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Svensk~ ·tet 
• • 
JapaI1S pnser. 

Nu har vi ett komplett program 
på förstärkarsidan. 
Med nya förförstärkaren Xelex PI2. 
Som är utvecklad och tillverkad i Sverige, precis som 
våra kända effektförstärkare DD8 och DDlO. 
Du kan använda PI2 till båda effektförstärkarna. 

Ett komplett program. Med proffs-ljud. 
Och till ett pris som passar även ett "icke-proffs". 

P12, data: 

Utsignal till slutsteg, SV max. 
Balanskontroll, vardera kanalen, 8 dB. 
Baskontroll, (100 Hz), ± 12 dB. 
Basfilter, (100 Hz), - 7 dB. 
Loudness, - 30 dB från max. volym, 
(100 Hz), +6 dB, (10 kHz), +6 dB. 
Diskantkontroll, (10 kHz) ± 12 dB. 
Diskantfilter, (10 kHz) -12 dB. 
B X H X D, 383XSSX1SS mm. 
Rek. pris, 82S:-

DD8, 2XSOW, data: 

Uteffekt per kanal vid 0,1 % distor
sion, SOW i 8 Ohm/kanal. 
Frekvensgång, 10 Hz-20 kHz (-O,S dB). 
Distorsion, 0,03 % vid 1 kHz och 4SW RMS. 
Signal-brusavstånd, 
100 dB A-kurva, 90 dB ovägt. 
Kanalseparation, 60 dB upp till 30 kHz. 
Känslighet, S20 mV för SOW ut. 
Dämpfaktor, ca 4.000. 
BX H X D, 120X 143X326 mm. 
Rek. pris, 1.17S:-

DD10, 2X 100W, data: 

Uteffekt per kanal vid 0,1 % distorsion 
(rek. min. belastning 4 Ohm), 
100W i 4 Ohm. 
Frekvensgång, vid O-lOOW, 
20 Hz-20 kHz (+0 dB, -0,2 dB). 
Distorsion, THD <0,1 % vid 0-100W, 
typisk 0,02 %. 
IM <0,2 % vid 0-100W. 
Känslighet, S40 mV för 100W ut. 
Dämpfaktor, ca 4.000 före drossel. . 
Brum och brus. Linjär >90 dB. rel.utg.sp., 
A-vägt> IOS dB. rel.utg.sp. 
Överhörning, >80 dB. rel.utg.sp. 
BXHXD, 380X 100 X 283 mm. 
Rek. pris, 1.960:-

Xelex. 
SvenskaProfIS. 

Xelex AB, Rönnholmsgränd 21, 12742 . Skärholmen. 08-710 06 SO. 
Ta kontakt med oss, så får du mer information. 

Efter den 1.8.-73 ny adress: 
Hardem ogatan 1, 12444 Ba ndhagen. Tel. 08/86 00 50 
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OMSLAGET: Det lidande utseendet till trots på 
den "elektroniske" knegaren med ryggpacken Jjg
ger det ingen ironi i vår omslagstexL Fernsebs nya 
KCR-kamera är ett genombrott för den rörliga 
reportage-TV-färgkameran . Objektiv, färguppdel
ningsprisma och kamerarör är förenade i en pris
mavagga, som i sig utgör chassie för övriga kom
ponenter. Höljet saknar bärande funktion . Rören.s 
avlän kn ingsspolar är lindade av aluminiumtråd. 
mycket lätta. Kamerahuvud / ryggpack kan flyttas 
800 m från OB-buss. 
RT-färgfoto: Gunnar Lilliesköld 
lKltH , AKERLUHDS TRYCKERIER 1973 

En tidning från Fackpressförlaget 

Montreux-symposiet i TV-teknik ......... .. ... _ .... . 
Det 8:e Internationella TV-symposiet bjöd på en mäogd nyheter där man kao 
urskilja att videobandspelarna går mot lägre priser och att både bättre och 
säkrare bandredigering förverkligats. ideokassettomradet var också intres
sant. RT:s Gunnar Lilliesköld fanns pa plats och rapporterar i text, bilder 
och data. 

Kabeltelevisionen - program per tråd eller ett nytt kom
munikationsmediu m? 
Under vinjetten Aktuell debatt ger artikeln en orientering om nuläget i den 
bär politiskt nästan belt styrda frågan, ocb vissa framtidspeTspektiv granskas 
f rån teknisk synplJ.nkt. 

