ignorerad punkt på förstärkar -
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sidan detta med kraftresurserna, där man 
av ekonomiska skäl kan låta wattstarka 
varianter med många strömkrävande fu nk
tioner behålla den enklas te och billigaste 
versionens nätdel u tan att tänka på de nya 
krav som uppkommit. Liksom det är önsk
värt att en · fö rstärkare i praktiskt taget 
alla lägen har goda effektresurser för att 
så obesvärat som möjligt återge kraftiga 
for tissimon och fulltoniga orkesterklanger 
- kort sagt transienta förlopp - så måste 

naturligtvis själva energikällan vara av
passad för en kontinuerligt kraftig ström
försörjning, så att förstärkaren inte "tap
par andan" eller att effekten momentant 
går ner över ena kanalen , vilket ju ofta 
blir följ den vid häftig utstyrning. Vid full 
dr ivning över båda kanalerna vill mat
ningsspänningen sjunka till följd av käll
resistansen, varvid förstärkareffekten dras 
ner . I vissa fall kan också till följd av im
pedansförhållandena vid enkelt nåtaggre-

TILLVERKARDATA HARMAN/KARDON: 
Effektförstärkaren 
Uteffekt 

Toppeffekt 

Halveffektbandbredd 

Harmoni.sk distorsion 

Intermodulationsdistorsion 

Ingångskänslighet 

Brum och brus 

Dämpfaktor 

Ingångsimpedans 

F rekvensgång 

Fyrkantvligens lutning 

Fyrkantvågens stigtid 

Stabilitet 

Förförstärkaren 
U tspänningsalstring 

F rekvensgång 

Klirr totalt 

Kantvågslutning 

Kantvågssvarets stigtid 

Brus, ovägt 

Lågpassfiltret ("High Cut") 

Högpassfiltret ("Low Cut") 

Loudnesskontrollens inverkan 

45/45 W kontinuerligt angiven effekt med bå\:J'a kana
lerna drivna i 8 ohms last med mindre än 0,5 % klirr 
inom frekvensområdet 20 Hz-20 kHz vid 120 V 
50/60 Hz AC liksom vid 240 V 50 Hz exportversion 

Förstärkaren avger ca 100 W/kanal 

Från under 10 Hz till över 40 kHz vid lägre än 0,5 % 
distorsion i 8 ohm med båda kana lerna i kontinuerlig 
och samtidig drift 

Lägre än 0,5 % vd 2 X 45 W ut i 8 ohms last inom 
20 Hz till 20 kHz med båda kanalerna drivna; typiskt 
0,2 % inom hela frekvensområdet. 
0,07 % från 10 Hz till 40 kHz vid 1 W ut och båda 
kanalerna i samtidig drift 

Lägre än 0,15 % vid fuDa märkeffekten ut 

1,5 V för full utstyrning 

Bättre än -85 dB under märkeffekten, ovägt värde 

30 (:1) under 20 Hz 

33 kohm 

± 0,5 dB mellan 4 Hz och 70 kHz "vid normala ni
våer" res·p från lägre än 1 Hz till över 100 kHz ± l 
dB "vid normala effektnivåer" 

Mindre än 5 % vild 20 Hz; typiskt mindre än 2 % 

Mindre än 2 !-IS 

Absolut stabil med alla typer av belastning, även kapa
citiv sådan (elektrostatiska högtalare) 

0--2,5 V RMS som minimumvärde 

± 0,5 dB från lägre än 3 Hz till över WO kHz 

Lägre än 0,05 % för 2 V ut'spänning mellan 20 Hz och 
20 kHz 

M indre än 5 % cid 20 Hz - typiskt 2 % vid 20 H z 

Mindre än 1,5 [.Is 

Lågnivåingångarna (phono) -65 dB under 2 V rel 
10 mV inspänning som referensnhå. 
Högnivåingångarna (Aux) - 80 dB untJer 2 V och full 
utstyrning ( = volymkontrollen öppen max), 
restbrusnivå - 90 dB under 2 V 

inverkar med - 8 dB vid 10kHz och skär med 6 dB/ 
oktav 

inverkar med -9 dB vid 50 Hz, skär 6 dB/oktav; 
- 15 dB vid 25 Hz 

lyfter 8 dB vid 50 Hz 



gat det uppstå återkopplingsfenomen som 
inverkar på högtalardämpningen. Viss mu
sik är mäkta effektslukande: En djup bas
ton från orgel i kon traoktaven drar en av 
sevärt mycket st.örre mä ngd ström än t ex 
en soloviolinstämma. Man får idag inte 
förutsätta att fö rstärkaren skall drivas 
"tyst" och försiktigt, också om det kan an
ses belagt att merparten av all lyssning 
sker vid högst I W genom slutsteget ... 
illusikmaterialets dynamiska kontraster till 

max får bilda utgångspunkt. Den andra 
mycket väsentliga punkten HK alltid tryckt 
på är återhämtningen : Också driven till 
klippningsg ränsen. får en god förstärkare 
inte "stänga av" någon längre tid för att 
låta kretsarna hämta sig. Laddar allt vad 
kondensatorer heter ur sig i ett brakande 
jätteutbrott i högtalarna vill man gärna 
höra en fort~ättning också! Spänningsför
sörjningen må~te återställas i god tid före 
nä~ta högintensiva akusti~ka upplevelse . 

Ingångsimpedans 

Utgångsimpedans 

ö verstyrningskapacitet på 
gra mmofoningång 

pick-up 47 kohm, högnivåingångarna 20 kohm 

lägre än l kohm 

Tonkontrollerna inverkar 

Radiodelen/FM 
Känslighet på FM 

Full begränsning inträder vid 

90mV 

± 12 dB upp och ner vid bas- och diskantregistren 

Mätt enligt IHF .1,8 fA. V 

Mindre än 1,5 fA. V 

Signal/brusförhållan'de, optimalt 70 dB 

Infångningsindex lägre än 2 dB 

Selektivitet bättre än 50 dB 

Spegelfrekvensundertryckning 90 dB 

Störfrekvensundertryckning 90 dB 

MF-undertryckning 90 dB 

Grundtonen plus 50 % MF 90 dB 

AM-undertryckning mer än 60 dB 

Känslighet hos fäItstyrkeindik 50 ~LV (25 %), 1 000 ~LV (100 %) 

Frekvensgång ± 1,0 dB inom området 15 Hz-30 kHz 

Total harmonisk distorsion För mono 0,5 %, stereo 0,6 % 

Kanalseparation i stereofoni vid 100 Hz - 33 dB 
vid 1kHz - 38 dB, typiskt värde 40 
vi'd 10 kHz - 30 dB 

Utgångsspänning l V RMS för 100 % modulation 

U ndertryckning av SCA-frekv ohörbar SCA 

Undertryckning av 38 kHz 
underbärvåg mer än 45 dB 

Antennimpedanser 75 ohm obalans, 300 ohm symmetr 

överstyrningskapacitet THD då lägre än l % för 200 000 ~tV 

RadiodelenI AM 
AM -känslighet 

Selektivitet 

Spegelfrekvensundertryckning 

MF -undertryckning 

Receiverns dimensioner 

Vikt 

Importör 

bättre än 200 ~tV/m 

genom'snittligt 35 dB av selektionsgränsvärdena 

mer än 60 dB 

bättre än 60 dB 

435 X 350 X 120 mm 

13,5 ,kg utan extra trähölje 

Septon Electronic AB, Göteborg 

HK kan anses ha "omedelbar" återhämt
ning, det är som tidigare framhållits svårt 
att tillförlitligt mäta så korta tidrymder. 

Över de båda extrauttagen (där bryta
ren blott är enpolig!) och i serie med säk
ringarna har lagts en i schemat icke när
mare definierad "spark k ille r" efter nätan
slutningens 2120 V. Det rör sig alltså om en 
avstörningskrets mot impulsstörningar i 
HK 930. D en måste också anses mycket 
resistent mot t ex högfrekventa tändstör
ningar från trafiken . RT har lokaler intill 
en av Stockholms i trafikhänseende värsta 
gator, Sveavägen, och med bara en enkel 
bandkabeltamp längs rumsväggen som an
tenn ignorerade receivern den täta stör
ningsdimman som ibland omöjliggör radio
trafik till våra lokaler. Vi har också an
vänt AM-delen med den befintliga ferri
ten som enda antenn, och även om resul
tatet inte är lysande måste det anses bra 
nog med större europeiska sändare "in
låsta" med signalstyrka 2-4 på instrumen
tet. 

Receivern arbetar med + 34 resp -34 V 
över slutsteget. 

Dämpfaktorn som begrepp 
moget att revideras idag? 
Som allmän kommentar kan framhållas, 
att liksom säkrings- och skyddsåtgärderna 
hos t ex den tidigare provade Sony-för
stärkaren (1972 nr 11) var annorlunda, lik
som schemalösningen, har HK-konstruktio
nen inte använt så hög grad av motkopp
ling överlag som skett hos Sony m fl. För
delen med en långt driven grad av mot
koppling kan vara bl a låg distorsion. men 
man inför möjligen också vissa nackdelar 
som kan vara svåra att mäta men som 
dock yttrar sig, t ex i form av transient
distorsion, särskilt vid olika bandbredd hos 
för- och slutsteg. 

Som mera speciell anmärkning gäller, 
att vi vid parallellförsök med den mindre 
och billigare receivern 630 fått något bätt
re värden för överstyrningsreserven på 
grammofoningång och dynamik. Skillna
den är inte stor och kan inte orimligt hän
föras till spridning hos komponentvärden 
m fl tillverkningsfaktorer. 

Slutligen har vi alltså att göra med ett 
slutsteg utan utgångstransformatorer och 
kondensatorer av det slag som Sony, Na
tional, Marantz m fl företräder och som 
tidigare redogjorts för. Dessa inverkar allt
så inte begränsande ifråga om bandbredd 
eller inför några fasvridningar resp distor
sion i ljudet. Högtalarna är direktkoppla
de till utgångarna . Denna koppling är ef
fektivare vid stora effektuttag, och dämp
faktorn kan hållas på lämpad nivå vid 
också mycket låga toner, varför bättre 
baskontroll blir vinsten. (Dämpfaktor kan 
vara ett något kontroversiellt begrepp, och 
för full relevans borde måhända, som 
framskymtat, både förstärkare och den re
sistiva last den arbetar i = högtalare [no
ta bene, om lasten nu alltid är det!] ingå i 
mätningen , Det gängse förhå)lningssättet 
är att se dämpningsfaktorn som kvoten 
mellan högtalarens impedansvärde och för
stärkarens utimpedans, och det gynnar ju 
en kondensator lös konstruktion , Frågan är 
då i vilken reell grad högtalarens dämp
ning verkligen påverkas av den nominellt 
låga utimpedans förstärkarsteg besitter? 
Det torde äga sin riktighet att, som fram-
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~ kommit på olika håll , se dämpfaktorn 
som ett uttryck för aktuell utgångsimpe
dans i relation till tre belastningsimpedan
ser = 4,8 och 16 ohm. Ett effektivare och 
riktigare förhållningssätt vore möjligen, att 
som nyligen föreslagits inom Ljudtekniska 
säl/skapet, dels benämna fö rstärkarens 
"dämpande" förmåga "dämpningsbidrag" 
och definiera det hela som kvoten mellan 
högtalarimpedans och summan av förstär
karens utimpedans plus högtalarelemen
tets impedans, varvid förutsättningen om 
impedansernas resistiva natur givetvis 
kommer in.) 

EffektskilInader 220-240 V? 
Mycket låg distorsion i 930 
Tillverkaren hävdar alltså att förstärkar
delen skall lämna 2 X 45 W ut i 8 ohms 
last vid lägre klirr än 0,5 %. RT:s mät
ningar är på den här punkten t ex inte 
DIN-trogna i den meningen att utstyrning
en skett till visst, nominellt värde utan den 
på oscilloskopet iakttagbara, inträdande 
klippningen har bestämt gränsen. Hos test
exemplaret uppvisar kanalerna vid 8 ohm 
då en skillnad om 2 W, nota bene vid 
0,05 % distorsion blott. I 4 ohms last har 
vi 58 resp 64 W ut vid 0,1 % klirr. Mot 
de betänkligheter man kan hysa angående 
effektskillnaderna kanalerna emellan, och 
där det alltså "fattas" 2 W på ett ställe, 
får man ställa faktum, att klirret är ge
nomgående mycket lägre än som sägs i 
spec. Olikheterna i kanalernas effektför
måga kan möjligen hänföras till att de ju 
har separat matning över skilda nätaggre
gat. Men i huvudsak gäller, att RT-mät
ningarna är gjorda vid 2/20 V. HIK anger 
240 V som villkor, se spec. D å pressar man 
effekten mer än 15 % till. 

THD i nästa mätning med tre frekven 
ser och fem effektnivåer bekräftar ju att 
Harman/Kardon 930 hör till toppligan vad 
distorsionsfrihet beträffar . 

Intermodulationsdistorsionen är ju an
märkningsvärt låg i sin tur med typiskt 
värde 0,1 % över nästan hela effektom
rådet. 

Enorma bandbredder i stegen 
ger H /K världSrekorddata 
Frekvensgångsmätningen: Förnämligt re
sultat! - Då det gäller frekvensgång och 
s k effektbandbredd (halv-) har Harman/ 
Kardon alltid uppgivit superdata, grundade 
på kännedom om att en förstärkares ka
rakteristik i tonfrekvensregionen i hög grad 
påveraks av dess egenskaper i ultraljuds
området. Den stående frågan i dylika sam
manhang brukar ju vara "varför specifi
cera data ovanför 20 kHz dä r ingen män
niska hör något, där finns väl bara brus 
och otrevligheter?" Ja och nej . Det kan 
yttra sig kvalitetsskilInader mellan en så
dan här konstruktion och en som snävt be
gränsats inom det gängse området 20 Hz-
20 kHz. H/K anger sitt område från l 
Hz (!) till över JOO kHz vid, får man anta, 
ca 1 W ut. Tar man den nedåt kraftigt 
sänkta frekvensområdesgrä nsen skall den 
vid en god konstruktion medverka till att 
ge lägre förekomst av fasvridning i signa
len vid bastoner, något som ger mind re 
hörbar tonförvrängning i form av "mas
kerat" ljud. Det har inget med ljudstyrkan 
att göra men väl med återgivningskvali
teten , som blir "matt" och livlös. Sådan 
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Fig 5. Kanalseparationens Frekvensberoende 
För kretsen. 

kan man även riskera att tonspektrums öv
re del blir om bandbredden är för snäv. 
Ju fler oktaver "upp i luften" denna ut
sträckts över 20 kHz, desto klarare bör den 
hörbara delen kunna återges; detta är gam
malt och välkänt liksom talesättet att man 
skall kunna "lyssna genom elektroniken, 
inte till den". - Vid mätning av frekvens
gången genom HK 930 har man två möj
ligheter: Vid inställning av tonkontrollerna 
i de mekaniska mittiägena ligger rattarna 
tydligen något fel, eftersom en diskanthöj 
ning uppträder från ca 40 Hz med 2,5 dB 
till 1250 Hz där frekvensgången planar ' ut. 
Tonkontrollerna är uppenbart inte riktigt 
linjära . Aktiverar man "nollställningen" 
T o ne Defeat får man en spikrak frekvens
gång - se figl - resp ett enormt fre
kvensområde, där kurvans avfall rel -1,5 
dB-punkterna inträffar vid 5 Hz (!) samt 
82 kHz. 

Halveffektbandbredden är likaså impo
nerande. Den skall ju vedertaget mätas rel 
- -3 dB-punkterna och 0,5 % klirr. -3 dB 
inträffar vid den här konstruktionen myc
ket långt ute, vid 160 kHz, men någon halv 
procents distorsion nådde vi inte upp till 
någORstans inom det området. Men med 
utstyrning till halva effekten och klirrni
vån 0,15 % har man området 15 Hz-45 
kHz! 

Dämpfaktorn - se också föregående 
reservationer kring detta begrepp - är 
bra enligt vedertagna begrepp, och mät
ningen har skett på vanligt sätt utan några 
knep rakt in på motstånden. - Slutsteget 
uppvisar inte några anordningar för kom
pensation vid drivning av kapacitiva las
ter, sådana som många förstärkare nu har. 
De har emellertid en tendens att dra ner 
dämpfaktorn . - H/K 930 har i vårt fall 
inte provats i drift med kondensatorlast, 
dvs elektrostatiska högtalare, men på an
nat håll publicerade mätningar (engelska) 
visar stabilitet vid också dylika laster och 
snabb dämpning av kantvågssvarets osym
metri. Harman/Kardon garanterar f ö 
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Fig 6. Kanalseparation vid insignalspänningar 
i mV rms vid 1 kHz till stereodecodern. 

oproblematisk anslutning av alla elektro
statiska högtalarelement; dessa förekom
mer ju idag i rätt stor mängd i USA. 

Använder man den tidigare nämnda 
Tone Defeat-knappen för A/B-check får 
man en fullt märkbar skillnad vid, som 
det tyckes, varje inställning hos tonkontrol
lerna. Inverkan av "återställningen" hörs 
tydligt. 

Tonkontroller och filter i 930 
konstruktionens svaga punkter 
Tonkontrollerna är relativt normala, från 
sett några punkter att kritisera . Diskan
ten avviker genom sin stigning hela vägen 
upp mot 20 kHz, och mittläget ger ju höj
ning. Diskantens utformning är inte helt 
tillfredsställande då man nu får in onödigt 
stor mängd brus . till följd av att den inte 
planar av tidigare. Diskantkurvan går för 
högt, 6 dB högre än basen. Ett basfall får 
man också vid mittIägesi nställning. Basen 
är max verksam mellan 200-500 Hz och 
beskuren nedåt. Se nedan om rumblestör
ningar. 

Övergångsfrekvensen ligger vid ca 900 
Hz; insatspunkten är lite "glidande" över 
området. 

Med kännedom om att Harman/Kardon 
fått påskrivet i utlandet för bristfälliga fil 
ter var det med intresse mätresultaten 
granskades på punkterna hi - och lo-filter 
(= 6 dB/oktav) resp loudness, hos 930 
efter USA-mönster kallad "konturfilter" . 
Ja, diskantskärningsfiltret tar alldeles för 
tidigt, redan vid 2 kHz och har gått ner 
3 dB redan vid 5 kHz tar den in för myc
ket programrnateriaI. Både låg- och hög
passfiltren saknar önskvärd, markant in
verkan och de sänker dessutom medelnivå n 
med 2 dB. Filtren planar för mycket och 
man kan rätt omgående göra upptäckten 
att ungefär samma verkan som man vill 
ha hos filtren kan åstadkommas med ton 
kontrollerna vid skivspelning vilket vä I 
knappast har avsetts . De här svagheterna 
delar Harman/Kardon med en mängd and · 



ra förstärkare med Japan-anknytning, och 
man kan grubbla över orsaken. Har man 
andra preferenser i Japan än vi? 

Den fysiologiska volymen eller loudness
kretsen uppfyller inte heller kraven på en 
väl fungerande anordning - se figl Det 
enda, och föralidel viktigaste, som uträt
tats är att basen höjes något under 500 Hz. 
l medföljande .HJK-litteratuf står den skö
na teorin bakom loudness beskriven och 
hurusom kurvornas parallelliteC skall för
hålla sig till volym rattens olika lägen -
enligt alla vedertagna begrepp skall på
verkan av volymen mot max medföra en 
allt rakare tonkurva till dess den upp
hävs; här uppträder ju ingen diskanthöj
ning 3.lIs, vilket måste anses speciellt för 
Harman/Kardon , också om vi sett tenden
ser till detta i tidigare provningar. 

Avvikelsen i korrektionshänseende från 
RIA A-normerad avspelningskurva upp
går till ca ± l dB, båda kanalerna mätta. 
Också om värdet inte ger anledning till 
häftigare kritik är man nog van att se 
högst 0,5 dB som typisk avvikelse hos bätt
re konstruktioner. Här följs inte den nor
merade tidskonstanten för basens lägsta 
register, så man får eliminera ev rum bl e
störningar med filter, till den verkan det 
hava kan här. 

En kvalitetsförstärkare skall helst inte 
uppvisa skiljaktiga värden för inspännings
kapaciteten över grammofoningång vid 
mono och stereo, jfr t ex kommentaren till 
Sony på den punkten i RT nr II. H/K 
gör det dock och vi har fått 84 mV i mono 
resp 14 m V lägre spänning vid stereodrift. 
Värdena är medelmåttiga som överst yr
ningsreserv betraktade om än inte dåliga. 

Balanskontrollen är verksam med över 
60 dB mot resp ytterläge. 