Rapport från BerJin-e.xperimenten med 12 GHz-TV-
transmission .. ...... _ .. . .... _ ........ _ .. ... .. . . _ .. 
Dessa försök. f r nu ge plats för Qj'a provn inga r om sker på 42 och 80 GHz. 
De mycket höga frekven~erna måste prövas i strävan att finna eterutrymme. 
Göran Uvner har besökt Bundesposts försöksaoJäggningar i Berlin. 

Aktuella TV- och videonyneter världen över .......... . 
RT presenterar bär ett uppslag med de aktuellaste nyheterna. TV- och video
områdena har \erkligen rört pa sig, tekni'kt sen, under senare: tid. 

Luxor i ~fotala 50-årsjubilerar . . _ ............. . . . ... . 
Det sven.ka före taget ba r nll en väl konsol iderad ;tällning med internatio
nella stororder och ·utbyggnadstakten är bög. 

Luxors nya färg-TV-chassie debutera r i höst ......... . 
Till jubileet visade man den nya. helh·ansistoriserade modell 3263/ , som krels
teknis kt beskrivs i valda delar. 

Femte Nordiska Ijudkontrolltekniksymposiet . _ ... .... . 
Det har varit sa mling bos Kongsberg igen. och den här gången debatterad es 
bl a 4-kanalstereofonien uri(rån produktionstekniska a'ipekter. RT:s Ulf .B 
Strange refererar programmet. 

Sinus rotar sig norröver ........... .. . - - - . . - ....... . 
En. eJektro nisk-ekklromekaoi.k industri som bedbms ha en intressant fram
tid , iote min,t tack vare systemet med "inverterad" kunskap.ti llämpning. RT 
har besökt " nya" Sinu~fabriken. 

RT har provat: Japanska förstärkarbyggsatser . _ . - .... -
Mänaden~ audiomateriaJtest rör sig om två synnerligen goda enheter från 
japanska Lux. A 210 och A 250, som RT provbyggt. Påkostat utföra nd e 
både mekani~kt och elektriskt ännetecknar förstärkarna, som gav utmärkta 
mätresultat överlag. 

Introduktion tiII digitaltekniken ., - - .... _ - ....... _ .. _ 
Här avsluta~ den korta kursen i digitalteknik som blivit uppskattad av RT
Jäsarna. Del 4 här orienterar om ämnena MOS- och LSL-teknik. 
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Bygg själv: Universalräknare upp till 500 MHz . . . . . . .. 44 
Här fortsätter Åke Holm alt beskriva det tidigare inledda projektet på faek
eleklronikniva med en mycket bredbandig uruversalräknare för lab-ändamål 
som här far sin avslutande del. Uppmätta data för räknaren ges också. 

Hur man får ut mest av universalräknaren . . . . . . . . . . .. 46 
·qär följer en redogörelse i text och fig över den direkträknande räknarens 
uppbyggnad och funktioner och vad man kan mäta liksom de vanligaste or
sakerna till mätfel och ·bristande noggrann het. Tommy Bladh skriver . 
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DX-spalten 

15 ARS DX-BEV AKNIN G 
I R ADIO & TELEVISION 
Under l 950-talet blomstrade In

tresset för DX-hobbyn i vån land : 
DX-klubbar bildades över hela 
Sverige och många av dem ut
gav egna medlemsblad. Några 
tidningar inom fack.pressen tog 
också upp DX-inslag i skilda for
mer. RT startade också under 
1950-talet på försök en sporadisk 
DX-nyhetsbevakning. Denna blev 
sedermera reguljär sedan under
tecknad på våren 1958 erbjöds att 
regelbundet stå för en DX-spalt 1 
denna tid krift . l augustinumret 
1958 infördes premiärspalten. 
som, med något enstaka undan 
tag när, förekommit i varje num
mer av RT de senaste femton 
åren. 

På grund av tidningens långa 
pressläggningstid blev DX-spalten 
ingen nybetss palt. i egentlig me
.ning. Huvuduppgiften för DX
bevakningen har varit - och är 
- att ge sakliga översikter om 
vad som sker dels inom. DX-ing i 
Sverige och att bevaka säsongbe
tonade aktualiteter på station
området. 

M ånga anikelimlag och belys
ning av olik.a aktiviteter bar fö~e . 
kommit. Ett betvdaTJJe antal ra · 
diostation er run.t 'om i världeTJ bar 
pr<!sentecats . BI a var RT f OJ ;,[ i 
Europa med att visa bilder fran 
in vi gningen al något sa exotiskl 
som rådiostat;onen på Tongaöar
na. Radio Lameo i LiherLa var 
ock ~å en relativt okänd radiOSTa
tion som RT blev först med att 
presente ra . Vidare har en ar6kel
serie om svensksändande stati.ooer 
pågått några år, och nu senast lö
per sen serie om radiostationer i 
Alaska. l höst påbörjas en serie 
om radiosta tionerna på Hawai.i, 
där vi kan lova en del unik a in
slag. 