S/N: Bruset ligger i förstegen 
Kantvågssvaren utomordentliga 
Signallbrusavstånd för H/K 930: Maximalt 
tillgänglig dynamik (som alltså inte är ett 
med S/N identiskt begrepp!) beror av vil
ken nivå man räknar relativt. Utgår man 
från den maximalt tillgängliga uteffekten 
enl Z kan man nå ett 25-128 dB högre 
värde, så man får för all del beakta den 
aktuella effekten här, 50 mW enligt 12 i 
sammanställningen (= 0,5 V). Förstärka
ren kan utan att pressas och vid mycket 
måttligt klirr ge över 100 W ut som "mu
sikeffekt". Tar man fasta på att, som fram
hölls tidigare, en myckenhet lyssning sker 
på mW-nivåer och att många som mest 
kanske har 10-15 watt ut i programtop
parna vid "kvalificerad" lyssning (volym
ratten på HIK är då ställd i läge ca kl 
13-14) och sällan eldar på med mera 
men har bra styrka för det i rummet, ' så 
får man mot bakgrund av det och den 
tillgängliga effekten (man får 10 W ut för 
50 mW in på Aux, kan sägas) dels en rätt 
verklighetsanpassad mätning och dels en 
D [N-trogen sådan. Mätningarna gjorda 
genom hela förstärkaren, värdena linjära 
resp A-vägda. Vid full utstyrning får man 
alltså ungefär de värden som bl a Sony 
har, dvs omkring 90-100 dB. H/K upp
visar i jämförelse sämre värden på gram
mofoningången för samma uteffekt, mät
nivåns 50 mW. - Med stängd voJym
kontroll men slutsteg plus tonkontroll in
kopplade blev det A-vägda värdet för bå-

da dessa Japan-byggda apparater 68 dBA . 
Slutsatsen är tidigare berörd, nämligen att 
merparten av receiverns brus alstras i ton 
kontroll- och förstegen. Volymen ligger 
före tonkontrollerna i konstruktionen. 

Överhörningsdämpningen uppvisar för 
apparatklassen normala värden vid 1kHz 
med - 51 dB men kanske något låga högre 
upp, förmodligen inverkar kablagets drag· 
ning på resultatet härvidlag. 

F ö kan framhållas, att förstärkaren är 
effektivt tyst med stängd volymkontroll. 

Aterhämningsförmågan efter drivning till 
100 % överstyrning är renommerande för 
förstärkaren; i praktiken ögonblicklig utan 
blockering. 

Kantvågssvaren är nästan lika överläg
set bra som hos de närapå osannolikt go
da Citation-figurerna. Den djupa basen, 
det stora linjära området och den utmärkta 
impulsbearbetningsförmågan framgår. Man 
ser att det är ett fint slutsteg i 930, inga 
fasvridningar, ögonblicklig respons på sig
nalens förlopp. 

Låg övergångsdistorsion i 930 
Gynnsam strömkop'pling verksam 
Vi har så kommit till den form av rest
distorsion och intermodulation vi måste 
fästa största avseende vid, nämligen över
gångsdistorsionen. Den har man uppen
bart lagt ner möda på att komma tillrätta 
med, och en ny jämförelse med Sonys rätt 
dyra T A-ll30 ger vid handen vissa likhe
ter, främst vid mätfrekvensen 10 kHz där 
båda har en viss mängd, ehuru Harman/ 
Kardons inte blir fullt så skarpt definie
rad och ligger mera symmetriskt utbredd. 
Vid 1 kHz finns hos båda apparaterna 
blott antydan till "cross" hos HIK 0,02 %, 
som här bildar ett suddigt streck på oscil
loskopet. HlK ger Iyssningsmässigt heller 
inget belägg för någon märkbar olineari
tet i sluttransistorernas arbetssätt eller någ
ra störande blandningsprodukter i signa
len, förstärkaren låter utmärkt klar och 
med den där typiska lättheten och "lyftet" 
över ljudet som kännetecknar en god för
stärkare. RT har provat HIK med en hel 
del mera varierat programmaterial än van
ligt, inte minst tack vare den mycket goda 
radiodelen som vi nu skall gå över till. 

Låg 'distorsion, rak frekvensgång 
kännetecknar FM-delen i H/K 930 
På radiosidan är som känt några paramet
rar särskilt väsentliga att ha kännedom om 
vid bedömning aven mottagare, nämligen 
då dess känslighet, selektivitet, brusdata 
och dess distorsion. Det finns en mängd 
andra punkter i specifikationerna att rela
tera till ett utlåtande om kvaliteten, och vi 
har här i spalterna några gånger tidigare 
vid analytiska mätningar på intressanta ra
diodclar som de i Klein & Hummel, Braun 
och Marantz, Goodman m fl antytt vilken 
röra av normer och mätmetoder det exi
sterar och vilka man i olika lägen bör till· 
lämpa. Det är allmänt sett ofta knepigt att 
göra dessa mottagarmätningar därför att 
en ursprungsmätning, som ligger till grund 
för en tiIIverkarspecifikation, inte sällan är 
svår att reproducera, också om det angavs 
i detalj hur den til1gått. Den här USA-ini
tierade receivern med sin FM-del får an
tagas vara baserad på de amerikanska 

mätanvisningarna enligt I RE/I HF och 
mindre på de för oss i Europa gängse, 
DIN:s och IEC:s, fast vi - som RT bru
kar framhålla - gärna tar till de ameri
kanska mätmetoderna som mera relevan
ta just på radiosidan. Emellertid har ame
rikanerna t ex fyra olika sätt att mäta 
känsligheten på FM-sidan och bl a andra 
mätfrekvenser, vanligen 88, 98 och 108 
MHz; använder man bara en frekvens bör 
den då vara 98 MHz. De har fem stan
dardinsignalnivåer, från - 130 dB under 
I W till - 30 dB och lika många inspän
ningsvärlden, 11 !LV till 1,1 V. Modula
tionsfrekvensen uppgår till 22,5 kHz eller 
30 % av max vid 400 Hz. De olika mätför
farandena uppvisar ibland stora likheter 
med t ex bara annorlunda frekvens, men 
det underlättar inte precis att hålla isär 
dem ... I RT:s separat redovisade testre
sultat har i också föreliggande fall mät
metodens ursprung angivits, dvs IEC, DIN 
eller IHR, de av oss brukade. 

Efter att ha konstaterat vilken utomor
dentlig överensstämmelse den såväl i mono 
som stereo uppmätta frekvensgången före
ter, enligt kurvbIaden över frekvensområ 
det 20 Hz- 15 kHz, blir det aktuellt att ta 
del a v två, enligt skilda normer gjorda mät
nin~ar. Det är känsligheten i mono, dels 
enlIgt IHF, dels enligt DIN. Den förra för 
siggår med full modulering, M = 75 kHz, 
den senare har frekvenssvinget M = 40 
kHz. Den DIN-standardiserade mätningen 
ger det bättre känslighetsvärdet, I ,9 !LV. Det 
mera realistiska USA-förfarandet ger 2,2 
!LV då S/N här tar hä nsyn till kli rret som 
iEgår. - Känslighet i stereo förefaller inte 
meningsfullt att mäta upp, men som punkt 
15 har angivits decoderns aktivering vid 
30 [tV. Man brukar komma upp omkring 
;20-40 !LV för "öppning" hos merparten 
FM-mottagare med automatik. Känslig
hetsvärdet tillverkaren anger har vi alltså 
inte lyckats bekräfta, men en närmast aka
demisk skillnad föreligger. 

FM -delens lägsta distorsion vid två fre
kvenssving med I mV inspänning på an
tenningången och de 0,05 % högre värden 
man får vid inställning med avstämnings
indikatorn framgår av nästa mätning. In
strumentet har beskrivits i det föregående, 
och den "go/no go"-centrering utan "drö
jande" vid signalstarka lägen man har 
(med en "dödzon" i mitten) förhåller sig 
alltså inte alldeles precis till detektorkur
vans karakteristik. Undertecknad bedöma
re har under en god del av lyssningspro
ven snedställt tunem något och försökt 
lyssna fram minimum distorsion, men det 
kan stundom vara svårt med tanke på det 
utsända radioprogrammets kvalitet, löp
tidsdistorsion och annat. Man kan. natur
ligtvis utan alltför stora ingrepp trimma 
in tunem för avstämning mot minimum 
distorsion från den lokala sändare man 
lyssnar tiU, liksom man då orienterar sin 
antenn mot den för bästa signalstyrka och 
störningsfrihet. 

Klirr vid stereodrift är aldrig speciellt 
lågt, men här föreligger värden som ligger 
nära t ex Marantz tunerdelars . Jfr distor
sionens ökande vid avstämning enligt vi
sarinstrumentets utslag! 

IM mätt för tunerdelen enligt IHF upp
visar fina siffror, I , I % under de betingel-
ser som redovisas i punkt 4. I 
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Allmänt goda data 
för FM.-mottagaren 
SIN för FM-delen: Tillverkarens "opti
mala" värde om 70 dB har tillkommit på 
okänt sätt, inget anges hur mätningarna 
skett. USA-provningar har för l mV in
spänning tillgodoräknat H/K 930 ca 69 dB . 
RT har i 240 ohm och M = 22,5 kHz vid 
1 kHz 55 dB linjärvärde resp vägt 62 dBA 
i mono . DIN-relaterad mätning i stereo 
med M = 40 kHz gav 53 dB och 59 dBA 
med de angivna betingelserna (se punkt 5 
i mätdata) . Monovärdena är kanske lite 
sämre än väntat. Stereovärdena i sin tur 
rätt ordinära men i mycket repr.esentativa 
för en stor grupp mottagare. Vi kunde f ö 
på sin tid inte heller få Marantz berömda 
B 20 att svara mot tiIlverkardata på den 
här punkten, och man kan ju alltid söka 
tröst i faktum att de radioprogram man 
skall ta in har ett frekvens- och dynamik
register som lämnar mycket övrigt att ön
ska och är långt under vad en god tuner 
sätter gränsen för. 

Begränsningskurvan skall vara brant hos 
930 med full limitering vid l ,5 !-lV enligt 
data. Kurvan är dock tämligen flack utan 
att man hamnar alltför långt från tillver
kardata, se tig i datasammanställningarna. 
Full begränsning motsvaras av 3 !-lV, -3 
dB = 1,3 !-lV- Muting-insatsen eIler brus
spärren har 25 ~LV som begränsningsnivå, 
denna limitering kommer tidigare än för 
decodern som träder i aktion vid 30 !-lV 
insignalstyrka. Såväl muting , som stereo
automatikens tröskel för insats kan, som 
sagts, trimmas. De här värdena gäller a v 
fabriken satta nivåer. 

Tunerns pilottondämpning vid 100-pro
centig utstyrning, -58 dB, är ett mycket 
gott värde. Det var faktiskt knepigt att 
hitta pilottonen. 

Separationsdata för grannkanaldämp
ning kan förmodligen trimmas till bättre 
resultat. Som bäst har vi 37 dB, ett värde 
om ca 55 dB hade suttit bättre om man 
skall vara i toppklassen. Frågan kanske 
bör ställas: Vad ligger sändarna på? 

AM-undertryckningsdatas framtagning 
är redovisade i mätresultaten, och de 60 
dB som noterats är OK. 

Grannkanalselektion med tvåsändarmät 
ning har utrönts, se mätpunkt 11 för FM
delen . Man måste disponera två exakta 
signalkällor för selektivitetsmätningen, som 
här resulterat i de ca 50 dB vilka tillverka
ren anger (B 20 har 65 dB). 

IrTfångningsindex gick inte att få till de 
goda 2 dB som firman anger, men 3 eller 
möjligen 4; mätningen är erkänt svår att 
reproducera. Bra vär-de hursomhelst. Ju 
lägre det är, desto bättre . 

Spegelfrekvensdämpningens 83 dB är 
faktiskt l dB bättre än hos Marantz, sådan 
vi mätte tunern i RT 1971 nr 12. Mycket 
bra värde för vilken tuner som helst, får 
man väl säga. Där denna tuner hade mer 
än 100 dB för MF-dämpningen noterar vi 
85 dB för Harman/Kardon , som därmed 
på inget sätt är dålig på det avsnittet. -
Dämpnings- och undertryckningsförmågan 
visavi diverse spurioser och störfrekven
ser ej detaljuppmätt. 

Frekvensavstämningens noggrannhet sy
nes tillfredsställande. FM-skalans kalibre
ring: 2MHz-intervaller mellan markering
arna. 
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Sammanfattning och utvärdering: 
Harman:Karons receivers exteriör må var 
och en bedöma själv. Den är i våra ögon 
tilltalande i sin kantighet, som innebär en 
lagom och välfunnen blandning av smart 
design och strikt rakt på sak-utformning. 
• Den är lättbetjänad och har i de flesta 
fall tydliga och lättfunna k<mtroIlorgan 
där undantaget möjligen kunde vara vo
lymrattens utformning och placering. 
• Inuti är den ganska väl tilltagen och 
uppvisar ett snyggt och på det hela taget 
välgjort montage utan risigheter över de 
två "däcken" som bildar över- och under
sidor. Kretskort och kopplingsdetaljer har 
anbragts klart spatiöst och åtkomligt. Re
ceivern verkar serviceanpassad och bär 
inga spår av provisorier; mekaniskt och 
dispositionsmässigt framstår den som ge
nomtänkt . Komponenterna och uppbygg
naden på flertalet punkter inger odelat 
förtroende - utom möjligen på en; mera 
därom nedan. Detaljer, utsatta för hård 
belastning eller kontinuerlig användning i 
stil med omkopplare, drev o dyl verkar be
sitta en rimlig grad av motståndskraft mot 
ovarsamhet och nötning. De flesta funk
tioner kännetecknas av distinkt verkan och 
smidighet. Chassiet är, trots tyngden av 
de dubbla, kraftiga nätdelarna längs ena 
gavelsidan, förvånansvärt välbalanserat. 
• Om Harman/Kardons 930 i stort verkar 
övertygande solid kan man möjligen gripas 
av tvivel på en punkt. Det gäller samman
hanget sluttransistorer-skyddskretsar-· 
kylelement. Citation-slutsteget har i sin 
B+-matning bl a två högtalarsäkringar på 
utgångarna, en för var kanal, plus två ter
miska brytare som stryper sluttransisto
remas strömmatning då hettan överskri
der +80 0 C.Till detta kommer två skydds
reläer i nätde\en som bryter bort kretsar
·na vid kortslutning. I vilken grad 930 
egentligen är garderat mot skador på elek
troniken har varit svårare att härleda, fak
tiskt. Det talas mycket litet om de anord
ningar som reellt finnes, termistorerna som 
känner av termisk drift jämte varistorerna 
och de två säkringarna plus dämpspolarna 
i serie med utgångarna. Man har även lagt 
in diodpar direkt på sluttransistorerna. RC
länkar skyddar halvledarna, som ju har gi
vits rätt hög viloström till förmån för god 
linearitet . Det verkar rätt tydligt, att Cita
tion-lösningarna till en del överflyttats på 
detta dock ganska effektstarka slutsteg, 
men, framför allt, det har inte fått det för
ras verkligt kraftiga och stora kyldeiar, 
med plåtarna utformade som en del av 
höljet. Hos 930 är hela bakstycket obrutet, 
kylflänsarna ligger inuti och ursparingarna 
för lufttillförsel är med förlov sagt rätt 
små. Tillverkarens uppgifter för 930 bor
de kanske lugna - där heter det bl a om 
det dc-kopplade effektstegets halvledare att 
dessa är av "heavy duty"-typ som förmår 
handskas med 100 % överlast. Det är möj
ligt, men tillverkaren varnar alltså uttryck
ligen på annan plats för strömrusningar 
över 3 A som icke tillrådliga. Och vilken 
spridning har säkringarna, som är tröga? 
Smäller de av vid 5- 6 A ger slutsatserna 
sig själva. - - Se också ovan. 

Jag vill dock uttryckligen betona på nytt 
att ingen gång under RT:s rätt intensiva 
provningar receivern blivit kritiskt varm 
under metallhöljet. Men måhända finns 
grund för uppmaningen att se upp med 

luftcirkulationen kring höljet, trots öpp
ningar nedtill också. 
• Så långt om den mekaniska kvaliteten 
och egenheten med kylelementinklädnaden. 
Elektriskt har vi att göra med en sam
stämd, väl fungerande helhet som kompo
nerats med insikt och sakkunskap. I den 
lyckade totalbilden märks påtagligt väl de 
få missar som begåtts; frågan är vilken 
betydelse en köpare vill tillmäta det som 
kritiserats här och som främst yttrar sig 
som defekt, "halverad" loudness -funktion 
samt i en apparat av den här resningen 
mindre effektiva filter. - Tonkontroller
nas något ofullkomliga verkan kan man 
väl överse med. 

I övrigt: En del saker är medelmåttiga 
men alltid tillräckliga för god funktion, 
förförstärkarens steg t ex. Nätdelarna är 
enkla aggregat, men fyller sin uppgift bra . 
• Plusposterna har ju en imponerande 
tyngd som kan göra nästan vem som helst 
entusiastisk: Föreningen av hög effekt och 
utomordentligt lågt klirr, en oöverträffad 
bandbredd med svårslagbar överstyrnings
reserv i effekthänseende, en mycket ringa 
förekomst av fasdistorsion, en på super
egenskaper anlagd transientbehandlings
förmåga, ett strömförsörjningsmässigt väl
garderat slutsteg (med de reservationer som 
gäller) med ytterst ringa övergångsdistor
sion, direktkopplat och separerbart från 
förförstärkaren samt, sist men verkligen 
inte minst, den radiodel som si förnäm
ligt matchar dessa här punktvis uppräk
nade, odelat positiva drag. De många och 
moderna anslutningsmöjligheterna tilltalar 
också. 
• Radiodelen - där vi inte gjort några 
egentliga mätningar på AM-delen av kän
da skäl men anser den vällyckad ändå -
är en stor överraskning, så högtstående so'm 
man Iyc)cats få den, trots a,tt där, liksom 
på förstärkarsidan, andra lösningar annor
städes visserligen givit punktvis bättre data 
här och var. Känsligheten och distorsions
friheten liksom frekvensgången är dock be
römvärt goda. Liksom vad gäller förstär
kardelarna talar ju radiodelens data för 
sig själva! 
• HarmanlKardon 930 är en receiver där 
företrädesvis enkla och osofistikerade lös
ningar dominerar utförandet. Receivern är 
lite av ett systemurval där kända och be
prövade komponenter står för några nyc
kelfunktioner, och anpassats berömvärt väl 
i helheten . För sitt pris måste den anses er
bjuda sådana både datarnässiga och ljud
kvalitativa 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 ihop för att på så vis få en topp
klassad förstärkare med en likaså god ra
diode!. 

RT:s provningar har entydigt utfallit så_ 
att man bör få betydande glädje av Har
man/Kardon 930. 
~ Prisklass: 2400-2500 kr ca. Med re 
ceivern levereras en del instruktiv littera
tur över funktioner och uppkopplingsmöj 
ligheter, antennråd och schemahäfte jämte 
en- förteckning över vissa reservdelar. En 
påse säkringar medföljer plus kabel. 
~ Generalagent: Septon Electronic AB, 
411 14 G öteborg. Tel 031-137360-80 . 
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Sveriges tre bästa högtalare? 

Tvpbeteckntng 
Generalagent 
Tillverkar • . ursprungsland 
PrincIp 
lådans volym IItler) 
HognJI.relement Basregtster 
O o MeUanreg,ster 
O o Olskantregrster 
Oelntngsfrekvenser 1Hz) 
Frekvensomfång (H z) 
Markeffekl (W) 
Kans11ghet (W) 
Impedans (ohm) 
Anslutning " . 
Ynermån 8x H lit D . (cm) 
Vikt (kg) 
Ca-puslnkl 17,6S%moms (kr) 
Sarskilda egenSkaper 

DUX!DX 321/03 

OUX Sound Pro/ecl321 / 3 
OUXRadloAB 
OUX, Sverige 
Slulna lådor (2st) 
32·3 
1 SI dyn, 25 cm yuerdt8m 
2 st dyn, 12 cm ytterdtam 
1 SI dyn, 2 ,5 cm -dome Iweete,· 
200 3000 
28 200<X> 
50 
4 
4 
5 m kabel med DIN ·kontakt 
Bas 30x4SI140,d.sk th 18.511 17 
18·2 
8SO · 
Bashogtalaren kan placeras var 
som helst I rummet Mellan
och dlskanthogtalaren I sepa
ral -kub- med direkt - och rund· 
strålande element Utforande 
Pal'SSnder. Y'llack 

~oms 850:-

Typbeteckning 
Generala;ent _. 
Tlllverkare. ursprungsland . 
Princip .... 
Lådans volym . . (hler) 
Hoglalarelement BaSleglster 
O o Mellanregister 
O o !)I$kantreglster 
Oetnlngslrekvenser 1Hz) 
Frekvensomlång IH,) 
Markeffekl fWI 
Kanstighet fWl 
Impedans (ohm) 
Anslutning 
Ynermån B .. H. O (cm) 
Vikt . (kg) 
Ca-pns Inkl 17,65'" moms (kr) 
Sarsklldaegenskaper 

SONAS/0A-6, typ 2a 

QA·6. typ2a 
ABSonab 
Sonab ProductlonAB. Sverige 
8asrelleKlåda. runc1strålande 
44 
1 st dyn. 22 cm ytterdlam 
lstdyn.22cm vtlerdlam 
4 SI dyn. 5 cm kondlam 
200. 2700 
26· 1 B 000 
50 
5 
,,7 
5 m kabel med DIN ·kontakt 
24K68x43 
20 
1795 · 
Tonkurvan ar rak 29 · 15000 
Hz Inom._ 3 dB Vid normal an· 
vandnlng I ett bostadsrum med 
hagiaiaren Slående pA golvet In' 

Vid en vagg Bashoglalarelemen. 
tel driVS av Inbyggd effektförSI , 
Individuellt trimmad t hogl 
Patentskyddad 

~moms 1 795:-

Typbetedtnlng .... . 
Generalagent ........................... . 
Tillverkare, ursprungsland .. . 
Princip ...... ... . 
LAdans volym . . .......... (Iller) 
Hogtalarelement ... BaSlaglster 
0 :0 .... Mellanreglsler 
0 :0 ......... _ .......... DtskantreglSter 
Oelningsfrekvenser ............. IHI) 
Frekvensomf6ng .. . .............. (Hz) 
Markeffekl ".. .. .... (W) 
Kanslighet ....................... -. fW1 
Impedans ............ " .... (ohm) 
Anslutmng ............. .. 
Ynermån B x H x D ... . (cm) 
Vikt ... . ... _ ....... _ ........... (kg) 
Ca·prlstnkl 17.6S"'moms .... (kr) 
Sarskilda egenskaper .. . 