Många brev till DX-red under 
de gångna åren visar att RT:s 
DX-spalt läses även utanför vån 
lands gränser, framför allt i de 
nordiska grannländerna, men brev 
har även kommit från intressera
de i olika europaiänder som Bel
gien och Schweiz. I Sverige är det 
många läsare som förs ta gången 
kommit i kontakt med DX-hob
byn just genom RT:s spalt. Med 
tillfö rsikt ' se r vi fram mot nästa 
jubileum om fem år. 

Börge Eriksson 

HÄR ÄR PROGRAMDATA 
FÖR DX-TÄVLINGEN I RT 
Avlyssna nedanstående radiostationer. Skriv en så utförlig rapport som möjligt och be
svara de tre frågorna som ställes i sändningarna: 

Onsdagen den 29 augu.\ti: DEUTSCHLANDFUNK, VästtyskIand. kl 21.30-22.00 på 
/268 kHz (= 236,5 meter) 

Torsdagen den 30 augusti: POLENS RADIO, Polen , kl 17 .00-17 .30 på 1502 , 5995 
och 6135 kHz (= 191,7 . 50.04 och 48,90 meter) 
POLENS RADIO, Polen, repris kl 19.00-19.30 på sam
ma frekvenser som kl 17.00 
RADIO RlGA, Sovjetunionen, kl 21.20-21.50 på 575 och 
5935 kHz (= 521,7 och 50,55 meter) 
RADIO RIGA, Sovjetunionen, repris kl 22.3 0-23.00 på 
samma frekvenser som kl 2J .20 plus 1349 kHz (= 222,4 
l1let~r) 

Fredagen den 7 september: RADIO Hej B, Ecuador, kl 06.30-07.00 på 59<JO och 
97/0 kHz (= 50,08 och 30,90 meter) 

15 ARS DX-ING I RT: 
JUBI L.EUMST Ä YLlNG EN 
DX-s paltens l :'i-årsjubileum firar 
~, med en lys>nartävling för alla 
int res>e rade DX-are. Tal iingsdel
tagandet är gratis, och själva tä, 
linge nutgöres av ett antal radio
program med specialinslag från 
f) ra utländska radio tationer. 

Tävlingsreglerna är enkla: 
~ Det gäller att avlyssna de fy
ra här angivna radiostat ionerna 
på utsatt tid . Näsla moment är 
att skriva en så bra och utförlig 
lyssnarrapport som möjligt på he
la det program som sändes inom 
angiven sändningstid. 
~ Programmen ä r samtliga på 
svenska och specialannonseras för 
RT: s tävling. l varje program fö
rekommer tre frågor som skall be
svaras av tävlingsdeltagacn.a. 
~ Svaren på dessa frågor kom
mer alt gälla som utslagsfragor. 
då en eller flera tävlingsdeltagare 
uppnår samma resultat med rap
portskrivningen. De tre frågorna 
är identiska i alla programmen. 
De sändningar som går i repris 
räknas endast en gång. 
~ Ett 25-tal priser kommer att 
utdelas ocb tävlingsbidragen skall 

RADfO HCJB, Ecuador, repris kl 19.00-l9.30 på /5300. 
77755 och 21460 kHz ( = 19,6l.l6,90och 1.3 ,98 meter) 

sändas till DX-red Börge Eri s
son, K ornst i gen 27 B, 78 t 00 Bor
länge och vara poststäm plade se
/last 9 seprember. De, som önskar 
fa sina rapporter vidarebefordra
de till respektive radiostationer 
för verifiering, skall bifoga 75 ön: 
i frimärken . 
~ P å grund av tidningens langa 
pressläggning reserverar vi oss fö r 
eventuella ändringar i frek.ven ser 
för någon station. Speciellt HCJ B 
t Ecuador har haft problem och 
ofta ändrat frekvens i år. Men då 
RT nr 8 kommer ut i god tid före 
tävlingens början hinner tävlings
deltagare kolla de deltagande sta
tionerna före tävlingsstarten. 

Vi önskar deltagarna lycka t.ill 
i vår jubileumstävling! 