QUAD/ ESL 

ESL 
HarryThellmodAB 
The Acoustical MIg Co Ltd. Engl . 
Elektrostatisk 
Udasaknas 
2 s,.tekllostat, 65 x 32cm 
2 st elektrostat, 65 x 5 cm 
1 st elektrostat. 65 x 3 cm ytterm 
a.JO. 8ooo 
35· 18000 
28 
7 
15 
DIN ·kontakt 
88.781.26 
18 
1624· 
Fungerar som akustisk dlpol 
Membranen mycket lattare an 
konventionella hogtalarmem· 
bran Saknar resonansgivande 
Illda. 

Ca-pris 1 621A --med moms !'+-

Informat ionstjänst 9 

Svenska HiFi-Institutet och tatens 
Provningsanstalt har gjort mätningar av 
högtalare. Resultaten har presenterats i 
Stereo HiFi-handboken 73. Den mätme
toJ som användes är den för dagen mest 
tillförlitliga och ger tre viktiga para
metrar som: 

TO KURVA 
VERKNl GSGRAD 

DISTORSION 
För en utförlig beskrivning av under
sökningen hänvisar vi till boken, som 
förre ten är ovärderlig för alla som går 
i Stereo-HiFi-tankar. Diagrammen är på 
dom högtalare som fått de bästa värdena 
av dom som finns redovisade. 
Att därför säga att de är bäst är kansl<e 
inte helt rätt. Det finns ju många andra 
faktorer, som kan spela in - transient
återgivningen, utseendet, priset och 
möblerbarheten. Och främst den indi-

viduella bedömningen av ljudbilden. 
Men vi på DUX kan ändå inte låta bli att 
vara lite sto lta över den här placeringen 
- särskilt med tanke på priset. 
Lyssna på högtalarna hos 
DUX-handlaren. 

SOUND PRO.JECT ••• 'X 

'Md 

DUX Sound Project 321 '03. Direkt- och rundstrå
lande av tryckkammartyp. DX 321 /03 på bilden 
består av två enheter. En 3-liters kub med riktver
kan innehållande en I " dometweeter för d iskant
återgivningen och två 5" mellanregisterhögtalare. 
Levereras med plastsockel för t. ex. väggupp
hängning. En 32-liters baslåda med nedåtriktad 
lO" högtalare vars delning frekvens vid 200 H: 
innebär att den saknar riktningsverkan. 
Den kan alltså placeras var som helst i rummet och 
användas som t.ex. soffbord eller si ttplats. Leve
rera med hjul. Dom små kuberna placeras som 
konventionella stereohögtalare. DUX SOUND 
PROJECT 3Zl 03 finns i palisander, valnöt eller 
vitlack. 



MÄTRESULTAT 
OCH TESTDATA: 
Provningsexemplaret av Harman-Kardon-receivem modell 930 bär se
rietillverkningsnumret 222/16166. 
RT -provningen genomförd september-december 1972. 

A: Förförstärkaren och slutstegen 
1 Registrering av max uteffekt vid samtidig drift av båda kana
lerna och därvid uppträdande klirrnivå. Uteffekten registrerad vid 
frekvensen 1 kHz och inträdande klippning, iakttagbar på oscillo
skop. 

Belastnings- Vänster kanal 

impedans Spänning 
1 

Uteffekt 1 Klirrförekomst 

4 ohm 15,2 V 58 W 0,1 % 
8 ohm 19,3 V 46 W 0,05 % 

16 ohm 22,5 V 31,6 W 0,05 % 

Belastnings- Höger kanal 

impedans Spänning 
1 

Uteffekt 1 Klirrförekomst 

4 ohm 16 V 64 W 0,1 % 
8 ohm 19,7 V 48 W 0,05 % 

16 ohm 22,5 V 31,6 W 0,05 % 

:% Mätning av total harmonisk distorsion; vänster kanal med 8 
ohms belastningsimpedans och fem effektnivåer resp tre frekven
ser. Klirret i procent. 

Effektnivå ut 
1 

45W 
1 

10W 
1 

6W 
1 

lW 10,25 W 

Frekvens: 100 Hz 0,02 0,02 0,025 0,05 0,Q7 
1 kHz 0,05 0,02 0,025 0,05 0,07 
10 kHz 0,11 0,055 0,055 0,07 0,09 

3 Uppmätning av intermodulationsdistorsion enligt SMPTE-för
farandet ; två frekvenser, 7 kHz resp 50 Hz, ustyres i förhållande 
1:4. - Vänster kanal. Värdena uttryckta i procent. 

Belastningsimpedanser 

Uteffekt 58 W 
Uteffekt l W 

4 ohm 

0,13 
0,1 

8 ohm 

45 W/O,1 
0,1 

16 ohm 

30 W/O,l 
0,1 

4 a Upptagning av frekvensgång. Tonkontrollerna ställda i meka
niskt mittenläge. -1,5 dB·punkterna inträffar då vid frekvenserna 
5 Hz och 82 kHz. 
4 b "Effektbandbredd": Vid uttag av halva effekten och en klirr
nivå om 0,15 % fås området 15 Hz-45 kHz' 
5 Dämpfaktorn har uppmätts till 30 vid 1 kHz och 8 ohms belast
ningsimpedans. 
6 a Registrering av frekvensgången genom förstärkardelen: Väns.. 
ter kanal och Tone defeat-kontrollen aktiverad. 
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6 b Registrering av frekvensgången genom förstärkardelen varvid 
tonkontrollerna ställts i sina mekaniska mittenlägen. Upptagningen 
avser vänster kanal. 
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6 c Tonkontrollernas regleringsområde, vänster kanal. - Se tex
ten. 
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600 1000 2000 
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D ... 8 C Ull. 

of. 8 C u.. 

7 Inverkan av High- resp Low cut-filtren. Vänster kanal. - Se 
texten. 
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8 Resulterande tonkurvor sedan den fysiologiska volymkontrollen, 
"loudness", använts i fem lägen. Rattens position (volymens) 
motsvarar här kl 3,2, 12,10 och 9. 
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Revox nya hifi-program, konstruerat av specialister på pro- . 
fessionelI ljudteknik. 
Revox A76 Mkll. En tekniskt fulländad stereotuner. Tryck
knappar för funkti.onerna till-från, stereoautomatik, manuellt 
inställbar signalstyrkenivå, brusspärr, stereofilter. Lamp
indikering för stereomottagning och flervägsstörningar. 
Överskådlig och exakt kalibrerad stationsskala. l,nstrument 
för avstämning av signalstyrka och centrumtuning. 
Inga kompromisser när det gäller lägsta distorsion, högsta 
stabilitet och funktionellt och väl genomtänkt handhavande 
gör Revox-tunern till något alldeles extra. 
Revox. A77 Mklll. Lättmanövrerad stereobandspelare som 
överträffar hifi ·normerna. 3-motorbandspelare med elektro
niskt styrd capstanmotor, med stora tonbandspolar 
(26,5 cm) , relästyrning , skilda tonhuvuden och förstärkare. 
2- eller 4-spårsutförande, med eller utan Dolby B. Alla funk
tioner kan fjärrkontrolleras. Tryckknappssystem för band
transporten. Exakta, kalibrerade VU-metrar underlättar rätt 
utstyrning. Hög- och lågohmiga mikrofoner kan anslutas. 
Alla uppspeln ingar kan göras med ett min imum av omkopp
lingar: mono, mixning, stereo, överspelning mellan spår, 
ekoeffekt och multiuppspelning. Tack vare separata spol
motorer är omspolningshastigheten mycket hög, och de 
optimalt dimensionerade servobromsarna_ger dessutom sä-

ker bromsning. Revox A77 Mklll är uppskatfad av den 
rande hifi-entusiasten och ljudteknikern. 
Revox A78. Stereoförstärkare 2X40W sinus med minsta 
IM-distorsion och harmonisk distorsion. Högt signaIbrusför
hållande, linjär frekvensgång, stor effektbandbredd, exakt 
RIAA-korrektion och precisa ton korrektioner. Stegade ton
kontroller skilda för bägge kanalerna. Inkopplingsbara filter 
för vissa frekvensområden. Loudnesskompensation med 
muting sänker nivån med 16 dB varvid man samtidigt er
håller full klangbild. Flera programkällor kan anslutas sam
tidigt, t.ex. dynamisk mikrofon, tape monitor. 
Reglerbar ingångskänslighet för alla stereoingångar. Två 
hörtelefonuttag på frontpanelen. Utgångar för två högtalar
grupper. Denna förstärkare kompletterar de övriga Revox
produkterna med professionell karaktär i uppbyggnad och 
tekniska data. 
Er radiohandlare låter er gärna höra på REwox-produkterna. 

~ELF.A. 
] 

RADIO & TELEVISION AB 
LJUDAVDELNINGEN 

BOX 12086.10223 STOCKHOLM 12 
SJOVIKSBACKEN 12 -14. TEL.08/744 02 80 



9 Avvikelse från den RIAA-normerade avspelningskorrektionen . 
Den översta kurvan avser vänster kanal, den nedre höger. Signalen 
ä r uttagen över bandspelarutgången . - Se texten . 

10 Max inspänning på grammofoningång vid begynnande klipp
ning iakttagbar av signalen från bandspelarutgång. Frekvens 
1kHz. 

Mono: 84 mV 
Stereo: 70 mV 

J 1 Balanskontrollen dämpar motstående kanal > 60 dB ställd i 
resp ytterlägen. 

12 SignaIlstörningsförhållande rel uteffekten 50 mW i belastnings
impedansen 8 ohm och kortsluten ingång samt inspänningen i 
överensstämmelse med de angivna känslighetsvärdena. 

linjärt värde I vägt enllEC kurva A 

Högnivåingång (Aux Input): 51 dB 63 dBA 
Grammofoninging: 37 dB 48 dBA 
Med stängd volymkontroll: 56 dB 68 dBA 

J 3 Överhörningsdämpning eller stereoseparation, uppmätt höger 
kanal till vänster. 

Signal på högnivåingång 
Signal på grammofoningång 

1kHz 

51 dB 
50 dB 

10 kHz 

38 dB 
39 dB 

14 Förstärkarens kantvågssvar vid effekten l W och 8 ohms last. 
Tre frekvenser, a) 100 Hz, b) 1 kHz och c) 10 kHz. 

a b 

c 
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15 övergångsdistorsionen, uppmätt vid I W ut samt de två fre 
kvenserna 1 kHz resp 10kHz. 
a) 1 kHz, b) 10 kHz. - Oscilloskopet ställt för 2 V/cm för båda 
strålarna. 

16 Återhämtning efter överstyrning: 10 !-ls, i praktiken omedelbar. 

B: FM -delen av tunern 
1 Tunerns avstämningsområde: 88-108 MHz (mellanfrekvens: 
10,7 MHz). 

1 a Avstämningens noggrannhet rel inställd frekvens : Bättre än 
300 kHz. 

1 b Frekvensgång uppmätt rel 50 ~tS diskanthöjning, mono och 
vänster kanal, If-bandbredd enligt registrering på kurvbIad, 20 Hz 
-15 kHz (-0,5, + 1 dB). 

1 c Uppmätt frekvensgång i stereo, vänster kanal. 

8to.I .K,.... 

Hl w,. S--, 315 _"""' ..... Paptt. Speed:~NC. 

2 Uppmätt känslighet vid monomottagning vid 3 % klirr för 30 dB 
S/N i 300 ohms impedans enligt IHF med ~f = 75 kHz, modula
tionsfrekvens 400 Hz och mätfrekvens 96 MHz: 2,2 !-lV. 

2 a Uppmätt känslighet i mona enligt DIN med M = 40 kHz och 
240 ohm för 30 dB S/ N, tonfrekvens 400 Hz, mätning vid 96 MHz, 
1,9 !-lY. 

3 Distorsion, uppmätt vid monomottagning ; U,. = l mY, frekvens 
100 MHz, 
frekvenssving M = 75 kHz; 0,25 % (0,3 %, enligt visarinstrumen 
tets in st) 
frekvenssving M = 40 kHz; 0,20 % (0,25 % enligt visarinstrumen
tets inst) 



, . 

Grundighar 
fullträffar även på 
instrumentsi ! 

som tex 

Färggeneratorn FG 5 - den avancerade. 

eller färggeneratorn FG 21 - den Att titta på två signalförlopp går Man mäter nästan allt med univer-
billigare. utmärkt med G 10/13 Z. salvoltmetern UV 4, där lägsta mät

område är 30 mV - fullt utslag. 
Belastningen kan man glömma -
30M ohm in!! 

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 - det finns fler 
fullträffar - begär katalog och data
b lad från Svenska G ru nd i g AB Box 8086 
20041 Malmö tel : 040/922010. 



~ 3 b Distorsion vid stereofoni, 
~ frekvenssving af = 75 kHz; 0,8 % (1,2 % , enligt visarinstrumen

tets inst) 
frekvenssving af = 40 kHz; 0,25 % (0,7 % , enligt visarinstrumen
tets inst). 

A flin. Jfr mätresultaten fr bl a RT-mätningen av Marantz 20 B, 
där det på motsvarande ställe konstateras, att "inställning över 
o.\·cilloskopet på tunern ökar distorsionen något". 

4 Intermodulationsdistorsion : Frekvenserna 50 Hz och 7 kHz ut
styrda i förhållande 4: I och vid af = 40 kHz, mätfrekvens 89,0 
MHz,l,1 %. 

5 Signallbrusavstånd, mono, U e = l mY i 240 ohm, at = 22,5 
kHz enl lEe, 1 kHz, linjärt 55 dB, vägt enl A-kurvan 62 dBA 
S/N, stereo, mätt enl DIN men med af = 40 kHz, samma impe
dans, modulationsfrekvens I kHz, linjärt 53 dB, vägt enl A-kurvan 
59 dBA (pilottons- och bärvågsförekomster bortfiltrerade). 

6 MF-begränsningströskel (AGe-insats) 3 !-lY. - Se vidstående 
kurvor för känslighet och limiteringsegenskaper, varvid fig :s övre 
kurva anger If-signalens utnivå enl angiven modulationsfrekvens 
och den undre kurvan är brusnivån (-·3 dB = 1,3 !-lY). 

Relativ utniv~ 
dB 

Mono 
Modulationsfrekvens 400 Hz 6f=40KHz 

o LF-s ignal 

20 

40 

60 

2 5 10 20 50 fJV 
över antennklämmorna 

Rela t iv utnivå 

dB Stereo 

Modula t i onsfrekvens 400 Hz 6f = 40 kHz 

O LF-signal 

20 

40 

60 

20 50 100 200 500 fJV 

7 Muting-insats (brusspärr) rel 30 dB S/N: 125 ~lY begränsnings
nivå. Anm . - Jfr mätpunkt 15. 

8 Pilottondämpning rel I mY Ut., at = 75 kHz, 'mod 1kHz, 
vid JOO MHz 58 dB 

9 Stereoseparation (överhörningsdämpning) vid U" = mY in 
över 240 ohm, ~f = 40 kHz och vid 'mod enl nedan mätt vid 
100 MHz; 
100 Hz - 36 dB 
1kHz - 37 dB 
10 kHz .. - 27 dB 
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10 AM-undertryckning för I mY U e, ~f = 75 kHz, 'mod 400 Hz, 
30 % -ig modulation av AM-signalen vid 1 kHz, 60 dB. 

n Grannkanalselektion, mätt enl tvåsändarmetoden med 100 !-lY 
resp I mV HF, M = 40 kHz ± 300 kHz, 50 dB. 

12 Infångningsindex vid U e = 1 mV, 3 dB. 

13 Spegelfrekvensdämpning, 83 dB (lEe). 

14 MF-dämpning, mätt på antenningången, 85 dB. 

15 Stereodecoderns insats sker vid 30 !-lY. - Jfr punkt 7 ovan! 

16 If-utspänning, I V 

Mätningarna har försiggått under oktober 1972. 
Omgivningstemperaturer: 20--22° C 
Vid provningarna använd instrumentering har bl a omfattat: 
Tonfrekvensspektrometer med förstärkare, oktav- och tersoktav
filter Briiel & Kjaer 211 
Förstärkare BrUel & Kjaer 
Tongenerator/oscillator med regleringsförstärkare, rörvoltmeter 
och stegvis variabel dämpsats B & K 1014 
Rörvoltmeter Sennheiser 
Oscilloskop, 2-kanaligt, Advance 
Distorsionsanalysator, automatisk, NF 
Intermodulationsanalysator Crown 
Nivåskrivare Briiel & Kjaer 2305 
Signalgenerator Marconi 
Stereogenerator Radiometer SMG-J 
Mikrovoltmeter Rohde & Schwarz 
Effektmeterlprecisionslastmotstånd General Radio 

Skivspelare EMT och Thorens (TO 125) har vidare använts lik
som tonarmar från SME och Micro Seiki med avkännare av fabri
katen Ortofon resp Stanton. I provningen har också ett antal 
högtalare ingått som t ex Sonab, Celestion, AR, Heco och J B 
Lansing. 

BERIKTIGANDE 
OMBANDIRT 
DECEMBER 1972 
•• På grund av sätteritekniska 
missöden kom ett antal rader i 
AlIgus McKen zies provningsarti
kel , avsnittet i sp 1 P 30, RT 1972 
nr 12 att bli dels omkastade, dels 
utkastade, varför vi gärna vill 
återge originallydelsen: 

Då det är mindre välbetänkt att 
spela in sitt program med högsta 
frekvenserna i det lagda nära intill 
(att inte tala om ovanför!) 1 dB
punkten vid 10 kHz, där hysteres
slingan visar deformation vid en 
analys av de magnetiska egenska
perna hos bandet, och denna 
punkt vidare nästan alltid finns 
under treprocentsgränsen i distor
sionshänseende rel DIN-kurvan 
och band hastigheten 38 cm/s, blir 
10 kHz-gränsens l dB-punkt i 
förhållande till bandets vägda 
brusnivå det avgörande vid vär
dering av band med DIN-karak
teristiken . 

Så skulle det stått. I övrigt vill 
vi gärna ha sagt i anslutning till 
tape-rönen, att det, som några 
tror, inte är fråga om något 
"missförstånd", det som s~år om 
tonband med uppruggad baksida 
och tonhuvudslitage, erkannerli
gen då på det sist belägna avspel
ningshuvudet: Som faktiskt fram
går av artikeln får tape med 
strävt strukturerad baksida en be
nägenhet att vid spolning göra 

gropar i motliggande bandvarvs 
skiktsida och deformera denna. 
Vid passagen mot avspelningshu
vudet har man då ett ojämnt för
delat skikt med "relief-effekt", 
som vid långvarigt bruk kan ska
da tonhuvudet, vilket är klart be
lagt. 

Man skulle kunna tro, att .tjoc
kare band av det här ruggade sla
get på rent mekaniska grunder 
skulle utöva större anliggnings
kraft mot tonhuvudsatsen och så
lunda bidra till slitaget. Men kraf
ten hos fjäderdon och mellanhjul, 
kuddar o dyl är linjär, och den 
enda påverkan man ev skulle kun
na spåra är en friktionsökning 
som kan adderas till den motrikta
de kraft vilken på t ex ReVox 
har lagts på upplindningsspolen : 
Sträckningen aven styvare tape 
påverkas ju något, och ett tjoc
kare band kan få större anligg
ningskraft mot i första hand den 
ytterliggande "styrpinnen" som 
bromsar det; därmed möjligen 
också mot avspelniagshuvudet. 

Till slut : Att någon ändrade 
ordningsföljden för RT-provning
ens kantvågssvar i januarinumret 
har väl alla sett? Fig 6 och 7 
fick fel följd och fel figtexter. 
Sista fotot är som alla kan se ta
get vid kapacitiv last. Vi beklagar 
felaktigheterna. -e. 
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Slå dig ned här och sätt igång! 
Senare ikväll kan du njuta av äkta H I Fl. Du får, vågar 
vi säga, den bästa och mest högkvalitativa byggsat
sen på marknaden. En anläggning som kommer att 
fungera i många, många år utan bekymmer. Du kan 
komplettera med radiodelen TU 77 om du vill. 

Begär utförliga broschyrer med data och priser 

SEMICON ELEI(TRONII( AB 
Drottningholmsväg. 19- 21 , 11242 Stockholm 
Tel. 08/ 544010 , 10- 13, 14- 18 

* Nu börjar våra svenska anläggningar bli kända tör sin kvalitet även 
utomlands. 1973 börjar vi bl.a. sälja dem i England. I samband där
med byter vi namn tran Sem icon till SENTEC 
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JJ~~~ ~, ) 
f 7~~ ... flllpåattspåm~V 

Hyvlardu);: ""tt • ADC· f"U t 
i s kiv-r; :!!allan!e beröm i internationella teste~!rl!n ö~er 

" spåret? 
]J 

ADC har från billiga ADC 220X till exklusiva 
ADC 25 marknadens mjukaste nålupphäng
ning i respektive prisklass. Den höga följsam
heten ger lägsta skivslitage . 
Radio & Television Nr 81972 om ADC 10E MK IV : 
ADC's mycket linjära trekvensgång och låga dIstor
sion präglar naturligtvis återgivningen, klar, av 
slöjande och helt neutral. 
High FIdeiity om ADC XLM : 
DistorsIonsvärdena är utan undantag bättre än dessa 
tör någon annan modell vi har testat ... Frekvens 
kurvan är inom ± 2 dB inom hela området. Ljud
trekvenskurvan är ytterst rak . 
Stereo Review om ADC XLM : 
Detta är den enda pickup vi har sett, som verkligen 
är kapabel att spåra nästan alla stereoskivor vid 0,4 g . 
. . . Pi ckupen hade mycket god skärmning mot in
ducerat brum. 

ADC 10 E MK IV ADC 25 

HARRY THELLMOD AB ... ---------1 • Från Harry Thellmod AB, Hornsg. 89. 117 21 Stockholm 

HORNSGATAN 89 . 117 21 STOCKHOLM . TEL 08/680745 VX I Jag önskar närmare information om . ····· .. ·1 
8 MEDLEM AV SVENSKA Hi Fi INSTITUTET 1 ~:::s :: .. ::::....... .. ... .... :.:: .. : ..... : ........... ~ . :. .. ··· .. ····· 1 

17 Kommutativa filter ... 

till låg mitt under en samplingsperiod, dvs 
under första delen laddas en av våra kon
densatorer upp och när sedan insignalen 
momentant sjunker, börjar kondensatorn 
att laddas ur. 

Den intelligente RT-läsaren har natur
ligtvis insett de många mÖJligheter, som 
det kommutativa filtret erbjuder. Förutom 
de användningsområden , som nämnts ti
digare, kan en sofistikerad tondetektor (till 
diaprojektorer t ex) byggas. Filtrets serie
switchstruktur, som vi började med , kan 
utnyttjas till switchning av ett flersektiC'ners 
LP-filter, varvid flankbrantheten ökar . • 

Fig 12. Överst visas insignalen. Filtret drivs 
med en kl(lckfrekvens som är tio ggr insigna
lens. Nederst visas signalens utseende på filt
rets utgång. 
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Fig 13. Fotot visar utsignalens utseende då 
en fyrkantsignal har påförts ingången. Här 
har insignalen gått från hög till låg mitt un
der en samplingsperiod, vilket förklarar kur
vans egendomliga utseende. 

Samplep e>r ioder 
2 4 

Ä ----....l... ~ 
Kloc ka 

SIgn al ---, 

Fig 14. Förloppet i fig 13 är här förtydligat . 
Under period 3 går signalen låg. 

Fig 15. Förslag till annan drivning av fält· 
effekttransistorerna. 



radio&. 
television 

•• 

Specialtema: radiostyrning 

Den nya publikationen i RADIO & TELEVISIONs bygg själv-serie har radiostyrning som 
tema. Författare är Inge Stendahl - välkänd i radiostyrningssammanhang och svensk 
mästare i bl a flera båtgrenar. 
Inge Stendahls mycket uppskattade artikelserie i RADIO & TELEVISION ligger till grund 
för publikationen, vilken upptar byggbeskrivningar över så gott som all den elektroniska 
utrustning, som behövs för radiostyrning av modeller. 

racIID &. ~ Ca pris 19:50 Cinkl moms} 

teleVisIOnS •• 

BYGGSJALV 
Inge Stendahl om 

Ur innehållet bl a: 
• Två proportionalanläggningar av digital typ 
• Servoförstärkare (för landningsställ och bromsar 

bl a) 
• Trimningshjälpmedel 
• Varvräknare 
• Varvtalsregulator 
• Monitor (att bevaka trängseln i etern med) 
• Laddningsaggregat . 
• Lämpliga modeller för nybörjaren 

(Så tillverkar Du själv bilen och båten) 
• Klubbverksamhet 

Föredrar Du att köpa utrustningen färdigbyggd, fin
ner Du en utförlig översikt med priser och tekniska 
data för radiostyrningsanläggningar på den svenska 
marknaden. Som nybörjare får Du bl a tips om lämp
liga modeller att börja med, klubbaktiviteter samt i 
övrigt råd i massor. 

Beställ Ditt exemplar av BYGG SJÄLV - "radiostyrning" från oss eller köp den i Press
byrån. Pris: 19: 50 inkl moms. 

Klipp ur och skicka till Fackpressförlaget, Box 3177, 10363 Stockholm 3 

Sänd mig __ ex BYGG SJÄLV "radiostyrning" a 19 :50 inkl moms exkl porto och post
förskott. 
Namn: ______________________________________________________________ _ 

Adress: ____________________________________________________________ ___ 

Postn r. : _____________ _ Postadress: ______________________________ --==-::-:;-:;-
RT 2-7 3 

Informationstjänst 14 



QUAD - behöver vi säga mer? - Säkert inte om Du 
följt med på hifi -området några år. Tillhör Du däremot 
den kategori , som har ett nyväckt intresse för hög 
klass ig musikåtergivning, kan vi berätta, att QUAD 's 
fö rstärkare, rad ioenheter och högtalare allt id har an 
setts som något av det bästa man kan välja för sin hif i
anl äggning . 

Vi ll Du ha värld ens bästa ljudåtergiv
n ing så lyssna på 

QUA D ELEKTROSTATISKA 
HÖGTALARE! 

HARRY THELLMOD AB 
HORNSGATAN 89 . 117 21 STOCKHOLM · TEL 08/ 68 07 45 VX 

MEDLEM AV SVENSKA Hi Fi INSTITUTET 

...---------, • Från Harry TheUmod AB, Hornsg. 89, 11721 Stockholm 

1 Jag önskar närmare information om ..................... ... ·1 
I ~:::s :::::::::.:::: .. : .. ::::.:: ... ::::::.::::::::.: ...... ::::: .. : .. ::: :: .:::: ..... :: ... : .. .. ::: .... :: I 

Norsk QUA D representant ; 

_V_I_N_G_T_O_R __ E_I_e_c_t_r_O_"_iC_S_A/_s_,_3_19_1_H_O_R_T_E_N __ LS::: '~":':o=.::.=.::..::= J 
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Bygg själv en field effect tuner 

MOS-FET 
DUAL GATE MIXER 

Ni är välkommen att rekvi 
rera våra broschyrer med 
all a tekniska da ta. kopp
lingsscheman, bygganvis
ningar och pri slista . 

Elektronik sedan 1924 

SIGNALMASTER MARK 6 
Larsholt leverera r en komplett modulserie som gör det möj ligt att bygga en 
modern tuner dä r både elektronik. mekaniskt utförande och design ligger på ett 
högt plan. 
- Samtliga Larsholt-moduler kan levereras sepa rat. Därigenom kan de byggas 
in i en befintlig anläggning. Man kan också göra kom binationer helt efter 
egna önskemål. Följer Ni våra byggbeskrivningar kan Ni vara säker på ett 
fullgo t t resultat. även om Ni är nybörja re. 

Dansk produkt - Ingen tull 

LARSEN & Hf(JEDHOLT 
RYESGADE 51-53 • Ok 2100 KÖPENHAMN {ZS • DANMARK 
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HI-FI-stere 
tri . mnlng och kontroll 

1.5 Hz - 150 kH 
0.01 % distorsion 
Pris 1.580 kr 
exkl. moms 

Lä d' g Istorsionsgenerat 
Frekvensområde 1 5 or SG 68A 
Oistorsion 0,01 %' Hz - 150 kHz 

Utspänning i steg 4 V 
Utimpedans samt!" m , 4~ mV, 400 mV, 4 V 

'ga omraden 600 oh 4 m V omr. 10 ohm 

Dist.mätning 

0.03 %-100 % 
Pris 2.190 kr 
exkl. moms 

DistorsI' onsmeter/ '11' • 
M

. .. mi Ivo.tmet . D 
Inspanning fo" d" er 566 B 

O

. r ,storsIOn .. . 
,st. mätning 003 1 smatn. 300 mV 

O' ~ 00 % 10 Hz- 100kHz 

M
. ,05 %- 100 % 100 
illivoltmätning 1 V o. kHz- 1 M Hz 

Inimpedans 2 ~ - 300 V , 12 områden 

Nivå .. ohm , - 75 dB (ref. 0 ,776 V) matning +52 fil 

Svajmeter WF 971 1 89 In~ångssignal 20 mV- 2'0 ~ O kr exkl. moms 

Matfrekvens 3000 H 
Flutterområde +0 1 ~ och 3150 Hz _' o, ~0, 3 %, ~ 1 % f.s.u. 

DC-10 MHz 
5 mV/cm 
Pris 1 .890 kr 
exkl. moms 

Tvåkanalosci"oskop OS250 
S~armstorlek 8 x 10 cm 
Kanslighet 5 mV-20 V/ cm 
T,dbas 100 ns-1 25 / . TV ' s cm , 18 o "d 

. -synkseparator mra en 

Vikt 7 kg . Oim. 18 x 29 x 42 cm 

~:~T~~:M7~!~ICffi~ 1 "TEl 08/820410 
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RADIO & 
TELEVISION 
hjälper Er gärna 
med ytterligare 
upplysningar om 
de produkter som 
annonseras i tid
ningen. Vänd på 
sidan och se hur 
lätt det går till. 

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

RADIO" TELEVISION 

BOX 1'177 
10163 STOCKHOLM l 

--------------
PRENUMERATION 

Ja. jag prenumererar på RADIO St TELE, 
VISION ett år framåt och får 12 nr (11 ut 
gåvor) för kronor 57 :-. Jag betalar senar' 

när inbetalningskortet kommer. 

A'be"om,Ode ~~~T~ ~DLlGT! 07 2073!l 

O 
administration, 
planering, ekonomi 

O under.'ls~ing 
O produktion 

O konstruktion 

O forskning och 
utveckling 

O .. .. ...... .. ...... .. 

Efternamn Förnamn 

c/o 

Gata, postlåda, boX etc 

postnummer Adresspostanstalt , 



Informationstjänst . .• 

GÖR 
sA 

HÄR .. 
Samtidigt som Ni läser Radio & Television kan Ni på informationsta
longen ringa in eller stryka under numren på de annonser som Ni 
önskar veta mera om. Varje annons är nämligen försedd med ett 
nummer. Sen behöver Ni bara fylla i kortet med namn, adress etc. 
och posta det till oss. Vi ser till att Ni snabbt får svar på Era förfråg
ningar! All informationstjänst är kostnadsfri . --------------
Jag vill veta mer om de(n) inringade annonsen( erne) i detta nummer : 
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241 242243244 245246247248249250 

FÖRNAMN 

EFTERNAMN 

TITEL/YRKE 

FöRETAGSAORESS 

POSTANSTALT 

BRANSCH RT 2· 73 -------------_. 

RADIO .& TELEVISION 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 3 

(SEAS) 
H i Fi Högtalarbyggsatser 

TYP 18 - 30W - 2 vägs 
DATA: 
1 st 8" Bas 
1 st. 1,5" Diskant Mellanregister. " DOME 
TYP" 
1 st. Del ni ngsfi I ter del ni ngsfrekvens 1500Hz. 
Frekvensområde 35-20.000 Hz i 20-liters låda. 
Impedans 4 eller 8 ohm 
Kr. 155:- inkl. 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. 158:- inkl. 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. 253 :- inkl. moms. 

TYP 60 - 70W - 3 vägs 
DATA: 
2 st lO" Bas 
1 st. 4 x 6" Mel lanregister 
1 st. 1,5" " Dame" Diskant 
1 st. Delningsfilter delningsfrekvens 600 och 
3000 Hz 
Frekvensområde 25- 20.000 Hz i 60 liters låda 
Impedans 8 ohm 
Kr. 325:- inkl. moms. 

TYP 95H - 50W - 3 vägs 
DATA: 
1 st. 12" Bas 
2 st. 4 x 6" Mellanreg ister 
3 st. 3,5" Diskant 
1 st. Delningsfilter delningsfrekvens 300-
2800 Hz 
Frekvensområde 30-20.000 Hz i 80 liters låda 
Impedans 4 ohm 
Kr . 445 :- inkl. moms. 

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 I 
• 

O st. SEAS HÖGTALARKIT TYP: _ __ fl kr: ___ • 
ink!. moms + frakt 

I Namn • · ~ . IUtdelningSadreSs ; . 

I Postnummer och ort (j. 
I 

Föredrar du att ringa in beställningen : finns 
vi på 040/ 126708. Och du är alltid väl - • 

• kommen ti.!1 vår nya bu~ik på Ö. Förstads- • 

• 
aatan 19. oppet9-18. lordaaar9-13. I' 
-----------------Informati onstjänst 18 



HAR ni TAPPAT SllinALEn? 
DM64 TAR upp DEN ÅT ER 
OCH HÅLLER DEN EN TIMME 

DM 64 är ett minnesoscilloskop med bistabilt rör. 
Skrivhastigheten 250 cm/ms och betraktningstiden 60 min. 

o Två kanaler, DC-l0MHz 1 mV/cm 
O Akta x-v 
O Auto-Erase och DC-trigg för lågfrekventa repetitiva signaler 
O Alte rnerande trigg 
O Algebraisk addering av kanalerna 
O Diff-möjlighet genom invertering 
O TV-b ild och linje-synkronisering 

PRIS 4.850:-

TELEQUIPMENT - ETT TEKTRONIX-FORETAG - DET MÄRKS 
För demonstration kontakta: 

-""""---.. ....... --

TEKTRONIX® 
BROMMA GOTEBORG 
Tel. 08-981340 Tel. 031-244790 

TEKTRONIX A/S BAGSVAERD 01/987711 . MORGENSTIERNE & CO A/S OSLO 02/372940 · INTO OV HELSINGFORS 11123 

Informat ionstiänst 19 

Generalagent:' 

BE[HmAn 
BECKmAlllnnOUATlOn AB 
Tfn vx 08-4400 50. Telex 103 18 
Wollmar Yxkullsgatan 15A 
Box 17116. 10-l62 Stockholm 17 

• 
I 

Bygg-själv! 
små, snygga, bra, billiga . .. 

1 månads returrätt 

1 års garanti 

Svensk bruksanvisning 
Vad kan man mer önska? 

Prisexempel : 
Priserna för förstärkare och tuner av
ser kompletta enheter med lackerad 
låda och monteringssats inkl moms. 
Mått : 35x22 X7 cm. 

Pris för enbart ingående elektronikmo
duler, inkl moms. 

2X20W 505:-
2X40W 668 :-
Aktiv Filter 88 :-
Stereo FM-tuner 438 :-

2X20W 
2X40W 

395 :-
503 :-

Stereo FM-tuner 350:-

G ill -;ckman Innov:;on~ , Box 1;-16~462 Stockh~';
I JA, det är klart jag vill veta mer om Sinclair projekt 60. 

I Namn ....... . 

Adress 

I Postadress 

Informationstjänst 20 
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privatradio 
teknik och trafik 

SVERIGE VÄRLDS FEMMA 
I JAPANSK PR-IMPORT 

Sverige kommer på femte plats i 
världsstatistiken när det gäller im
port av japanska privatradiostatio
ner på 100 milliwatt eller mer, 
framgår det av siffror som publi
cerats i den japanska tidskriften 
lEI. 

Etta ligger som väntat USA 
med en import av 394913 japans
ka PR-stationer under år 1971 till 
ett värde av 16212290 dollar. 
Dessutom importerade amerika
nerna 2,4 miljoner stationer på 
mindre än 100 mW, en storleks
klass där Sverige tycks vara helt 
orepresenterat. Förklaringen till 
det stora amerikanska intresset för 
dessa " flea-power peanut whist
les" är förmodligen att de enligt 
FCC:s bestämmelser är helt och 
hållet licensfria . 

För att återgå till de litet kraf
tigare stationerna ligger Schweiz 
tvåa med 37 485 stationer till ett 
värde av 1 247 320 dollar. Schwei
zarnas intresse för privatradio kan 
förefalla förvånansvärt stort, men 
antagligen ligger förklaringen i att 
en stor del av det importerade ap
paratbeståndet återexporteras -
ett av våra vanligaste svenska pri
vatradioföretag har exempelvis 
som bekant sitt moderföretag i 
Schweiz, och därifrån försörjs en 
stor del av den europeiska mark
naden. 

På tredje plats kommer Kanada 
med 28 824 importerade japansta
tioner för 967 450 dollar. Fyra är 
VästtyskIand med 28 956 stationer. 
Siffran kunde berättiga Västtysk
Iand till tredjeplatsen i ligan, men 
tydligen köper tyskarna sina sta
tioner billigare än kanadensarna 
- eller också håller man tillgodo 
med enklare typer - ty det tyska 
importvärdet är "bara" 686600 
dollar. 

På femte plats kommer som 
sagt Sverige. Här importerade vi 
under 1971 16216 japanska appa
rater till ett värde av 513 250 dol
lar. 

Läser man de här siffrorna som 
en viss potentat lär läsa Bibeln 
kommer man fram till att de im
porterade japanska stationerna i 
genomsnitt kostade 32 dollar, dvs 
omkring 165 kronor, stycket när 
de lämnade Japan. 

Innan man börjar mumla om 
oskäliga avanser, rövarpriser m m 

efter att ha jämfört de 165 kronor
na med normala katalogpriser, 
skall man dock komma ihåg att 
en varas exportvärde i Japan och 
det pris den svenske importören 
till slut får betala är två vitt skil
da saker. Frakt, tull, moms och 
diverse hanteringskostnader på 
vägen utgör en stor del av det 
pris vi till slut får betala. 

Som nummer sex på den japan
ska PR-exportlistan kommer Ita
Hen och som nummer sju Frank
rike med 20400 resp 47 430 ap
parater. Både Italien och Frank
rike importerade alltså flera ap
parater än Sverige, men i Sverige 
köpte vi för några få dollar mer: 
Italienarna betalade 447 160 dol
lar och fransmännen 431 360. I 
synnerhet fransmännen måtte allt
så ha köpt betydligt enklare appa
rater än svenskarna. På åttonde 
plats hamnar Thailand, som betalt 
189570 dollar för bara 570 appa
rater. Bortåt 330 dollar eller 1 700 
kronor styck - rena lyxen, tydli
gen! 

Nia är Australien med 6087 ap
parater för 173 320 dollar och tia 
Norge med 5835 apparater för 
120580 dollar, allt enligt den ja
panska tidskriften, som tyvärr in
te nämner på vad sätt siffrorna 
räknats fram. • 

144 MOTSTATlONER ÄR MöJLIGA 
.,ED NY SELEKTIVANROPSEN/1ET 

Radioko\DJDunlkatiQD AB i 
Göteborg bar tagit fram en 
enhet för selektivt anrop, RK 
[44, som fullt utbyggd medger 
selektivanrop av 144 olika mot-
stationer. . ' 

Selektivenheten är närmast 
tänkt för företag som har ett 
större antal radioutrustade fQ'I;
don än vad som motsvaras av 
antalet koder i hittillsvarande 
selel<tivenheter. Den är J(Oo
struerad så,· att den kan anpas
sas till förekommande selek
tivutrustning och PR-stationer 
från Zodiac, Lafayette, Tokai 
m fl, förutom att den kan an
vända'i tillsammans med kom
radioapparat·ur på högre fre
kvensband. 

RK 144 kO$tar ffi&! filter för 
en anropsmöjIighet 640 kro-
nor. (Radiokom • tion AB, 
Jlfttestensgatart 417 23 
Göteborg, 031-53 SO). • 
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DET STORMAR KRING PR-PLANEN 
FöR DE NYA BATRADIOKANALERNA 

De planerade tre nya båtradio
kanalerna - omnämnda i janua
rinumret av RT - har tydligen 
blivit en källa till oro bland både 
båtburna privatradioägare och 
försäljare av framför allt 23-ka
naliga syntesstationer. 

Båtägarna är oroliga för att de
ras nuvarande utrustningar inte 
skall kunna användas, och försäl
jarna rasar över den uppmaning 
att tills vidare inte köpa några 
nya syntesstati~mer som Sjöspor
tens Samarbetsdelegation sände 
ut till båtklubbarna för någon tid 
sedan. 

Nu lär det nog knappast bli risk 
för att någon en dag skall finna 
sin båtradiostation helt oanvänd
bar för sitt ändamål, inte ens om 
den är av syntestyp. Några tim
mars studier av scheman till de 
vanligaste syntesstationerna ger 
vid handen att man borde kunna 
få de allra flesta att fungera på 
det aktuella nya frekvensområdet 
strax under privatradiobandet, ge
nom att installera ett varierande 
antal nya specialkristaller i. stället 
för de ursprungliga. 

Man får i så fall finna sig i att 
förlora några av de "gamla" kana
lerna. Med litet tur och listig be
räkning kanske det går att ordna 
så att åtminstone lejonparten av 

Redaktör: Stig Malmström 

de "förlorade" kanalerna faller 
inom lågeffektdelen av bandet, 
dvs kanalerna 1-11. Dessa kana
ler har ju i varje fall den seriöse 
användaren aven femwattsstation 
ingen anledning att sakna. 