Ny artikelserie på RT:s OX-sida: 
CHANS ATT HAWAII
öGRUPPEN SNAR T BUR 
"R ADIOA KTIV" IGEl'. 
Hawa ii är för DX-arna. i vå r del 
av världen ett ga nska okänt be
grepp då det gäller radiostationer . 
Tidigare hade Voice of A merica 
en relästation, och ä ven fast den 
inte var direk.t lätthörd fanns all-

tid chansen att. böra någon radio
station på Hawaii. För nagoi ar 
sedan lade VOA ned kortvägs
sändningarna från denna station. 

Nu går dock. rykten om att 
Billy Graham Team i USA pla
nerar att bygga en ny stor radio
station med kortvågssäodningar, 
sa om något år kanskt: chansen 
ånyo finns att få ett älrhän QSL 
fran I-fawa ii. 

Men libom i övriga USA är en 
mängd små privatägda radiosta
tioner verksam.ma på Hawa ii. 
Merparten av dem liggc;![ i Hono
lulu , och konkurrensen om lyss
narna är stenhård. J u större an
del av lyssnarna en tation ba r. 
desto större reklamintäkt.:r kan 
man fä, och det är reklam och 
jippon som styr radiosta tionerna 
pä Hawaii. Det bästa poppro
grammet, de sexigaste brudarna 
eller de bästa priserna i tävling
ar är något som ing r i stationer
nas programkrig. Om detta och 
mycket annat rörand<! nagra sta
tioner på "Yawaii star upplysning 
att fa för den. som följe,· RT : 
nya artikelserie i DX-'pa l.ten i 
hös!. Som. vanligt kommer 10-

tressanta bilder alt publicuas. 
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8 x 10 cm 
bildskärm 

Ljus-stark 
bildåtergivning 

Kal ibratorutgäng 

10 kV accelerations
spänning 

Strömförsörjning 
90 V ... 140 V AC och 
180 V ... 265 V AC, 
46 .. .440 Hz 
22 .. . 30 V DC 

Kontinuerlig reglering 
av skalbelysning -

I ndustrielektron i k 
Mätinstrument 

NYHET I 
Philips PM 3232/33 

Kalibrerad svepexpansion x5 

PM 3233 har 80 ns synlig 
signalfördröjning i båda 
kanalerna 

XV-återgivning med 
full känslighet 

Tidsbas 0,5 s/ crn. ... 0,2 Ms/cm 
med fininställning 

Känslighet 2 mV/cm .. . l0 V/cm 
med grov- och fininställning 
för båda kanalerna 

24 cm nivåkontroll 

Automatisk TV-tr igg 

Trigg-ingång 
max 400 V (DC + ACtoppv) 

Tryckknappsväljare 
för ol ika triggfunktioner : 
y A ; Y B ; ext ; nät; +/-
AUTO DC TV 
Automatisk frisvängande 

Ingång 1 Mohm/ / 20 pF 
max 400 V (DC + ACtoppv) 

Kontakta Harry Olsson 
08-635000 ankn. 1143 

PHILIPS 



Nu är han stolt! 
Han har själv byggt sin näst intill professionella ljudanläggning. 

- Det är inte alltid han vill berätta hur lätt det egentligen var. Sentecs helsvenska 
byggsatser är så enkelt konstruerade, att det bara behövdes några kvällar med skruvmejsel, 

tång och lödkolv för att sätta ihop alla komponenterna. - Och det hela blev så billigt, 
att det blev pengar över till en mycket bättre skivspelare än han vågat tänka sig. 

Är du bara det minsta händig, kan du också bli stolt ägare till en Sentec-anläggning . 

• 

Märkeffekt ........ ... ... ............. ............. .... ........... 50 W Uteffekt Sinus. två kanaler. 8 ohm .. .... ... ... ..... ... 30 W 
Impedans ... .. .. .. .... .. ..... ... ... .... .. .... .. ... .. ....... ... .. . 8 ohm Distorsion THD, 1 kHz. 100 mW ... .. ..... ... .... ... 0.001 % 
Diskantspridning ...... .... .. .... ..... .. .. ... .. .... ....... ..... 210· före klipp ... ... ............ ..... ...... ....... .. ... ... .. .... .. .. . 0.01 % 
Pris komplett byggsats med 4 högtalarelement. Signal-störavstånd. 8 ohm .. .. .. .. ..... ..... ........... 108 dBA 
färdigt 35 I kabinett. galler och stativ etc. (Vikt 21 kg) Pris komplett byggsats med apparatlåda ... ... .. .... 570:· 
Jakaranda ....... .... .. .... .. ... .... ..... .... ........ .. .. ......... . 620:- med monterat och kontrollerat kretskort .. ........ 595:-
Vitlack .. ... .... ... .......... .... ......... ..... ....... ...... .. ...... 590:-

TU77~~--~----~~~~----~ SE 77 

Känslighetenl. DIN .. .. ..... .... ...... ... .... ... ....... ...... 1.6AN 
Signal-störavstånd 75 kHz sving ..... ... .. .... .. .... . 70 dBA 
Distorsion 75 kHz sving. 1 kHz mod .... ........ .. .... 0.2 % 
Pris med monterat och kontrollerat kretskort ... 560:-

Distorsion THD 80 Hz. 1 kHz. 10kHz ...... ... ..• 0.015 % 
Överstyrningsreserv Phono .. .... .... .. .... ........... _ ... 170mV 
Signal-störavstånd Tuner. rel. 130mV in ..... ....... 92dBA 

Phono. rel. 10mV in ...... ..... .. 87dBA 
Pris stereodecoder SD 77 med monterat och Pris komplett byggsats med apparatlåda ............ 380:-
kontrollerat kretskort ............... .. __ .................... .. 75:- Pris med monterat och kontrollerat kretskort ... 400:-

Sentec ger 1 års garanti på sina produkter. 

I 
I 

Dessutom är vi så säkra på att ditt bygge ska lyckas, 
att vi erbjuder oss att justera det kostnadsfritt om du 

trots de noggranna anvisningarna skulle göra något fel. 

Sänd mig mer information och broschyrer om Sentec byggsatser. 

SENTEO AIJ 
Drottningholmsvägen 19-21.11242 STOCKHOLM 

Tel. (10-13.14-18) 08/544010 

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

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

Postnummer ............................... Postadress .. ....... .. . ·· ···Åi .. s:.:'iJ' I 

SENTEC AB Drottningholmsvägen 19-21. 11242 STOCKHOLM: 
__________________________________ 1 
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UNAMCOT-1 
Låt oss presentera en verklig nyhet, en skivspelare från UNAM
ca med prestanda och möjligheter som gör den lämpad för 
mycket kvalificerad användning. 

1. Lång tonarm. Längden från nålspets tiltvrrdningspunkt är 11". Distorsionen blir 
lägre ju mindre\tirtkelfelet är. Det är ingen ide att jaga lägsta distorsionssiffror hos 
pick-uper och förstärkare om man inte samtidigt ser upp med tonarmen. I riktiga 
studios används därför så gott som uteslutande långa tonarmar. 

2. Stor tallrik. Många skivspelare för hembruk har bra svajvärden i början . Men 
slitage i lagren och partiklar i transmissionen ökar svajet. En studioskivspelare har 
bl. a. extra stor tallrik med massan koncentrerad till periferin för att neutralisera 
detta. UNAMCOT- l har en tallrik med stort "svänghjulsvärde" då största delen av 
massan är koncentrerad till periferin. 

3: Extremt lätt tonarm. Trots längden 11" är armen mycket lätt. Detta har åstad
kommits genom val av material, fast pick-up-skal och direkt montering av pick-up i 
detta. Man slipper därigenom också onödiga kontaktöverföringar . - Friktions
momenten hos spets- och glidlager så låga att - för tonarmens del - 0,25 ponds 
nålkraft räcker för spårning. 

4. Inre fjädring. Tonarm och tallrik är monterade på ett separat inre chassi, fjäd 
rande upphängt i det yttre. T-l är praktiskt taget helt okänslig för akustisk återkopp
ling och stötar i vertikalled. Man slipper också störande ljud i högtalarna vid berö
ring av skivspelaren eller exempelvis stampningar i golv. 

5. Friktionskopplad hydraullyft. Man kan före varje nedsänk[ling välja höjd utan 
att hålla manöverarmen. Exe mpelvis 1 mm om man önskar så gott som momentan 
kontakt med skivspåret. Utmärkt vid överföring skiva- band i hemstudio. För mer 
professionellt bruk kommer adapter för snabbstart att finnas som extra tillbehör. 
Man låter då nålen ligga i spåret. 

6. En enhet. Hela skivspelaren kan lätt dras ur sitt trähölje för inmontering i bänk. 
Skivspelaren förlorar ej något av det som uppgivits i punkt 4 genom ett sådant 
arrangemang . 