En annan sak är om på detta 
sätt modifierade syntesstationer 
kommer att godkännas av Tele
verket. Mellan de tilltänkta båt
radiokanalerna ligger nämligen 
kanaler som är avsedda för helt 
annan trafik, t ex de i januari
numret nämnda teleprinterkanaler
na eller kanaler avsedda för fjärr
styrning. 

Eftersom frekvensavståndet mel
lan de tilltänkta båtkanalerna va
rierar, kan man beroende på syn
tes generatorns konstruktion få en 
del frekvenser så att säga "på kö
pet" och på så sätt riskera att ge
nom slarv eller på okynne hamna 
bland de professionella sändarna, 
något som Televerket kanske inte 
alls är trakterat av. 

Vilka frekvenser de nya båtra
diokanalerna kommer att förläg
gas till är ännu inte riktigt klart 
när detta skrives - RT har vis
serligen vissa stalltips, men änd
ringar kan fortfarande förekomma 
och för att inte sprida förvirring 
föredrar vi att vänta med publi
cering till dess frekvensfördel
ningen är officiell. • 

....................................... 
Enkel kristall provare 
att bygga för labbet: 

33K I 

l
~~ .' 
TEST 

-XTAL .: 
UNDER 

+ TEST • 
-=-9V IK • 

I I ! Fig 1_ Kristallprovare_ Om kristallen är OK skall lampan lysa : I när strömmen sluts_ (Ur 73 magazine). I 
........................................ : 



Katalog 
I vår nya 44-sidiga katalog hittar du 
det mesta du vill veta om Team Tokai, 
kommunikations- och privatradio, 
personsökningsanläggningar, 
antenner, selektivanrop, kring
utrustning samt prislistor. Massor 
av nyheter. Där finns stationer 
för alla behov. Du kan beställa 
katalogen på nedanstående 
kupong. 

Service 
Skulle din apparat krångla så 
lämnar du bara in den till när
maste återförsäljare. Han skic
kar den sedan vidare till vår 
s'nabbt arbetande serviceverk
stad. Eftersom trådlös materiel 
kräver lite extra av teknikerna, 
är vår personal specialutbildad 
på detta område. Stort reserv
delslager och goda resurser gör 
att Hansa Nordic kan garantera 
dig full service. 

~ ... ..................... _ ...... . 
I S·· d· l#': • an mig... n.om ... • 
I 
: 
I 

i 
• 

Sänd kupongen till Hansa Nordic AB, Box 156, 421 22 Västra Frölunda. 

Mot 4:50 i frimärken sänder vi vår nya katalog till dig. 
Om du löser morsetexten som ligger i ramen kring kupongen, får du katalogen 
utan kostnad. 

Namn. 

Adress 

Postadress 

.: 
• • • 
I : 
: 
• • • • Hos vem köper du dina komm.radioprylar . 

ha nord- I I morsetext runt kupongen står det. : nsa- IC I RT2·7 3 • 

Go"teborg I Märk kuvertetSBElTokai. : bolagen ........ --_ ....................... -
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> voltmeter 

~" .' .. 

~ .. . . .... 
• 

Begär ytterligare upplysningar eller DEMO. SvenskaAB BRUEL&KJ.JER 
KVARNBERGSVÄGEN 2S • 141 4S HUDDINGE· TEL. (08) 7112730 
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BELTEK BILSTEREOBANDSPELARE 
- en av Japans bästa enligt japanska 
konsu m enti nstitutet. 
- hela Belteks program i vår kata
log som fås mot 5:- i sedel. 
~Iiv ombud redan i dag . 

M o D E LL C57:0~O ...... iiiIi~i;;:: 
Informati onstjänst 23 
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GENERALAGENT: 

SVENSK RADIO 
23400 LOMMA 
Tel vxl 040/465075 



•• 
BYGGSJALV 

Din egen hifi-högtalare! 

LM-7 * 150 W sinus, 125 lit. 4 eller 8 ohm 

Vår specialbutik nu flyttad 
till Midgårdsvägen 16, 
Täby Kyrkby. 
Så här hittar Du dit : 

Kör Roslagsvägen till Danderyds 
kyrka. Åk ej upp på motorvägen 
utan tag' i stället avfarten mot 
Vallentuna . Föl(gamla Norrtälje
vägen (Enebybergsvägen) genom 
I:nebyberg. Ta till vänster vid 
bussgaraget och följ Täbyvägen 
mot Vallentuna. Strax efter 
Täby kyrka finner Du Midgårds
vägen. Välkommen! 
(Du kan också ta buss 601 från 
Rådmansgatan/ Sveavägen) 

* Se Teknikens Värld nr 23, den 10.11.71 
- byggsats nr 4 och 2. 

LM-5* 50 W sinus, 
40 lit. 4 eller 8 ohm 

LM- 50 50 W sinus, 40 lit. LM-8 Samtliga högtalar-
Endast 4 ohm. element och delningsfilter till 
Helt komplett med fanerad den välkända "kolboxen". NU 
låda! med nytt bredbanpselement. 

som tål dubbla effekten och 
ger bättre basåtergivning. 
4 eller 8 ohm. 

AB LjudMiljö 
Affär och lager: Midgårdsvägen 16, Täby Kyrkby 
Kontor : Fack 5, 18306 Täby 6 
Ordertelefon : 0762/ 12100 
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60/60 watt 
47/47 watt 
39/ 39 watt 

EIGHT 

. 
.....;;..... ..::.:.. .' J' .. ' ~.'. 'o a •. ••• . : .~ ;:: 

---- -----~ 

,-" . " • 

Sansui, stereovärldens stormästare har just 
drag EIGHT, SEVEN och SIX. Tre drag som placerar 
Sansui i frontlinjen när det gäller design, prestanda och 
tillförlitlighet. . 
Dessa nya receivers har för första gången helt andra elek
troniska komponenter för ytterligare förbättrade ·funktioner. 
I Sverige kommer modell SIX och EIGHT att marknadsföras. 
För detaljerade upplysningar fråga Din HI- Fl handlare eller 
skriv till någon av nedanstående adresser. 

Effekt Total harmonisk FM känslighet 
Bandbredd (I HF) distortion (IHF) 

10-40.000 Hz mindre än 0 .3 % l,7p.V 
10-50.000 Hz mindre än 0 ,05 % l,8p.V 
10-50,000 Hz mindre än 0 ,04 ,% 2 p.V 

SEVEN 

~---------. 
, ~....:,. .'.~' ... . ' ',': : ' . . ~ 
. . 

• 1', 
• 

Selektivitet 

bättre än 60 dB 

SansuL 
I 

bättre än 60 dB 
bättre än 60 dB 

SIX 

' .. 
Sverige : MAGN ETON . TR E LILJOR 3. 113 44 Stockholm e Danmark : QUAlI- FI IngenJorsflrma. Christianholms 26. Klampenborg e Norge : FRIGO NORSK A .S . Ellert Su·ndsgt 40. Os la e 
F,nland : AUOIOVOX, Kornet,nt,e 2. 00380 Hels,ngfors 38 e SANSUI AUOIO EUROPE SA. Oiacem Bldg ., Vestingstraat 53 - 55 2000 Antwerp , Belgium e SANSUI AUOIO EUROPE SA 
FRANKFURT OFFICE 6 Frankfurt am Ma,n Reulerweg 93 , Wesl Germany e SAN$UI ELECTRIC CO. LTO. 14- 1, 2·chome, Izumi, Suginaml· ku TOkyo 168. Japan. 
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nya produkter 
rör, halvledare, integrerade kretsar 

T0126 TR ANSISTORER 
ELCOMA-NYHETER 
E1comas serie av driv- och slut
transistorer för audioförstärkare 
kapslade i TOl26 har utökats 
med två nya familjer. 

De nya transistorerna, med ut
vecklingstypnummer 310/311BD 
och 358/359BD, är tillverkade 
med eptaxiell bas. 
• 3JOBD och 358BD är NPN
transistorer medan 311 BD och 
359BD är PNP-typer. Båda serier
na kommer i tre spänningsklasser, 
45, 60 och 80 V. 31O/311BD har 
en maximal total förlusteffekt på 
10 W och den maximala kollek
torströmmen är 3 A. För 358/ 
359BO är motsvarande värden 
25 V och 6 A. 
• 298BD är utvecklingstypnum
ret för en transistor utvecklad i 
första hand för användning i lin
jeavlänkningskretsar. Den tål 
500 V kollektor-emitterspänning 
och 0,5 A i kollektorström. 

Svensk representant: Elcorna, 
tel : 08-679780. 

M ON OLITMATCHADE 
PNP·TRANSISTORER 
Qualidyne presenterar en serie 
dubbla transistorer som är mat
chade monolitiskt, vilket ger låg 
offsetspänning och låg spännings
drift. 

QD 401 heter en typ, vars vik· 
tigaste data är: 
BVrpo = 45 V, 
hFF: = 100 för JO - 1000 ilA, 
offset spänning = 3 mY, 
offset spänningsdrift = 5 IlV, 
JOO-priset är 12:80/st och svensk 
representant är: Nordisk Elektro
nik, tel : 08-24 83 40. 

f ex 

.... ,,, t)\l1' 

NY A INSTR UMENT· 
FÖRSTÄR KARE I 
TELEMETRICS PROGRAM 
ZA702MI och ZA03MI heter två 
nya instrumentförstärkare från 
ZeItex. 

Förstärkarna är av differential 
typ med ingångsimpedans på 500 
- 1000 megohm. Förstärkningar 
mellan I och 1 000 ggr inställes 

enkelt med ett externt motstånd. 
Ingångsimpedansen förblir hög, 

oberoende av förstärkningsgra
den. Förstärkarna är ingjutna i 
plastkåpor. Dimensioner endast 
29X 29X IO mm. 

Svensk representant: Telemet· 
ric Instrument AB, tel: 08-2Q 30 00 
/93. 

FLERA A/D·OMV ANDLARE 
FRÅN TELEDYNE·PIDLBRICK 
Båda typerna finns med olika ut
gångar. Modellerna 4020 (8 bit) 
pris kr 135:- och 4022 (10 bit) 
pris kr 210:- har strömutgång 
med 200 ns stigtid. Modellerna 
4021 (8 bit) pris kr 135:- och 
4023 (10 bit) pris kr 210:- har 
spänningsutgång ± 5 V stigtid 25 
us. 

Yttre trimkomponenter erford
ras ej. Noggrannheten är bättre 
än ± 1/2 LSB. 

Utgångarna är kortslutningssäk
ra och omkopplingsbara till sym
metrisk eller osymmetrisk utspän
ning relativt OV. 

Alla modeller innehåller intern 
referenskälla. 

Svensk representant: Scandia 
Metric AB, tel : 08-82 04 JO. 

KOMPLEMENTÄR KISEL
TR ANSISTOR FöR 
ffi FI·EFFEKTSTEG 
Svårigheter att framställa PNP
kiseltransistorer för höga effekter 
gör det besvärligt att konstruera 
kraftigare effekts teg i klass B för 
hi fi-förstärkare. Kvasikomple
mentära effektsteg är den vanli-

gaste lösningen, som ger över
gångsdistorsion som är kostsam 
att komma till rätta med. Det är 
både enklare och billigare med 
helt komplementära effektsteg om 
lämpliga transistorpar finns till
gängliga. 

Philips har utvecklat komple
mentära kiseltransistorer för för
stärkare med upp till 20 W ut

, gångseffekt : NPN-transistorerna 
B0201, BD203 och PNP-transis
torerna BD202, BD204. 

BD20J och BD202 klarar max 
45 V kollektor-emitterspänning 
medan B0203 och BD204 klarar 
upp till 60 V. Toppvärde för till
låten ström är 12 A . Övre gräns
frekvensen är 25 kHz vilket ger 
stor effektbandbredd. Läckström
men I (,BO vid 150°C skikttempera
tur är mindre än J mA vilket ger 
god termisk stabilitet. 

Transistorerna är monterade i 
en plastkapsel som fästs mot kyl
elementet med en genomgående 
skruv. 

Svensk representant : AB Elco
ma, tel 08-679780. 

KONSTANT Q-TR ANSISTOR 
FöR UHF·EFFEKTSTEG 
En transistor avsedd att användas 
i mobila UHF-effektapplikationer 
har konstruerats av R CA. Det som 
skiljer denna produkt från andra 
transistorer för liknande använd
ningsområden är att ingångsim
pedansen har gjorts ovanligt hög 
och att Q-faktorn är låg på in
gången med följd att bredban
dighet - 390 MHz - 512 MHz 
- har erhållits. 

Transistorn T A8172 ger 30 W 
vid 12,5 V och är lOO-procentigt 
testad vad beträffar oändligt SVF. 

Svensk representant: Erik F er· 
ner AB, tel 08-80 25 40. 

OPER ATIONSFöRSTÄRKARE 
MED HöG BANDBREDD 
En snabb operationsförstärkare 
till lågt pris tillverkas nu av 
Analog Devices, USA. Förstärka
ren, som är av universaltyp och 
har beteckningen AD507, har 

en förstärkning·bandbreddspro
dukt av 100 MHz. Biasströmmen 
är max 15 nA och driften i off
setspänningen uppgår till max 15 
fl. V re. Förstärkaren har en min 
slew rate av 25 V/ ilS. 

Snabbheten uppnås genom att 
förstärkarens ingångssteg tillåts 
arbeta vid hög strömnivå, samti
digt som man lyckats reducera in
gångsströmmarna till ett värde 
som är lägre än hos många and
ra förstärkare. Eftersom förstär
karen är bredbandig krävs inga 
feed-forwardkretsar. 
. AD507 är lämplig i alla bred

bandsförstärkare samt i sample
and-holdkretsar och snabba inte
gratorer. Arbetstemperaturen är 
0-70° C. 

Svensk representant: Kompo. 
nentbolaget Naxab AB, tel 08-
372945. 

TVÅ TV·KRETSAR 
NYHET FRÅN ATES 
SGS/ A TES producerar nu två nya 
kretsar för TV. Den ena av des
sa, T AA 6305, är speciellt kon
struerad för att användas i färg
TV-mottagare. Den innehåller i 
huvudsak följande funktioner : 
- aktiv synkrondemodulator för 

blå och röd signal 
- matris för grön signal 
- vippa för identifieringskretsar 
- PAL-omkopplare 
- färgfälla . 

Höljet är av typ DIP med sex
ton ben. 

Den andra kretsen har beteck
ningen TCA 511 och den innehål
ler följande funktioner: 
- horisontaloscillator 
- fas- och frekvenslåsningskret-

sar för horisontalsvepet 
- infasningsomkopplare 
- vertikal oscillator och sågtands-

generator. 
Utförande av TCA 511 medger 

kontroll för horisontalhållning 
och med anslutning till olika typer 
,av utgångssteg och är lätt att 
trimma. 

Svensk. distributör: ABEMI 
Elektronikavdelning, tel 08-
7300790. 
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I nl<öpsregister 
PRODUKTREGISTER RT 2 ANTENNER 25 DIODER 

1. Alarmsystem 80. Kylflänsar 
TRANSITRON ELECTRONIC 2. Antenner 81. Kärnor ALLGON ANTENN AB 

3 . Antennmaster 82. Laddningsaggregat SWEDEN AB 
4. Apparatlådor 83. Lamptablåer 18400 Akersberga Bagarfruvägen 94 
5. Arbets- och skyddskläder 84. Lampor 0764/ 601 20 telex 10967 12355 Farsta 
6. Audiometrar 85. Laserutrustningar 08/937373, 936350 
7. Avstämningsapparatur 86. Ledningsmateriel 

LAFA RADIO AB 8. Avstörningsapparatur 87. Likriktare 
9. Axelkopplingar 88. Lindningsmaskiner Köpenhamnsvägen 5 34 FJÄRRMANÖVRE-10. Bandspelare 89. Ljudanläggningar 21743 Malmö 

RINGSAPPARATUR 11 . Batterier 90. Lödutrustningar 040/101445 
12. Bilantenner 91 . Magneter 
13. Bildtelegrafiapparater 92. Magnetband CANON SVENSKA 
14. Blandare 93. Megafoner FÖRSÄLJNINGS AB 
15. Borstar 94. Mikrofoner 3 ANTENNMASTER Huddingevägen 113 16. Bromsar 95. Mikrokomponenter 121 43 Johanneshov 17. Byggsatser 96. M ikrokretsar 08/ 492810 18. Chassin 97. Mikrotelefoner AB VÄGBELYSNING 
19. Dekader 98. M ikrovågsapparatur Box 3100 20. Detektorer 99. Motorer 10361 Stockh olm 3 
21 . Diamant- och safirnålar 100. Motstånd 08/ 233840 AB Linjebyggnad 38 FOTOBLlXT-22. Digitalutrustn ingar 101 . Motståndsg ivare 
23 . Diktafoner 102. Mätbryggor AGGREGAT 
24. Diodbryggor 103. Mätinstrument 
25 . Dioder 104. Navigationsutrustning 4 APPARATLADOR CANON SVENSKA 26. Drosslar 105. Normaler FÖRSÄLJNINGS AB 27. Dämpsatser 106. Nätaggregat 

Huddingevägen 113 28. Ekolod 107. Omkopplare ELEKTRONLUND AB 
29. Elektrometrar 108. Optik för kretskort och IC Fack 121 43 Johanneshov 
30. Elektronrör 109. Personsökare 20110 Malmö 1 08/ 492810 
31 . Filter 110. Potentiometrar 040/ 934820 
32. Finsäkringar 111. Precisionspotentiometrar 
33. Fjärrkontrollutrustningar 112. Precisionsmotstånd 43 FÖRSTÄRKARE 34. Fjärrmanövrerings- 113. Radarutrustningar 

apparatur 114. Radiokommunikation 
10 BANDSPELARE AB TRANSISTOR 35. Flatkabel 115. Radiomottagare 

36. Flexibla Laminat 116. Radiosonder Svarvaregatan 11 
37. Fläktar 117. Radiosändare TANDBERG RADIO AB 11249 Stockholm 
38. Fotoblixtaggregat 118. Rattar Fack 08/541730 
39. Fotoceller 119. Regulatorer 17203 Sundbyberg 40. Fotometrar 120. Reläer 08/ 981650 41 . Färdskrivare 121 . Ritelement ING.F:A L.G. ÖSTERBRANT 
42. Fördröjningsledningar 122. Räknare Box 2037 43 . Förstärkare 123. Rörhållare 55002 Jönköping 44. Galvanometrar 124. Servoutrustningar 

18 CHASSIN 036/128196 45. Generatorer 125. Skalor 
46. Genomföringar 126. Skivspelare 
47. Givare 127. Skrivare ELEKTRONLUND AB 
48. Goniometrar 128. Skärmar Fack 51 HALVLEDARKOM-
49. Grammofoninspelnings- 129. Skärmmateriel 20110 Malmö 1 PONENTER utrustning 130. Snabbtelefoner 040/ 934820 50. Gyron 131 . Stativ 

TRANSITRON ELECTRONIC 51 . Halvledarkomponenter 132. Statiska Omformare 
52. HF-Drossl<>r 133. Strömställare SWEDEN AB 
53 . Hydrofoner 134. Stämgafflar 21 DIAMANT-OCH 

Bagarfruvägen 94 
54. Hållare 135. Säkringar 12355 Farsta 
55. Högtalare 136. Säkringshållare SAFIRNALAR 08/ 937373, 936350 
56. Hörapparater 137. Telefonutrustning 
57. Hörtelefoner 138. Teletypapparatur HOFA IMPORT AB 58. Induktansspolar 139. Temperaturindikatorer Larmvägen 18 59. Instrument 140. Temperaturmät- och 55 HÖGTALARE 60. Integrerade kretsar reglerutr 25256 Helsingborg 

042/135540 61 . Isolatorer 141. Termistorer ING.FIRMA 62. Isoleringsmaterial 142. Termometrar MARTIN PERSSON AB 63 . ITV 143. Termostater 
64. Kameror 144. Trafikövervakningsapparatur Sveavägen 117 
65. Kammare 145. Transformatorer 22 DIGITALUT 10432 Stockholm 19 
66. Kanalväljare 146. Transistorer RUSTNINGAR 08/ 233045 
67. Koaxialkabel 147. Trimpotentiometrar 
69. Komponenter 148. Tryckta kretsar 

ELEKTRONLUND AB 70. Kommutatorer 149. Tyristorer 
71. Kondensatorer 150. TV -anläggningar Fack 60 INTEGRERADE 72. Kontaktdon 151 . TV-kameror ' 20110 Malmö 1 

KRETSAR 73. Kontrollbord 152. TV -mottagare 040/ 934820 
74. Konvertrar 153. TV -bandspelare 
75. Koppl ingsdon 154. Ultraljudapparatur TRANSITRON ELECTRONIC 
76 . Kopplingsur 155. Undervisningsapparatur TELE- EKONOMI AB SWEDEN AB 
77. Kretsar 156. Undervisningsinstrument Box 880 Bagarfruvägen 94 
78. Kristaller 157. Vridmotstånd 101 32 Stockholm 12355 Farsta 
79. Kylanordningar 158. Ytskyddsmaterial 08/ 118411 , 101572 08/ 937373, 936350 



631TV 94 MIKROFONER LJUSKÄNSLIGT 132 STATISKA 
KOPPARLAMINAT OMFORMARE 

CANON SVENSKA ING.FIRMA -
FÖRSÄLJNINGS AB MARTIN PERSSON AB AB SIGNALMEKANO 
Huddingevägen 113 Sveavägen 117 AERODROME SERVICE AB Kontor och utställning 12143 Johanneshov 10432 Stockholm 19 Bromma flygplats 
08/ 492810 08/ 233045 161 69 Bromma Västmannagatan 74 