Garanterade minimidata : Svaj 0,05 %, rumble -65 dB, vägda DI N-värden. Aktuella 
exemplar ligger i klassen 0,03- 0,05 % resp -65 till -69 dB . Det synes svårt, med 
mätteknik enligt DIN, att mäta längre ned . Centrering, planhet och brusfrihet hos 
testskivor sätter här gränsen. 

Övrigt: Skivspelaren manuell. 33 och 45 varv. 24-polig synkronmotor, remdrift . 
Levereras som standard i Sverige med Ortofon SL 15 och transformator för denna. 

AU 010 STOCKHOLM 
08/610644 
För information : 
UNAMCO, box 14058 
10440 STOCKHOLM 

OV HELVAR 
Bäckvägen 1- 3 
00380 HELSINGFORS 
Tel: 550121 

Inforrnat lo nstjanst ~ 

F:a Ingolf Omholt jr 
Trondheimsveien 82 
OSLO 5 
Tel: 376980 



Gör det svårt för tjuven 
med Philips elektroniska tjuvlarm 

Det här tjuvlannet är gjort speciellt för villor och lägenheter. 
Apparaten sänder ut elektroniska vågor som är omöjliga att 
passera utan att lannet utlöses. Ni kan bevaka 1, 2 eller 3 rum. 
Bevakningsområdet är ca 15 m 2 men kan med två extra vakter, 
anslutna till huvudapparaten, utökas till ca 35 m 2 • 

Philips tjuvlann är lätt att sköta och installera. Ni kan göra det 
själv. Både nät- och batteridrift. 

Svenska AB Philips 
Servex, Fack, 10250 Stockholm 27 

PHILIPS 
In formCltrons tj ånst 6 



radioprognoser 
augusti 1973 
Månadens solflärkstal: 51 
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omräkning av diagrammen~ dB
värden till fältstyrka i ~V I'n. id 
l10ttagningsplatsen vid utnyttjande 

sändareffekt i kW 

dB 10.1 iI \10 1100 \1000 
l 40 3p 100 300 1000 3000 
-l 30 10 30 100 300 1000 
-+- 20 3 10 30 100 1300 
+ 10 l 3 10 30 100 

O 0,3 1 3 10 30 
- 10 0,1 0,3 1 3 10 
-20 0,03 0,1 0,3 1 3 
-30 0,01 0,03 0,1 0,3 1 
--40 0.003 0,01 0,03 0.1 0.3 
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Diagrammet över brusfåltstyr
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u har nya 
Pioneerkatalogen 
kommit' 

------'\ 
24 sidor i 4-färg, med Pioneers stora 

hifiprogram och massor av fakta om alla 
produkterna. 

Skicka in kupongen till oss på Pioneer 
så har du katalogen inom kort. 

D Ja tack, sänd mig Pioneers nya katalog . I 
I 
I 

Namn 

, 

-"':J - ---- - ----

Adress @PIONEERI 
I Postnr 

Pioneer har byggt ljud i över 32 år och säljs i 130 
länder. T~el~e:!.:fo~n~ ______________ --!!l-2..:. 

Pioneer Electronic Svenska AB, Box 17123, ~ 
10462 Stockholm 17. Telefon 08/840745. ------
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nya produkter 
kommunikation 

EDDYSTONE FORNYAR 
MOTT AGARSORTIMENTET 

Den rörbestyckade mottagaren. 
modell 830, som visas i förgrun
den på bilden, utgår nu ur till
verkningen (Ich ersä tts aven tran
sistoriserad varia nt med beteck
ningen 1830 (i bakgrunden). 
• Den nya Eddystone-mottaga
ren täcker frekvensområde t 120 
k Hz till 30 M H z. In gångssteget 
har bandpassfi lter och ä r bestyc
kat med MOSFET. 

Mottagning av fasta kanaler 
kan även tillämpas och därvid an
vänds en plug-in-enhet för 10 el
le r SO kanaler. Man kan även an
vända en yttre syntetisator. 

l stora drag har den nya mot
tagaren samma blockuppbyggnad 
i det att enkel blandning tillämpas 
under I,S M Hz och dubbel bland
ning över denna frekvens. 

l det senare fallet används and
ra oscillatorn för att ge finav
stämning -±: SO k Hz k ring den fre
kvens som ställts in p huvudska
lan. Upplösningen är därvid ca 
1kHz. 

Mottagarens bredd är 19" och 
den kan därför monteras i. rack . 
Den automatiska känslighetsregle
ringen har två slingor: en för 
H F-steg och en för M F-stegen. 
Tidskonslanterna är valbara. 
S Eddy,tone har även en annan 

ny serie på siu program: serie 
1000. 

För närvarande omfauar denna 
fyra modeller. Modellerna 1000 
(Ich 1001 arbetar inom frekvens
bandet 5S0 kHz till 30 M Hz. De 
är i stort sett identiska, med den 
skillnad att J(XlI har möjligh et 
till 10 kristallstyrda kanaler inom 
området 1.6 till 30 MHz. Kristal
lerna är fästa på en plug in-enhet 
som är åtkomlig från panelen. 

U ppbyggnaden är til\ ~I(lr del 
baserad på integrerade kretsar och 
fä l teffekt transisto rer. 

Ingångssteget är kaskodkopplat 
och blandaren är av typ MOS
tetrod. Mellanfrekvensen innehål
ler en integrerad krets och har eU 
omkopplingsbart keramiskt filter 
med flera sektioner 

Ä ven LF-delen är bestyckad 
med IC. Mottagarna innehåller en 
~eparat fininställningsfunktIOn . 
• Mode ll 1002 skiljer ~lg från 
de förra var ianterna genom att 
banden ISO 350 kHz samt Xll 
IOS \1Hz (FM. 250 kHz band
bredd) finns med. Vid det sena re 
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bandet till ämpas brusundertryck
ning mellan stationerna och man 
har även möjlighet till stereornot
tagning. 
• Modell 1004 är en variant som 
är speciellt avsedd för marint 
bru k. Frekvensområdet är här 
l50- S35 kHz och 1,6 till 30 MHz. 
De sutom finns en förinställd ka
nal för nödfrekvensen 2 182 kHz. 

Mottagaren skiljer sig från de 
tre föregående varianterna genom 
a tt mellanfrekvensen i det här fal
let förlagts till 720 kHz i stället 
för 45S kHz. Spegelfrekvensdämp
ningen är därvid något bättre. 

Höljet för den marina varian
ten har I Q" bredd och är därför 
avsedd att monteras i stativ. 

Svensk Representant : AB Tra
ko, tel: 08-236560. 

EFFEKTHYBRIDER 
FOR VHF, UHF 

Effektförstärkare t mtegrerat h y
bridutförande för höga frekvenser 
produceras nu av flera halvle
dartillverkare. 

Bland de senaste kretsarna kan 
nämnas MHW559, 560, 561 och 
562 från Motorola. De tål 5 till 
6 W förlusteffekt inom frekvens
området 40 till 300 MHz. Effekt
förstärkningen är 16 dB ± I dB, 

REPRESENTATION SOKS 
FOR J-BEAM ANTENNER 

Den engelska firman J-Beam är 
känd för sina antenner, framför 
a llt bland sändaramatörer. Den 
största delen av det rikliga. sorti
mentet omfattar dock antenner 
för TV och rundradio inom UHF 
och vHF. 

På programmet fö rekommer 
antenntyper av olika slag: jord
plan. stackade dipoler, colinjära, 
yagiantenner av parabeam- och 
multibeamutförande, slotbeams 
samt logperiodantenner. Vidare 
tillverkar man diverse detaljer 
som antennfästen m m, vilka be
hövs för antennmontering. 

"Parabeam" är en typ av dipol 
likn ande den som används vid 
slotbeams. (Bilden visar utföran
det.) Denna typ av dipol har stör-

och dessa förstärkare är avsedda 
för kabel-Tv och som disu ibu
tionslinjeförstärkare. In- och ut 
gångar har 50 ohms impedans. 
O MHW710 är beteckningen på 
en modul som arbetar inom fre
kvensområdet 400 till 470 MHz 
och är avsedd att användas i mo
bila radioslutsteg. Effektförstärk
ningen är \9,4 och uttagbar effekt 
13 W vid 50 ohm och 12,5 V mat
ningsspänning. 
• ReA tillverkar moduler med 
liknande data. Beteckningarna är: 
RCA-47M IO, R47M13 och 
R47M15. Dessa ger JO, 13 resp 
15 W effekt ut vid 50 ohm och 
12,5 V matning. Frt<kvensområdet 
är 440 MHz till 470 MHz och 
förstärkningen är 20 dB. 
• Sedan ett år tillbaka har även 
TRW liknande hybrider på sitt 
program. Två finns med beteck
ningarna MX7,5 och MX12 f ör 
7,5 resp 12 W . 

Gemensamt för nämnda kret
sar för 400 till 470 MHz mobil 
radiobruk är att de klarar oänd
ligt SVF utan att förstöra ; en 
mycket viktig egenskap eftersom 
antenner och kablar är utsatta för 
åverkan av olika slag. 