08 / 2901 80 Tel. 08/332606 - 33 20 08 

KLN Trading AB 
FIRMA BELZON-PRODUKT Box 472 
Lammholmsbacken 214 12404 Bandhagen 4 
12743 Skärholmen 08/ 997040, telex 11075 

64 KAMEROR 08/7106906 

CANON SVENSKA 
FÖRSÄLJNINGS AB 
Huddingevägen 113 

Vi 121 43 Johanneshov har 145 TRANSFOR-08/ 492810 
MATORER 

reserverat 
122 RÄKNARE TRANSFORMATOR-

plats för TEKNIK 
Box 28 

76 KOPPLINGSUR ELEKTRONLUND AB 66200 Ämål 

Er annons Fack 0532 /1 4950 

INDUSTRI AB REFLEX 
20110 Malmö 1 
040/ 934820 

Sundbyvägen 70 
16359 Spånga 
08/ 364642, 364638 

146 TRANSISTORER 
CANON SVENSKA 
FÖRSÄLJNINGS AB 

SVENSKA DEL TRON AB Huddingevägen 113 
121 43 Johanneshov Fack 
08/492810 16302 Spånga 2 

78 KRISTALLER 08/ 366957, 366978 
Butik: Valhallavägen 67 

NORWEGIAN MINING 108 OPTIK FÖR TELE-EKONOMI AB 11427 Stockholm 

LTD A/S KRETSKORT OCH IC Box 880 
08/345705 

Oppegård 101 32 Stockholm 
Norge MICRO OPTIK AB 08/11 8411 , 10 15 72 
00947/803160 Glanshammarsgatan 67 

TRANSITRON ELECTRONIC 

12446 Bandhagen 4 SWEDEN AB 

08/ 991707 Bagarfruvägen 94 
12355 Farsta 
08/937373,936350 

89 LJUDANLÄGG- 109 PERSONSÖKARE 
130 SNABB- 148 TRYCKTA 

NINGAR TELEFONER KRETSAR 

AB TRANSISTOR 
LAFA RADIO AB LAFA RADIO AB AB KRETS-CONSULT 

Svarvargatan 11 
Köpenhamnsvägen 5 Köpenhamnsvägen 5 Pontonjärgatan 2 
21743 Malmö 

11249 Stockholm 040/101445 
21743 Malmö 11222 Stockholm K 

08/541730 040/ 101445 08/ 502260 

AB LEDNINGSKORT 
Wollmar Yxhullsgatan 31 

114 RADIOKOM-
Box 17108 
10462 Stockholm 17 

92 MAGNETBAND MUNIKATION 131 STATIV 08/ 843600 

BASF SVENSKA AB LAFA RADIO AB ELEKTRONLUND AB 

Box 53008 Köpenhaml"svägen 5 Fack 
40014 Göteborg 53 21743 Malmö 201 10 Malmö 1 
031 / 81 3260 Telex 2327 040/ 101445 040 / 934820 149 TYRISTORER 

AMPEX, distributör : SV. LAFAYETTE RADIO AB CANON SVENSKA TRANSITRON ELECTRONIC 
ORIGINAL SOUND Importgatan 14 D FÖRSÄLJNINGS AB SWEDEN AB 

Villavägen 10-12 Box 4042 Huddingevägen 113 Bagarfruvägen 94 
18275 Stocksund 42204 Hisings Backa 4 121 43 Johanneshov 12355 Farsta 
08/856065 031/520630 08/ 492810 08/937373, 936350 



~'d'§dHt9 BYGGSATSIR 
Har Du sett HEATHKITS senaste modeller? Om inte bör Du beställa 
vår nya katalog. Det f inns många intressanta satser i den, både pris· 
och prestationsmässigt. Här nedan visas några exempel. 
Har Du byggt HEATHKIT tidigare vet Du hur lätt det är, annars bör 
Du prova på det så ska Du se att Du också blir biten av denna 
lönande och fascinerande hobby. 

IB·l l 0l FREKVENSRÄKNARE 

1 Hz-l00 MHz, 8 si ffrors kapa· 
citet. Känslighet SO mV t ill 50 
MHz, däröver 100 mY. 
Pris : kr 1280:- inkl moms 

Beställ vår katalog I 
Sänd kr 3 :-
i frimärken till : 
HEATHKIT Box 12 081 
10223 Sthlm 12 

Namn 

Adress 

Postnr 

AR-1214 STEREOMOTIAGARE 

Låt denna nya AM·FM·mottagare 
bli hjärtat i Din stereoanlägg· 

~ ning. Effekt 20W per kanal. Finns 
även som separat förstärkare. 
Pris : kr 1090:- inkl moms 

SW-717 KORTVAGS· 
MOTIAGARE 

Transistoriserad mottagare för 
mellan· och kortvågsbanden . 

~ Bandspridning och hörtelefon· 
uttag . Inbyggd högtalare. 
Pris: kr 398 :- inkl moms 

IM-l04 FET MULTIMETER 

Ett portabelt lab .instrument som 
är noggrant, funktionellt, enkelt 

~ att använda 'och oömt. 
Impedans 10 Mohm. 53 mätom· 
råden på 4 skalor. 
Pris : kr 560: - inkl moms 

HEATHKIT ~ HEATHKIT ~ 
~O~'2~~t~'m 12 'MTt).i§(.[§ 

.. Adress ..... . ... .. . 'RT 2:73 

Informationstjänst 26 

ANTENN
VÄXLINGSRELÄ 

Kontakt: Enpolig växling 
Testspänning till jord 1. kV-
Spole: Upp till l00V= ; Standard är 
12 och 24V= EHektförbrukning c :a 
1,5W 
FunktIonstIder: Tillslag c :a 20 mS 
Frånslag c :a 8 mS 
TemperaturomriIde: -4Q°C till 
+ 30oC 

Anslutningar: För coaxialkabel UR· 
43. Klammer för montering medföl· 
jer 

Nominell Impedans: 50 ohm 

Nominell frekvens: 450 MHz 

SVF: 1,1 :1 

Cross talk : 39 dB 

Prisklass: Under 50:- kronor 

r - - - - - - - SKANDiNAviSKA - - -, 

I 
Härmed,beställes . . . ... . . ... ... st TELEKOMPANIET AB I 

Veddestavägen 14, 17562 Järfälla 

I 
relä typ 951 , spole . .. .. .... . V= . Tel. 08i7600255 I 
Namn 

I Adress 
Postadress RT2-73 I 

I I ~dädtU 
I ~~ m SKANDINAYISKA - . /// / L:" __ -.:.: _. _ ... T_ B_L_B_K_ O_M_ P_A_ N_I_B_T_ A __ _ 

Informationstjänst 28 

FU~ICA ST~(Q)] 
Titta på nya Fujica ST 801. Så får 
du lära dig något nytt i avancerad 
kamerateknik. 

@ AUG. EKLöW AKTIEBOLAG 
Box 23086, Norrtullpalatset, 104 35 Stockholm 23 

j .. jl .j 
() 

SL-101 

• 
• 
• 

Skala 1:1 

Inform at ionstjänst 27 

(infra röd) 

V-976 

NEC 
LYS· 

DIODER 

SL-104 

~ 
~ 

H 

~ 
SL-102 

Skala 7: 7 

"'..9. ,°9 

l, 
n 
Il 

Typ: SL-l03 
Pris vid 500 st : 
Kr 1 :95/st. 
(lagervara) 

• Alviksvägen 65 • Box 15034 
16115 BROMMA. Te l. 08/262510 

Informationstj änst 29 



Sonypå 
Sony. 

Bra bandspelare låter inte bättre än bandet tillåter. 
Använd Sony-band till Sony-maskinerna och andra bra 
'bandspelare så kan de gå ror fullt i alla diskanter. 

Informationstjänst 30 .. 
DIGITALKLOCKA MED VACKNING 
försedd med beröringskänsliga plattor för inställning av rätt tid och väck
ningstid. vilka båda visas på den 6 -siffriga displayen. Synkroniserad på 
nätfrekvensen 50Hz. Anslutningsmöjlighet för batterier vilket ger gång
reserv (18v. max. 17 mA). Väckningsrepetition om intervaller av 7 min. 
Storlek B 160 + H 80 + D 135. 

Byggsats pris kr 372:- inkl. moms. 

Informationstjänst 32 

BWE 
Äkerbyvägen 388 
18335TÄBY 
Tel. 75872 61 

Den genialiska rörkopplIngen som tar 3 raka 

rör med en skruv •.. 

TREVINGE SYSTEMET 
Flexibelt, billigt, enkelt, färgglatt och intressant. 

Butiksinredningar, lager, verkstad eller industri. 

Runda ASSA Stenylrör och Trevinge i glada fär

ger. Trevinge »p» - en billigare koppling i plast. 

Ring 08/9947 34 47 79 39, Idemekano AB. 

Generalagent för Trevinge i Skandinavien 

Informationstjänst 33 

NYHET 

El E!TRON l! BI GGSl! SER 

BYGGSATSEBli1 KOlIPLI.'I'U llED ALU TILLBEHÖR 
I BYGGS'TS~Ji'iNNS' AVEN.I Likspä.nnillBeenhehr, 
fl:Srföretärkare. effektföretärkare , slut.teg och ton
kontr.enhete r-FK-Variat.orer , elektroa.lcuatiaka till
behör. tt llea teappara ter för musikinstrument, sändar
amatörapparater, fjä.rretyrnillBsll8g'regat för modell
byggare, batteriladdare, elektronikenheter f. bilar, 
ljuaorgl ar, mät- o, teetapparater, FY- aändare, tuner 
o , radiomo t tagare, 
GDUJIlUO!llT: AB H&:P'.1.8 

BEXlÄR PROSPEJ('!' O. PRISLISTA I 

HEl.TRUSISTORISiRAT OSCILUlSIOP - BlOGUTS H .... m HM 207 
TmISU DIoU : f-ta n \.rka", b .... dbrldd II - 8MHZ _)dB killlli.h~ 50.' 
t-t./ ca. 12-.'1.1" iaciql !ap, : IM~.Op'. l-tSntirk.,.. ba.odbrldd )U
tltlll _)dB, ki.alll&:!'tlt. 0,25' \ - t / c • . UPP tO Kl - ~OOkJlI i 7. - .t.,. 
S7IIk.o",Id.n ia~. ocb ut, 'O !II - 15 ItYI, ) - PL"SURM STRluOR. lit
.pilIDia, 110/ 220'. Di • • 160.l20).Io!4o.. , nu e:. 5ke. pOl S! II 798'00 

..... 8II:ijJI O.tfUUO ou r K.l.MEOS bd. OSCILLO$lOPPROGR.I.JI . . . 
• - ~ .~ , .. uu IUUIIJIIIIlUllJUIIIUlIUUIUIUIU'l J' JUIIIIlilunr n r 

II.!lt..tR!l!llSTORISIJtJ.O Ty".aUL TILLSATS nr OSCH.UlSIOP - r:t.tlTROIllOPP-
Il ), ill! H.&..IIm HZ J6 

Gir rard.lIn .. .. 0' U r hkt lik. ii",,,,r " ,U.ru,a. till .killDd .o~ 
tllra kl.D o,a.lr;atod.~rlhrör , rr.ku,a. . oarU" 2H1 - 1511111. - )dB 1 Not. 
k. lI.hr.lll , rö",tif'u1q: O dB I.' ...... oii.ap.at . 12-.h,: 0 , 05-0,'-0 , 2-
O,J-0 .S-1-2-)-5-10-20-)O' t - tita. In&J..l!lilia p. c:. lltW/' Opr, .... tU,. 
o. rid •• a a.t iagu , u päftal., c:. 2500' t_t. Tld ••. ul ... tud r"lIrb."t 
O- , Oc • • / .1d OIc •• kopkiIllUp" 50.' t _ t / c •• 
S, .• k.oarld.o ill\.,.II : •• Uri U trll!! k.&D • .l 1 dl.r 2 Sur ')'IIk,lItp.q t. 
yUre ')'IIk,-/ lIt , - / , .!11&l.a.a',a. " ole •• koplt.. o.koppl,tr.k"lII c:. 8081 
_ 800111. 8OkJf •• B.tUridrl ... n " bau. rlek .. ilr dhr ur. 
PlIS Dl DAST U 595:00 

--,-_ PUT lIOClOIlII'GSIIASI IIi. Ikrll .. ~yck .. odlll 

~ 
. ... 4sc.7 1,6.. h, 2 _ 2,5" U,plh Il'. 159:00, 6Ot . / 1,2 •• ", 2 -

. . 2,5 •• Al. pll~ tr. '98:00, 9Ge. / 1,2 •• rl, 2 - 2,5" U,pllt Ir. 298 :00 
, B"''''ODELL _.t &Ge . / '.6 .. r., 2 •• U.pllt tr, 545:00, 90ca 1,2 •• rl, 

2~ • .I.l.pllt Ir. "5:00 .. 120.::11/ 1 , 2" r. , 2 .. Al.p'lh [r . 898:00. 
'OO'UlDIGT 10l1 PLDlDlT rOR LU., lURSIR OCtl 'UISTA OD . 

TRANSFOR1U.TORER till RoT be,krl".1qar 1 la,.r, pi. blulllll!q lhdu ' nQ u d 
öa,k,d, öt •• L ... rua\id e: . I-J uckor. 

'00325 P: 220'. $: 2,,, J .'S" 0,3' ":25 '024' 2 P: n0'. $: 24T 'o. 17:75 
100604 P : 117/220'. $: '.J' ','& ":'5 102430 P : 220' . $: h l. 2"" JA ":)0 
10062) P: 220'. I: 2,t. ' .J' 'O, J 4 20:25 102. " P: 220'. $: 2,,, 2U , .. 77:50 
100650 P: 220' . $: A.t 6,J' o. 2,\ '021)2 P: 220', $: 211. 2'" 5' &6:25 

~!~l!l~r.!rr:~o~~~~!"' r. )8:45 ' 027
4

0 =:0~~2!~2~~;~~~: 1 ~ 27.5' )6,&0 
100&5' 0:00,51. pn lindD. 40:50 10274' 0:00 , 15.1. p.r Un~ZI. )8:50 
1006520:00 ,75' pIr lindn. 41 :25 10"42 0:.0 0,2' ptor 1111dn. . , :2S 
l006S) 0:0 U pIr U adll. 42,:90 '027 4) 0:00 , ) .1. ,. r lhd4. 44 ;)0 
l00654 0:02A pit liDdll. 54:75 l 027 u 0 :0 O, " p.r lhdD. 5':'5 
100655 0:0 ) 1. p. r Ullcla. 6' :'0 102745 0 :0 0,9.1. per lhlcla. ,,:'" 
10065& 0:.0 4,5A ptor Ulld!!. 7):95 1027460:01,25.1.,.r lillda. 7):IS 
100721 P: 2201', $: 21 ~ 7' Ii 0 ,1.1. 18: 15 1027470:01 ,75.1. p .. linda . 88 :50 
100,2) P : 22"'i, $ : 21\ 9' Ii O,2S.I. 22:50 1027480:02,&.1. pit Uoda. 102:00 
10122) P : 220', $: 21\ 12'" 0 ,2.1. 22: 50 102749 D:o ) ,41. ,.r UllclD. lJO : to 
'01224 P: 22OV, $: 2.~ 12' Ii. O," 41 5:85 10)0)2 p; 220', $: 2.~ )0' Ii S1 88 :15 

P lIR L 1 $ $ IITSTSTD1 
UT 2 - 8 10W &0:00 
UT ) -15 15w 112:00 
lIT ) -25 25W '52:00 
UT 10 - 2 15w 17:00 
lUT 20 - 2 JOw 12) : 00 
lIT 20 -) 40W '65:00 
KIT 50 - 4 50W 212:00 

LloOR1 tri ... tirial
Uh II. tront ;>lu~or Ull 
UTSYSTDI: 
2 _ 8 " l . t .. k &0:00 
) - 15 )0 1. h . k 80:00 
) - 2S 1001, uLk 114 :00 
) -25'001. .. hlit 1)2:00 
50- 4 50 l . t .aII. 108:00 
50- 4 50 l, ".lIIöt 124 :00 
so- 4 50 1. j.c.r. 148 :00 

LIDOR .! .phphuor till 
lO-~ o, 20-) .y.U' 2':50 

rR O 'TP L .aT TOR 
tillKlTliYliTDllIur"'., 
tIi..rdi, klädda rrID Iro
nor )J:OO - ' ,5):00. 

PHILIPS DO It I 
!..!....!..!..! AD 0160) T 
4 d . 811 20'1' lrollor )1 :70 

P H J L J r. $ atioTlURJ: 
AD3700.tJC 'i-8OO0I)W 24 :00 
UWaDOft7 8" 7il lor 55 : 00 
AD']061 114 6," 4Q lOJ 29:50 
1 08080114 8~ 411 'W,. :50 
1008080114 S" 8Q 6w 14 :50 
AD9110M e." 7,;. 10. &9:90 
.i.DI050117 '0"7>110W":50 
1.01 25&118 '2- fW 20" 7):00 
.i.D50(;0SQ 5" 4g ~O' 61:00 
AOSot.OSQ 5" 8W 40' &1 : 00 
.I. 0506oW8 5'' S'l 101 )4:00 
.1.070(;5'1'8 ' ! " 8W 20'1' 45:00 
.I.08065W4 8" 4';' 20W 57:00 
.I.D8065w8 S" IW 201 57 : 00 
.I.01255W8 12" 8CI: 2SW '70:00 
.1.0'25"4 12- 41l 40r 14,:00 

te:!S:::"!2=ö~.~:~4t: 
b .. _ • • lla.ar,,, . _di.lr.r.nt.r_ 
dllbb ll • • • br&lI - d.lll,til tlr 
LAGERP'ÖRS1STORSORTtR ING 

MarSTOO , parENTIO
IlE.'l'RAR ETC . o . (WR. 
KOKPONENTER I STOR 
SORTERING T . EX: 

KONDENSATORER ~ 
11..D.11I:0LTTD Pr1l- oclt 
Typ. u.pll: ,,, T,Philip. 
ORIG .• fl NARltsr.t.eRI l.I.T 
6/8' 12/'5' 
5" 0:);5 5" 0:95 
10 0:95 10 0:95 
25 0:95 25 0:95 
50 0:95 50 0 :95 .. 0:'5 .. 0 : 95 
100 0 : 75 100 0:95 
250 1:45 "O 1 : ,S 
500 1 :75 500 2 : 4, 
'000 2: ' 5 1000 ):15 
2500 ):75 2500 5 :70 
5000 ':15 5000 8:50 
10000 9:75 10000 11 :00 
25000 ":75 25000 2':50 
JO/)5' 50/60' 

-" 0:95 5" 0:95 
10 0:95 10 0:95 
25 0:95 

" 
0:95 

50 0:95 25 0:95 .. 1:25 'O 1:25 
100 1:)0 •• 1:1S 
250 2 :70 100 1 :90 
SOO ): 10 250 2 :70 
H'OO 5: 40 500 ) :90 
2500 ':75 1000 6:60 
5000 II :95 2500 10:25 
10000 '9:75 '000 15:50 
25000 42:00 10000 29:75 
70/8()' l00/110Y 
o,5,.. r 0:'5 -" 1 :25 
1 0:95 10 1:)S 
2 0:95 25 ' :75 
5 0:95 50 , :95 
10 0 : 95 100 ): 45 
25 1 :55 250 4 : 75 
50 ' :75 500 &:'0 
100 2:&0 '00<) 1):95 
250 ): 45 2500 :/ ' :50 
500 4 :90 
1000 8:40 
2500 17: 40 JOO' ' 5:95 

~~27;~:7~ 200 .. 4DDt1 r 
)50/'85' 

)2 .. r 2:20 s..r 1:60 
50 2:50 J2 2:25 
)2.)2 ):40 ,O 2:85 
SO-50 4 :)5 8.8 2:10 
450/ 550' 1&.16 2:70 
"_" ) :50 25 .. 25 ): 45 
)2.)2 5: 2, )2 . )2 4 :00 
50050 7:80 S0.50 5:20 

~5' 'SO/ 550' ... , 2 :45 ..., 2 :60 
8.' ) : 15 So, ) :SO 
16.'6 ):50 )2 .. )2 6:60 

~ gg~ ~ ~ ;!g:: ~ ; !:~ :;:&: !:' ~:t 99 :95 :g~g~:~ ~~:: ~~ ~:5~:: : ~5i~(!:~~! ~;~~~ jt<; ........................ ..... 
&,)' Ii. 0,'5' p.r lincUi i n, )8:45 ' 040)) P : 2201, $: 21t '0'" S' ":25 

SO_50 ':60 50.50 9:00 

101)5' 0:00 , 25.1. per liZldn , 40:70 104225 P: 220', S: 2n 42' Ii U 56:25 
101)5) 0 : 0 0,51. p.r U 1I6lI. '5:00 104226 P: 220', $: 211 42' iii. 2.1. 68:50 
101)54 0 :0 II. per lilldll. 56:65 10u 50 P: 2c;)..220-240'I, s: 4.~ u, o. 
'01 ) 550:01 , 51. pit lillda. 61 :60 2.~ 22'" 0,041. p.r lilld.o , )8:50 
'01)560:.0 2.1. p.r lilldn. 7):15 1044 5 ' 0:00 , 075 .1. p.r UII:!II, H :25 
101)570:0).1. pit lladll, 86:65 1044520 : 00,11. pit li.lld.o, 44 :25 
' 0 1)58 D:o 4,5' per liridI!. 99 :75 l044S) 0 :0 O, U.I. p.r Ulldll. 47 :00 
10 1840 P: 200-22~240', S : 4 ,~ 18' 104454 0:.0 0,)1 pit l1ndn. 6O: 2S 

Ii 0,1 21 p.r ll.oclDi ac )&:85 10u55 0 : .0 0.4.1. p.r lhlclD . &):SO 
IO'8H 0 : .0 0 , 21. pir Ulldo. ) 8:75 ' 0445& 0: 0 0,&.1. per lhdn. 75:00 
101842 0 :.0 0,)1. P'" lilldn . 41 :75 10u57 0 :0 O,BA p.r liodD. 87:75 
10184) 0:.0 0 , 4.1. per U ll cm. u :85 1044580:.0 ' , 25.1. pir lilldD. 105:75 
101844 0:0 0,8J. pir lillcUi . 58:85 1044590:0 1,61. p.r liodn. 1)4:75 
10184:1 0:0 1, 1.1. p.r lindn. &2!95 10"&00:02' p.r UlldD, '79:25 
10' 8460:0 ' . 71. pit lindn. 74:25 10u6 , 0:0 2 , 6.t. p.r U IIdll , '99:75 
1018'7 0:0 2.5A per lhd,a.. 9); 45 lou 6:.! 0:0 )' p.r UlldD. 24) :00 
10'S48 0:0 ),5.1. p. r UD:iI!!. 108:S5 107011 P: 220', S : 70')1. 97:75 
10 1849 D:o 4,51 p.r liDdtI . 1)6:40 1118)2 P: 220', S: 2.t18)Y{J70Y) '50'" 

2, t 6,)Y('2,&' ) 2"A 67:SO 
, nll UJ'U f~'JI'S';'lIUUTORm MGER'O't' I $TOR :;ORT~:RtllO . 

HALVLEDt RE 
~D4Pll.riSr 
TR AHSJSTORillocblJlODER 
.I.Cl07 10:'5 1.1'179 7 :'5 
AC122 2:00 ..,,80 8:95 
.I.C'24 ):20 ""81 5:,0 
.I.CI25 ' :70 !P185 5:00 
.I.CI2' 1 :70 U2" 5 :70 
1C'2'7 ~:25 UT2' ) :10 
AC128 1 : ,0 .l..S12'1 4:55 
1C1)2 2:00 Uf28 ):80 
'CI5' 2:00 .I.S129 4:,5 
ACI5) 2 :75 aclO'1 1 :)5 
1CI62 1:9580'08 ':20 
.I.C,') 1 :95 Bel09 1 :45 
.1. 0139 ':95 a"80 4:55 
.I.D149 8:75 8"81 S:50 
.I.D152 4 :85 1.1.112 0:60 
.l.D155 4 :'5 ...,11 9 0:60 
.1.01" 6: 40 aAl oo 1 :80 
.I.D,62 5:75 8.1.'0' 3:80 ,,,at. 2:95 141021:90 

RESTPOSTRÖR , !l.br!k.,a.y., Eada.t pir POSTrÖRSlOTT ... i .... liUud. l.,.r. Uadlf' IoPl" ):)5 BA, ,, , :90 
' 5 rar up14t\i.".S1ft lro, or 7:00. 1.1"7 ):)S 11. 12' 2:70 

Al, 4 : 15 ECC84 5:00 &:eL,2 ):80 U184 ):85 1M84 4 :50 pcr824:)5 PLS) ):95 A'118 ':50 1T127 1:70 
of8&/81 ):10 ~85 ):15 ICL844 :6O D.)4 7:95 ET8' ) : 10 PCI.82 ):95 PL84 ):80 ."'2' ):00 0" 70 0 :'5 
W91 2 : &0 &:eC9, 6:60 &:eL854 : 6O tLSl S:20 tTal. ):'5 pc1.844 :6O PLSOO 8 :)5 1.11 24 2: 40 0.&.79 0:'5 
tJ.8C80 ): 45 ICr82 4 :75 tCLs6 4 :15 EL8J 4:15 P.l.BC80 ):'5 POL85 4: 75 Pf88 4:00 Ior 125 2: 40 OAlI 0:'5 
tar89 3:55 ECH217:'O tP'80 3:'0 ILS' 3:00 PCC84 5:00 pct,86 4:40 PIS' ):55 .t.r126 2:)0 010 85 0:75 
IeC81 ): 45 IeH" 4:70 Ua6 ):45 r:t.86 ):95 PCC8, 4:15 PL)' 6:95 UCL826:2S Ar1 27 2:)0 01.90 0:65 
!Ce82 2:80 ICH81 3: 15 tra, ): 10 DI)4 6:25 feC88 5:75 PL8' 4 :60 UCR217:JO .1." 39 5:70 0.1." 0:65 
!CC8) 2:80 ICH84 ) :40 U'8) ):7S Dl80 4:75 per80 ) :80 PL82 4 : '0 UCH8' 4 :50 Ar' 78 7:95 0 ' '5 0:65 
ORDINARIE STJ. NDAftD- , SP~C lJ.L- och BILDRÖR, 8ttlflt HALVLEDARE och I.N'l'EGRERAD~ K.hJ:,·l'~H 
LAliE1i.FÖRS I S'.rOR SOh'l'EnDG och TILL LÅGA PRISER, 

8HEFASl 8 0.11 45025, 10430 STOCkHOLM. T". oa/201500. Tegn'rlo 31, STHUI C Saatliga priser exkl 
u, ..... 1I0N,OtIJTlDIl Vet"4 __ '7. llo-'-- .. ....,. mOIDB. och trakt 
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PABRUSET? 
God musik blir som bekant inte njutbar om brusnivån är 

för hög, det är tyvärr ett ofrånkomligt faktum. Ytterst få grammo
foninspelningar är acceptabla från brussynpunkt och det karakte
ristiska bandbruset känner du sä kert igen. 

I synnerhet kassettbandspelarna (eller rättare: banden) lider 
av för hög bru snivå och det är rörst sedan den välkända Dalbytek
niken inrördes, som kassettbandspelarna har börjat nå upp till vad 
hifi-normerna kräver. Dolbyteknik är emellertid ännu så länge dyr 
och kompli ce rad men går att rörenkla ganska avsevärt med bibe
hållna brusreduktionsegenskaper. Lösningen heter DYN A M ISK 
BRUSB EGRÄNSNING (DNL) och innebär liksom Dolbyn att 
bruse t filtreras bort utan att nyttos ignalen (musi ken) påve rkas. 

Bäste hifi-entusiast! 

Du har nu möjlighet att i fortsättningen avnjuta dina inspel
ningar utan störande brus . Från COM ELECTRON A B kan du 
nämligen köpa en prisvärd DN L-byggsats i stereo- ell er monoutfö
rand e. Enheten, som är nätdriven och avsedd rör inbyggnad, sä tts 
samman på någon timm e och är sedan färdig att anslutas direkt till 
alla typer av bandspelare. Den kan med en enkel mod ifiering med 
rördel också användas för att göra en bru sig grammofonsk iva njut
barare. 

Priset är 125 kr för stereoversion och ((lO kr rör mono 
(moms ingår). 

COM ELECTRON AB 
Box 6018 
10231 Stockh ol m 
Dygn et runt-service 
08-7606672 
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Villkommen 
till vår butik 
Sveavägen 35-37, Stockholm C 
för en demonstration av nya 
FUJ/CA801 

MOLANDERSFOTOMARKNAD 
08/210739 
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Fackfolk läser 
facktidningar. 
Det är bara så! 

Fackpress 
annonsera! 

RADANNONSER 
TRANSFORMATORER 
Prim. 220 V. Sek med skilda 
lindningar. Schema medföljer. 
2 x 7 V. 2 x O,6 A. 16:-/st 
2 x 9V. 2 x O,5A. 16:-/st 
2 x 14 V. 2 x 0,3 A. 16:-/st 
Diod IN4001 0,75/st 
Moms & Frakt tillkommer 
Firma ETA031/73 53 85 
Djupedalsängsvägen 14 A 
43500 Mölnlycke 

LAGER REA 
Högtalare Tonband Skivspelare 
Bilradio Stereoanläggningar 
komponenter. 
Gratis kata log 
Electronic 
Box 10035 
25010 HELSING BORG 

DYNACO PAT-4 med hölje i 
valnöt 650:- kr. Slutsteg 2 x 
1 5 W med hybridkretsar upp
byggd i förstärkarlåda Elfa nr 
50-7620-3 pris 250:- kr. DNL, 
byggd på kretskort 29:- kr/ 
kanal. 
Christer Forsblad, Längjum, 
53400 VARA 

STEREOHÖRLURAR 
De välkända CIS 400 med 
skjutregI. som voLkont. 50- 19 
khz. 8 ohm, löstagbar sladd 
1 st 120:- 5 st 107:- inkl frakt. 
moms etc. Sändes mot postfsk. 
RCO ELEKTRONIK 
Humblegatan 15 
172 39 Sundbyberg 

TILLFÄLLE 
Calculatorset, innehållande 3 st. 
IC-kretsar. 
Med dessa kan Ni bygga en 
kompl. 8 siffrig, calculator med 
4- räknesätt, flytande dec.kom
ma, minne, neg. result. och 
överskriden kapacitet. 
Endast tangentbord, clockgen. 
och displayer behövs anslutas 
för en kompl. calculator. 
Med data blad pris 92:-. 
3 st. monteringssatser för ovan
stående I C 12 :-. Datablad 
sändes mot 2 :50 i frim. 
F :a BE-PA Elektronik 
Box 13037 
250 13 Helsingborg 

PRIVATRADIO 
till verkligt lågpris. 
Gratis katalog. 
Elektronikprodukter 
Box 2110 
25002 HELSINGBORG 

Universalinstr. meter RICV och 
H= lnductanc 58:- HF-Signal
Generator 139:- Oscilloscop 
335 :- katalog 1 :50 i frimärken. 

Telex- Import 
Box 75, 17522 Järfälla 1 

Lafayette Telsat SSB-25. 
27 MHz, tel. 08/882053 
0490/ 505 71. 

Säljes! 
Hammariund HO- 180, bsp 
ReVox md 36. 
Tel: 08/7 60 94 79 ef 17. 

Fynd! 
Marantz 19, 4430 AR-3a 
Te1.08/ 271392 

SRK:s KORTVÄGSTABELL 
72 
inneh. " alla" stationer mellan 
2160- 26000 kHz. Kr 7 :30. 
Postgiro 175000- 9 . Provnum
mer av DX- RADIO 0:75. 
Box 10244 Stockholm 5. 

TRÖTT PÄ BRUSET? 
Bygg den dynamiska brusbe
gränsaren (DNL) som testades 
i RT nr 3, 1972. Byggsatsen för 
stereoanläggningar kostar 
125:- inkl moms. Mono 100:- . 
Nätdriven. Avsedd för inbygg
nad. 
Com Electron AB, Box 6018, 
102 31 Stockholm 6. Dygnet
runt-service: 08-760 66 72. 

KONDENSATOR
TÄNDNINGEN 
Skona bilen i vinter genom att 
montera ett effektivt elektro
niskt tändsystem ! Läs Bygg
själv-artikeln i RT nr 4. Com 
Electron AB säljer komponent
sats inkl utförlig bygg beskriv
ning och inkopplingsanvisning. 
Priset är 192:- inkl moms. 
Com Electron AB , Box 6018, 
102 31 Stockholm 6. Dygnet
runt-service: 08-760 66 72. 

HÖGTALARSATS till 
" KOLBOXEN", lOst satser 
108:- / st + moms och frakt, 
Jbn elektronik AB, Storga
tan 43, 891 00 Ö-vik. 
Tel. 0660/ 16590. 

Gratis kata'log Akai , Carlsson, 
Ferguson, Lenco, Agfa och 
Scotch. 
Hobbydon HiFi-Center AB, 
Box 2311,40315 Göteborg. 

AUDIO DISCOUNrs 
HI-FI -NJUTARE SE HIT 
VÄRLDSBERÖMDA LANCER 
HÖGT. SHERWOOD : S:A :E: 
KENWOOD:S HURE KOSS: RE
VOX: THOR EN : SONY: SAN
SUI : PIONEER : M . F. 
RING OMG. 08/76412 68 

DN L-byggsats inkl kretskort 
utan nätdel. Mono 34:-. Stereo 
55 :- exkl moms. 
Ing ta H Ekberg, Herregårds
gärdet 36, 42431 Angered. 



Alla priser ink!. 17.65 % mervärdeskatt 

Tongenerator av ab

solut högsta klass 
för kvalificerad ser
vice. 
Frekllensområde : 
A : 20-- 200 I>'s. B: 
200- 2000 Pis. C: 
2000- 20000 Pis. 

DistorSion : 0 .5 %. Smus och fyrkantsvåg. UISp.: 
10 IJV- 15 V . Kalibrerad ut~pänning 220 V. 50 
rYs . Moc:ed wave för dist~>rslonsmätnlng . 
300 x 200 x 130 mm . Vikt 6 kg. Pris 620: 

Frekvensband : 

Transistoriserad griddip
meter TE 15 
Frekvensområde : A 440 
1300 KC. B 1.3- 43 MC. 
C4-14 MC. O 14-40 
MC. E 40-140 MC. F 
120-2BO MC. 

PriS 179: . 

HT-100-B 
Känslighet: 100000 
V 1,5 %. luxuöst univer
salinstrument med extra 
SI or 9 ,5 /iV spegelskaIe
galvanometer. DC : 0 .5, 
2.5. 10. 50. 250. 500. 
1000. 2500 V 10. 250 
/JA 2 ,5 25, 250 mA. 
10 A AC : 2.5. 10. 50. 

PriS 194:-. 

M-350 
Känslighet : 50000 
V DC : 0 ,6 . 6 . 30. 120. 
600. 1200. 3000. 6000 
V 60 #JA. 6 . 60, 600 mA. 
AC : 6 . 30. 120. 600. 
1200 V Ohm: A x l , x 10, 
x 100. x 1000.1 11 
SOM !l 160 x l 0Qx 
50 mm. Pris 105:-, 

TE-230 
DC mA: 0 .05. 5. 50. 500. 
2ooo0 !i N DC V: 0 .5. 
l . 2 .5 . 5. 10. 50. 250. 
1000. voh. AC V: 10. 50, 
2S0. 500. , 000 volt. 
1 H- 10 M !! . Ax1 . 
Ax10 . AxlOO. Ax1OQO. 
Cap : 0 .0001 0 .005 .F. 
0.00!'>-0.1 .F dB:- 20 
till + 22. 125 x 80 x 30 
mm. PriS 83 :-. 

OX 150-A 
En önskemodell 
för alla aX-are. 
Denna apparat är 
trots det låga 
priset av profes· 
sionell klass. 

A 0.53!'>- 1.6 Mc. B 1 .5~ 4.5 Mc. C 4 .!'>- 13 
Mc. D 13--30 Mc. 
Utomordentlig bandspndnlng för alla amatör· 
banden. även användbar for alla övriga frek · 
venser. Utomordentlig SSB· mottagning. AM 
och ev. Omk. för AVC. ANL. BFO och Stand by. 
BFO Pit ch. Antenntnmmer. LF·vol . AF ·vol. Käns· 
hghet ca 0 .5 1'-V/l0 dB. HF· steg med fälteffekt · 
tranSistorer. Kar . filter ger absolut bästa selekti· 
vitet . Kan dnvas f rån 12 V ·batten eller 220 V 
växelsp. 350 x 250 x 180 mm. Vikt ca 7 kg. 

Pns 950:-. 

Nyhet: DX· 120 
Special 
Frekvensområde: 
535 1600 Kc . 
1.58-4.5 4 .5-
13. 13-20 MC. 

Känslighet ca 0 .5 JJV. Specialkonstruerat HF· 
steg med lågt brus. HeltranSlstorerad med fält · 
effekttransistorer på Ingången. Inbyggt nat · 
aggregat för 220 V. Kan även drivas från bat · 

teri 12 V . Inbyggd knstallkahbrator med 100 Kc 
och 1 Mc kristall . Vilket medger exakt Inställ · 
ning på önskad frekvens på nagra KC när. Denna 
apparat är en önskedrom fÖr alla OX· lyssnare pa 

grund av den exakta Inställningsmöjligheten och 
den höga känsligheten . Ingen annan apparat 
i denna prisklass erbjuder dessa möjligheter. 

Pris 855:-. 

OSILLOGRAF TO-3 
Rör 3 KP- ' 3 tum. 
ing.· imp. 2 M 11 / 
20 pF. med prob 
2 M pF. Band· 
bredd: 2 pis 2 5 
MC. Stigud : 0 ,15 
J.lS. Känslighet : 
100 mV/cm. Direkt · 
kalibrerad i V/cm. 
Dämpning : l , 
x lO, x 100. 

Universalinstrument 
400-Wtr 
LyxInstrument av 
hogsta klass. 
Kanshghet 20 000 
U N 1.5 %. DC 

0.5. 25 10. 50 
250. 500. l 000. 
5000 V. 50 . A. l . 
10, 100 mA. l , 
10 A. AC : 25 . 10. 
50. 250. 500. I 000 
V. 0 .1. l . 10 A. Svepfrekvens : 5 pls - 200 Kcls uppdelat 

pa 4 områden med finjustering . Spe. 
ciaisvep fÖr TV märkt TVH . Kontroller : 
IntenSitet. fokus , astigmatism, vett. 
hor. pos., synk. o. svep. ext. o. Int. 
FasJustenng för TV-svepning. Stabiii 
serad anodspännIng. Nätspänning : 220 
V 50 pis. En utmärkt och prisbillig 
OSCillograf för TV-service. PriS 730:-. 

OHM : Rx1 , X lO, 

xlOO. xl 000. xl0000. 1 U 50 M 
·Speclalskalor för diod· och tranSlstor 
prevn. Frekvensomrade O-- 50 KC. l 78 x 
133 x 84 mm. PtlS 230;· 

TONGENERATOR 
TE-22 O 
Frekvensområde : 
20 Pls - 200 KC på 4 
band. Sinus och fyrkant · 
våg . Moderna dubbel 
rattar. 140 x 115 x 170 mm. 

PriS 302 ; 

SIGNALGENE
TOR TE -20 O 
Frekvensområde: 
120 KC till 500 MC 
uppbyggbara på 7 
band. Inbyggd kfl
stall kaL (knst. med
följer ej). Int. och 
ext. modulation 800 
pis., Uttagbar ton-
frekvens. 1 40 x 2 1 5 
x 170 mm. 

Pris 265:-. 

3OO-Wtr 

DC : 2 .5. 10. 50. 
250. 1000. 5000 v. 
50 .A. 2 .5. 25. 
250 mA. 10 A 
AC: 2 . 5 . 10. 50. 
250. 1000. 5000 V. 
OHM : Rx l , xlO, 
xlOO. xl000. 1 
till 10M U. dB : 
- 20 till + 10, lO 

PriS 168: 

ITI ~2 

Känslighet : 20000 H 

N. DC :: 5 . 25. 250. 
500. 2500 V. 50 
JJA. 25. 250 mA. 
AC: 10. 50. 500. 
1000 V. Ohm : 
O- GOK, 0-6 m 11 
.f: 0 .001 0 .3 
IJF. dB : - 20 till 
+22. 120 x 85 X 

35 mm. Kr 68 : 

Nyhet : Sydimport Privatradio PS- 5 . 
Modifierad oc h förbättrad upplaga av CB ~ 71 , tIllverkad 
speciellt for oss av den berömda " Ponyfabnken" 5 watt 
Vid 12 volt . 12 kanaler, 17 tranSistorer, 8 dIoder. Kans 
hghet bätlre an 0 .5 JJ V . Aäckvidd 5-8 mil. Oubbelsuper 

194 x 158 x 56 mm av absolut hogsta kla ss. På grund av den utomordentliga 
Vikt c:a 2 .2 kg mekaniska stabiliteten och den kraftiga uteffekten lampar 
vid 12 volt 5 watt den sig även vaj I bullrande grävmaskiner. 

Pns endast 640:-. 

Sydimport PR-56 super deluxe 6 kanaler 
PR- 56 är en Jyxapparat utan motstycke. En apparat för Er som endast godkan
ner det bästa som går att åstadkomma . När NI provat alla andra märken. Prova 
PR- 56 och Ni får en mycket angenäm överraskning. PR 56 kommer aldrig "att 

lämna Er i sticket. 5 watt inmatad effekt erhålles redan vid 1 1,5 volt. Vid 13 
volt erhålles 5 watt ut I antennen. Kan även köras på 15 volt med Sydtmport 
baltenbox och ger då c:a 10 wall . Vi påpekar dock att detta ej är tillåtet annat 
än i nödsituation exempelvIs slonad. Medtag Sydlmporl batten box på hirden 
som en extra billig livförsäkring . Maximal räckvidd med basantenn eller god 
batantenn 5 till 10 mrl 18 transistorer (lOkI. en JC-krets innehållande 4 trans). 
MIttpunktspole på antennen garanterar' 100 1)(, utstrålning av sandareffekten 
samt bästa mÖjliga motlagning. Inbyggd ker . mikrofon garanterar 100 % kriS
tallklar och kraftig modulering även Vid vlsknmg. Keramiska filter garanlerar 
bästa selektivitet och minsta stornlngar fran andra sändare. tnget dovt eller 
svåruppfatttigt l/ud som förekommer då hogtalaren används som mikrofon. 
Känslighet 0 ,2 QV vid lO dB S/ N . Squelch au!. slorbegr. batt . o . mod. Ind. 
Uttag för extra högt publiC address basantenn, handmikrofon och laddning 
av nlckel -cadmlumbattener. 

PriS inklusive kristaller för en valfri kanal Kronor ............ 595 :-
Passande Nlckel -cadmiumbattener 0 .5 AT 13 volt Kronor . 

Läderväska Kronor 

Sydimport PR- ' B 

150:-
35:-

Den lille jätten har nu blivit en s tor lätte . 
styrkan . 

. . . . Inte till formatet men tIll 

PR- l B finnes nu I 3 olika utforanden. 
1.5 watt sänd. eff. Räckvidd ca 8 km 
3.0 watt sänd. eff. RäckVidd ca 1,3 mIl 

Pns 280: 
PtlS 350:-. 

4 ,5 watt sand. eff. RäckVidd ca 1.B 2 mIl. PriS 4 25:-. 
Denna apparat har bliVit omåttligt populär på grund av de små dimenSIO
nerna och den låga vikten. Endas t någo t mer än 1/2 kg . 4 .5 waltutförandet 
är dock något litet storre och tyngre an de båda andra . PR- l B har alla fl · 
nesser som normalt flOns på stora och dyra apparater tack vare att den är 
otroligt kompakt och stabIlt byggd 2 kanaler. 12 tranSistorer , Squelch. 
tonanrop . uttag for extra batt en och oronmussla. m . m . Denna apparat 
fyller fullständigt det sedan länge kanda behovet aven liten lätt . kompakt 

hållbar PR-apparat med hog effekt och lång rackvidd . Den kan dess
utom nu erhallas till ett pos som ar helt utan konkurrens. Bli en av de 
lyckliga PR- l B ägarna. NI kommer Inte att ångra er .. 185 x 75 x 55 mm. 

Avbe talning med 35 % handpenning och resten uppdelat på 11 månader. Avbetalningstillägg 
endast 10 %. 

Återforsa ljare atages. Goda återförsälja rr abatter. Komplett ~atalog sänd.es mot Kr 2 :- I fri 
märken. Porto tillkommer på alla priser. 

ÄLVSJÖ SYDIMPORT A/B. 
Falkholmsgränd 17. 3 tro 12746 Skärholmen 

Tel. 710 95 92. 7109692 Postgiro 453453 
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RÖRVOLTMETER TE-65 

MC och DC : 1.5. 5. 
50. 150. 500. l 500 
V. Ohm : Rxt ,O. 
x 100, x 100. x 
l OK, x lOOK , )( 1M. 
xlOM . 02t! 1000 
M U. Jngångsimp. 1 1 

M H . dB:- l0 till + 65. 
P/ P skala. Storlek: 
140 x 21S x 150 mm. 

PriS 298 :-. 

HV-prob 30 KV passande rorvoltmeter VT- 19 
och TE -65. PriS 40:-. 

--
HF ~rob 300 MC passande rörvohmeter VT- 19 
och TE 65. Pris 35:- . 

RÖR PROVARE TC-2 
Provar alla gångbara rörtyper såväl europeIska 

som amerikanska och japanska. Denna apparat 

torde vara den enda som kan prova all a ovan
nämnda typer. Provar emission. avbrott, kort · 
Slutning och läckning. Inställningstabell och 
utförlig beskrivning medföljer. Pris 203:-. 

TRAN SISTO RPROVARE HT-70 
Mater PNP- och NPN -transistorer . Tran
sistorerna kan ej förstöra s genom fel kopp
IlOg. Ico: O 5-45JJA. ex 0 ,883- 0995. 
B: 0-200. Mäter över effekttranslstorer. 

Pris 190:-. 

Sydimport kvartsvåg 
___ -- basantenn med tre 

motviktsspröt. En 
prtsbllhg basantenn 
som ger utmärkt 
resultat. Exkl. kabel 
och maströr. 

Kr. llO: 

En fantastisk 5 watt mobllstatlon I minIatyrut 
förande med 6 kanaler, 14 trans. Squelch, Aut . 
störbegr. Enastående god känslighet och selek
tiVitet . lOD % perfekt ljus och klar modulation. 

Pns 490; 

1401 10 x 80mm 
Vikt c:a 1 kg. 

Sydimport batteribox 15/ 18 volt . 
Rekommenderas som komplement till alla s tatIo
ner med 3 watt effekt mera om nickel cadmlum· 
batterier ej användes. Effekter från 3 watt kan I 
allmänhet e/ uttagas från små inbyggda torrbal · 
terier då spänningsfallet I dessa blir allt fÖf 
Stort även då batterierna är absolut färska i all
manhet erhålles därför endast halv effekt med 
Inbyggda batterier. Sydimport battetlbox är lös
ningen på problemet. Spänningen kan med dessa 
kraftiga batterier ökas så att dubbel effekt och 
mer erhålles. 
Pris komplett med axelrem och batlerier. 

Kronor 64 : -. 



Batteriel iminatorer 

Typ. : 

684 
704 
696 

Inn : 

220 V 
nov 
220V 

Ut: 

7,5/9V =- 0 ,5W 
4,5- 12 V = - 2,4 W 
7,5- 15V = - 4,8W 

Kraftaggregater 
Typ. : Inn : 

682 nov 
710' nov 
717 220 V 
719' nov 
* med instrument. 

Convertere 
Typ. : Inn : 

692 6V = 
695 24 V = 
707 6/ 12 V = 

712 24V = 
730 24V = 

Minilader 
Typ. : 

691 
705 

Jnn : 

nov 
nov 

GENERALAGENT: 

Ut : 

6- 12V =- 12W 
8- 16 v = max 2 A 
2 x 1 5 V = max 1 A 
0- 30 v = max 2 A 

Ut: 

12 V = max 2A 
12 V = max lA 
12/24 V = 

max 311 ,5 A 
12 V = max 1,5/3A 
12 V = max 3/ 5A 

200g 100 mA. 
0 ,2 A 

TTLasc..~ 
radio ab 

Surbrunnsgatan 19, 
452 00 Strömstad 
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HÖGTALARE 
Peerless Kits , Richard Allan , 
NTH 30W orkesterhögtalare 
realiseras. 

TRANSFORMATORER 
Transformatorer för transis
torförstärkare, alla effekter 
10- 550W. 
Effekttransformatorer för sän
dare. 

FÖRSTÄRKARE 
Byggsatser till för - och effekt
förstärkare. 

27 MHz 
FM-STATIONER 
Några 25W stationer, nätan
slutna , realiseras. U KV-statio
ner för 2-metersbandet , band
spelare m,m. realiseras. 

VIDEOPRODUKTER 
Olbergsgatan 6 A 
41655 GOTEBORG 
Tel 21 3766, 2576 .66 

Sänd katalog över rör, transisto
rer, I'ransformator (Ich övrig ra
d iomateriel (rabatter intill 52 '/.), 
D Kronor 3: 65 bifogas i frimär-

ken för katalog i lösbladssys
tem, 

D Kronor 7: 25 bifogas i frimär
ken för katalog i ringpärm. 

Namn 

Adress 

Postnummer •••••••••••••••••••• N 

Postadress 
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FOR 
BOKNING 
OCH 
INFORMA
TION 

INGEMAR MYHRBERG 

08/340080 

.:... 
w 

HI-Fl STEREO 
INFORMATION 

MARKNADENS FÖRNÄMSTA FABRIKAT 
BÄST OCH BILLIGAST FRAN OSS. MED
DELA OSS PER TELEFON ELLER BREV VAD 
SOM ÄR AV INTRESSE. ANGE DÄRVID AN -
TINGEN 
1) FABRIKAT OCH MODElLER eller 
21 ÖNSKVÄRDA PRESTANDA OCH EV. 
PRISKLASSER eller 
31 ÖNSKAD PRISKLASS PA HEL ANLAGG 
NING FÖR ERHALLANDE AV OLIKA FÖR 
SLAG. 
VI SÄNDER DA OMGAENDE SVAR pA 
EDRA FÖRFRAGNIN GAR SAMT BROSCHY
RER OCH KATALOGE R UTAN KOSTNAD, 
DOCK GÄRNA SVARSPORTO. 

HARMAN/ KARDON . Fyra rece ivermodeller . 
Ci tation 11 förtÖrs1 . m . eQualtzer o . Citation 
12 ,2 x 60 wall eHektförst .. den sena re aven 
som kil . Stereo tape dec k CAO 5 m . Dolby. 
KENWOO D . Nya intressanta receiver- o. for
stärkarmodeller med lOppdata. Även tuners. 
lUX. De välkända förstärkarna samt ny 
2 x 70 wall receiver. 
MARANTZ. Receiver-serien 2215. 2230. 
2245 o. 2270 samt förstarkare och tuners I 

alla prislägen. 
NATIONAl. Nu kommer PanasoOlc hi -fl pro
dukter. receivers , förstärkare , tuners och hög
talare. 
PIONEER . Förn ämliga receivers o. förstärkare 
samt tuners i alla prisklasser. Nyheter: Topp 
skivspelare Pl -61 med Hall -motor samt den 
eleganta o . prisvärda Pl· 120 med ny arm m . 
magn. antlskatlng o. naUryck från 0 .75 g . 
Nytt kasell -deck m _ OOlby CT 414 l högsta 
kval. o. elegans 
SAE . Förutom de exklusiva forforstärkarna , 
effektförstärkarna nu även digital tuner 
och högtalare. M ått på högt. 68 x 43 x 31 
cm, pris per par under 7 000 kronor . 
TEAC . Exklusiva bandspelare. även s tud io
mod. 2 o. 4 -kanal. 
Även alla övriga topp-fabrikat 

EKOFON AH 
Vidargatan 7 Tel. 08/32 04 73 
11327 STOCKHOLM 305875 

Prenumerationstjänst 
Postadress : Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon : 340790 
Postgirokonto: 8895 00-5 
Prenumerationspris : 
Helår 12 nr 57 :-
Reservation för prisändringar 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerat ionstjänst, Box 
3263, 10365 Stockholm 3, i Sverige 
på närmaste postanstalt med postens 
tidningsi nbetal ningskort 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 ant ingen på av förlaget 
utsänd blankett eller postens adress
ändringsblankett 2OSO.03 . (Adress 
ändringsavgift 1 :SO.) 

Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen på senast mottagna 't id
ning eller dess omslag klistras på 
adressänd ri ngsb I anketten . 

Adressändring på utländskt post
abonnemang verkställes på posten i 
respektive land . 

Principscheman 
Princ ipscheman i AT är ritade enligt 
följande riktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styck
listor. 

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 = 
1 000 p), 3 IL = 3 ILF osv. Alla mot
stånd 0,5 W, alla kondensatorer 2SO V 
provsp om ej annat anges i stycklista . 

Annonsörsregisler för Radio & 
Television nr 2 1973 

Alltest 
Audio 
Beckman Innovation 
Com Electron 
Dux 
Eklöw, Aug 
Ekofon 
Elfa 
Fackpress 
Grundig 
Gylling 
Hansa Nordic 
Hefab 
Josty 
Lafayette 
Larsen & H0edholt 
Ljudm iljö 
Mascot 
Mini-Kit 
Molanders 
Pioneer 
Rydin 
Rådberg 
Sansui 
Scandia Metrlc 
Scapro 
Schlumberger 
Semicon 
Septon 
Servex 
Skand Te lekompan iet 
Svensk Radio 
Tektronix 
Thellmod 
Videoprodukter 
Älvsjö Sydimport 

66 
7 

53 
64 
41 
62 
66 

43, 68 
49 
45 
63 
55 
63 
52 
5 

50 
57 
66 
67 
64 

8, 9 
2 

6, 56 
47 
51 
62 
62 
58 

11, 13 
14 
62 
56 
53 

48, 50 
66 
65 

KOMPONENT-FYND 
m m för radio/TV-service! 

DYB7 3 :- EZ BO 2 :75 PCLB05 4 :: 
DY B02 3 :50 GY501 9 :- PCLB6 4 :-
EAA91 2 :25 PABCBO 3 :50 PCL200 5:: 
EABCBO 3:50 PCB6 5:75 PDSOO 16:-
ECCBl 3 :2 5 PCBB 6:- PFB6 4 :: 
ECCB2 2 :75 PC92 3:- PFL200 6:: 
ECCB3 2:75 PC900 3 :50 PL36 5:' 
ECCB5 3:- PCCBB 4 :2 5 PLBl S:-
ECHBl 3 :25 PCCB9 5:- PLB2 3 :! 

ECHB3 3 :7 5 PCC1B9 4 :S0 PLB4 3 :! 

ECHB4 3:50 PCFBO 3 :25 PL95 4 :: 
ECLB2 3:25 PCFB2 3 :25 PL504 7:· 
ECLBD5 4:75 PCFB6 4 :75 PL50B B: 
EFBO 2 :75 PCF200 4 :7S PL509 14:· 
EF1B3 3 :25 PCF2Dl 4 :75 PL519 20:· 
EF1B4 3 :2 5 PCFBOl 4 :50 PLB02 7 :! 

EL34 B:- PCFB02 4 :- PYB1 /B3 3:· 
ELB4 2 :7 5 PCH20D 4 :75 PYBB 3 :: 
EL504 7 :25 PCLB2 3:25 PY500 7 " 
EYB7 3 :25 PCLB4 3 :75 ULB4 a: 
Min order : lO rör, 100 rör - 10%. 400rör- 20 %. 
Över 250 typer lagerföre$ l! 

HS- UHF 
ENHETER : FÖNSTER-
AT20 1 B 24 :- ANTENN 

~ AT2D21 25 :-
8 etern. K 2 1-

ATZD23 24:50 
60. 9 dB. 

AT2025 25:-
Pris 15:-/5 pack. 

AT2D36/ 
36 25:-

GALLER-

I 
RK929B266 :50 
lOB0530 38:-

ANTENN ; . :~ '.; .~~ K 21 - 60, 12 
Centru m: dB, fram/back 

~ .lj ST10- ll 4B :- 25 dB. Trafo. 
ST13 4B :- Pris 25:-/5 pack. 
L15, 16 4B :- i;:' . j 
Grundig: 

VHF ,.::T ; 

062/065 4B :-
DISTANSANT. 
Vinst 12 dB 

066/06B 4B :-
K5- 11 , 13 ele- {\I ' , ~ 
ment, trafo. T' 

TVK31 50:- längd 295 cm . 
AT1D30 24 :- Pris 60:-/st. 

~ Köp15 s1 - 3B:-/5 pack. 
10 % 

KABEL 
Per 100 m : KASSETTER 

DIODER Bandk 19:- Fabr Permate 
BY127 1:50 Skumplast 40:- V-tyskl. 

BYX36/6DO Koa)( 60 75:- C60 3 :: 
1 :75 RG5B 95:,- C90 4 :1 

BY176 8:75 Högtal lB:- C120 5 :1 
TVIB-S B'50 Näl 2 x O.75 M in. order 

2B:- 100 st olika 

Exp.avg. 5:- vid order under 50:-. Moms/pOrla tillk. 

~[fJ[[] -PRODUKTER 
Box 315 Uddevalla 
Tel 0522/332 00 
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MINI-KIT 
Elektronikbyggaatser 

LF-FÖRSTÄRKARE 3 , 5 W ------ ----,-,----- -------
Matningsspänning 12 volt. 
Ing~ngskänslighet 7 mV 
vid l watt uteffekt. In
g~ngsimpedans 5 Kohm. 
Utg ~ngsimpedans 4-16 Ohm. 
BYGGSATS-BEST. NR LF350 

PRIS ............ 49:50 

E LEK T RONISK T LE SLE Y 

I ett konventionellt LES
LEY-syst em alstras les
leyeff ekten med hjälp av 
roterande högtalaresystem. 
MINI-KIT lesleysimulator 
frambringar samma effekt 
helt elektroniskt. 

BYGGSATS 

P RIS . ... . . 

BEST. NR:ELSIOO 

76: O O 

DNL 

DNL-sy
stemet 
är en 
effektiv 

r-------------------~ 

79 MHz FM-TUNER TYP C72a 

C72a är avstämbar mellan 76 
till 81 MHz.Där finns bland 
annat nya POLISBANDET ,BRAND
KÅREN , JOURHAVANDE LÄKARE, 
TELEVERKETS MOBILRADIO
SYSTEM, CIVILFÖRSVARET, TAXI, 
ÅKE RIE R. 
C72a har en s. k. svingexpander. 
Denna ger till skillnad mot kon
ventionella converters en fyllig 
och klar ljud~tergivning av smal
bandsmodulerade FM-sändare. 
DATA 

2 högfrekvens steg med M O S-FET 
transistorer. 

Samtliga signalkretsar är gangade . 
Detta ger jämn hög förstärkning 
över hela frekvens bandet . 

Känsligh eten bättr e än 
10 dB S/N. 

uV vid 

Mellanfrekvens ut 102 MHz. 

FÄRDIGBYGGD O CH TRIMMAD 

6 MÅNADERS GARANTI 

_

TJU VLARM FÖR BIL 

I . Med MINI-KIT tjuv
larm förhindras in
brott i bilen . Larm

enheten kopplas till signal-
hornet. Vid larm aktiveras 
detta 30 sekunder.Kvarst~r 
larmet 
efter 5 

upprepas aktiveringen 
sekunder. Till larm-

enheten kan ll:ven fjärrljusen 
inkopplas. Mycket utförlig in
kopplingsanvisning medföljer. 

BYGGSATS-BEST. NR: LA-72 

PRIS ... I 12: O O 

MINI-KIT BS72 ll:r 
av signal/brus jäm
förande typ. Detta 

innebll:r god undertryckning 
av amplitudmodulerade stör
ningar och hög kll:nslighe.t för 
FM-s ignaler . Matningsspänn_ 
ing 6 till 12 volt. 

FÄRDIGBYGGD-BEST. NR:BS72 

PRIS. ... . . . ..... 44:00 

MODUL för FREKVENSRÄKNARE 

Modulen är en sammankopplings 
enhet kring vilken en frekvens
räknare kan byggas. För frek
venser upp till 30 MHz fodras 
endast räknemoduler och tid-

brusreduceringsanordnin g för PRIS 179. bas M k t tfö l' l 'k 
ka s s e t t o c h k i a v s p e l n . n g .-. y c e u r l g a a p p l a-
Enheten är s M;NO-Utfö\a~d e'L. ___________________ ..I ~ipoännsnei~~mte~o~~dföljer . Driv-

BYGG SAT S-BEST. NR: DNL-l E Bland annat f inn s Wow - Wow för FÄRDIGBYGGD-BEST. NR :DLI 04 
PRIS .... .. ...... 49:00 : orgel och gitarr, RIAA förför-

: stärkare STEREO eller MONO , 
: ljusorgel, variabelt l~gspänn
: ingsaggregat 3-24 volt 2 amp . 
:S med strömbegränsning, telegra 
: fiträningsset. elektronisk orgel, = 

EKG-ENHET FÖR EXPERIMENT E förstärkare i olika effek tkla sser . : 
-----------------------~----_:_-- - d i g i t a l a r ä k n e m o d u l e r , t i d b a s . = 
EKG-Enh eten ~terger hjärtljudet 
som en tonpuls . Utg~ng finns ock
s~ för oscilloskop. Experimenten 
är HELT OFARLIGA. 
B Y G G S A T S - P RI S ...... 9 7 : O O 

A 
VI HAR 

A A 
MYCKET MER 

P RIS .......... .. ..... . 125: O O 

111111111111111111111111111111111111111111111111111 

KONTAKTA GÄRNA OSS 

ELLER NÅGON AV VÅRA 

DISTRIBUTÖRER FÖR 

YTTERLIGARE INFORMA-

TION. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111 

.• '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.I_'_'.'-'.~ M I N l-K IT AB • • • OCKSÅ • - MINI-KIT:s PROGRAM SÄLJS AV • • • BEJOKEN IMPORT AB • FERSENS VÄG 16 -• MALMÖ TEL. 040 - 11 95 60 • • SSI-ELEKTR O NIC • ÖDMANSONSGATAN 16 • • LANDSKRONA TEL. O 4 I 8 230 83 

• • - INGE N JÖ RSF IRMAN CPT AB • • L O MMAVÄGEN 29 -- ARLÖV TEL . 040 43 26 79 • • • • i •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•• 

BOX 94 
•• 

23200 ARLOV 
TEL. 

040-433064 
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Att upptäcka 
en bra audiokontakt 

Skillnaderna mellan de flesta kvalitetskontakter 
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 jordningen 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 
nr 21 , sidorna J31-J33 . 

Titta på konstruktion och 
ytbehandling på kåpan . 
Plastkåpor har svårt att 
klara temperaturvariation 
och reflekterande ytor 
gör det besvärligt för 
belysningsi ngenjörer. 
(Switchcraft O~-kontakter 

har en stark pressgjuten kåpa och en hållbar icke 
reflekterande satin-n ickelyta.) 

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. Denna serie är den mest 
kompletta till samma pris som imitationer. 

Generalagent 

I nr() ffll~lflunstJaf1SI 4;" 