Svenska representanter: 
Motorola: 
Motorola Semiconductor AB, tel 
08-710 06 60; 
ReA: 
Erik Ferner A B, tel 08-80 25 40: 
T RW : 
Teleinstrument 
380370. 

AB, (el 08-

re bandbredd och sägs ge 2 dB 
högre utspänning från t ex en 12 
elements yagi, än om en ordinär 
dipol hade använts. "M ultibearn" 
anger att direktorerna är utforma
de som "liggande X" för att ge 
hinktionen av stackade element. 
Antenner utförda med dessa är 
vi d en given förstärknmg kortare 
och bredbandiga re. 

J-Beam antenner säljs genom 
Verlag lTKW-Berichte, Hans 
Dohlus oHG som har adressen: 
D 8520 Er/angel! , Glell'itzer 
Strasse 45 , V äSllyskland. 

Man söker nu en representant 
för a tt sälja Tv- och rundradio
antennerna i Sverige. (Antenner 
för amatörbanden k ri ng 144 och 
432 MHz säljs av AB VHF-Tek
nik. Malmö.) 



COMMANDER POllCE MONITOR 
NV modell med local Seleetor 

Local Selectorn är en kanalväljare för 10 olika lokalfrekvenser, viJket 
innebär att Du snabbt kan byta frekvens upp till 10 gånger på första 
scanning-läget, och att Du således har totalt 17 valfria kanaler. 

Commander Police Monitor 
Ny modell med local Seleetor 
Modell 134-0 är en professionell apparat för båda 
polisbanden inkl. fa rtkont ro llfrekvenserna. 40 och 80 
MHz täcker' givetvis även Tull, Brand, Ambulans, Taxi 
etc. 
Apparaten är försedd med automatsökning. 
Apparaten lev8reras med monteringst illbehör för mo
bilt bruk men har även inbyggd nätdel för 220 Volt. 
Pris ca Kr 985:-

Commander Pollce Monitor 334 
Ny modell med local Seleetor 

Samma apparat som ovan men med FM-radio inkl. 
1 kristall. 
Pris ca Kr 1.085:-

P.S. De Commander modell 134-0 och 334 av den 
förra modellen som vi fortfarande har i lager ut
försäljer vi till ett pris av kr 640:- oavsett vilken 
modell N i väljer. 

Casio minikalkylat.or 
Ny modell 

Detta är en 6-siffrig fickkalkylator som kan användas 
med batteri, men som även har uttag för eliminator 
för 220 Volt och alltså kan anslutas t ill nät. 
Levereras med batterier, handlovsrem och bered
skapsväska. 
Pris ca Kr 392:-. 

Samtliga priser inklusive moms. 
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I års garanti 

Selector sats för 10 valfria kanaler, lätt att montera in 
i samtl iga självsökande police monitorer oavsett mo
dell. Satsen består av kanalväljare, kristall hållare, 
dubbel potentiometer och ratt samt monteringsanvis
ning på svenska. 
Pris per sats Kr 43:-. 
OBS. Ovanstående monteras gratis i samtliga av oss 
sålda fabriksnya police monitorer. 

_ .. _._-_._-
BEGÄR VÅR KATALOG 
GRATIS katalog över mer än 50 
olika PR-apparater - snabb
telefoner - instrument och polis
mottagare. Sätt kryss i 
vidstående ruta och skicka 
ta longen till 
Commander Radio AB noggrant 
ifylld och Du får omgående 
gratis katalog. 

För Fackhandeln 
Importör: LAFA RAD IO AB, 
MALMÖ. Tel. 040/ 10 14 45 

._._._._._-_ . .-._._. 
Commander Radio AB 
Box 5155. 200 7 1 MALMÖ 5 • Tel. 040/ 91 67 10 

Var god sänd ....... st Walkie Talkie modell . ... . . 
mot postförskott. 

O Var god sänd gratis katalog över 50 olika apparater. 

NAMN ......•..• . .•..•..•..•.... .. •....... 

ADR ESS ........... .... .• . .. . . . .. . . . ...... 

POSTADRESS ......•........• . .... ·RtBTf 



•• 

31/8-9/9 

Svenska HiFi Institutet (SHFl) förlägger även i år HÖR 
NU - Nordens största ljudmässa - till S:t Eriks-Mäs
san. Där kan Ni på ett och samma ställe skaffa Er en 
suverän överblick över praktiskt taget allt den svenska 
hifi-marknaden kan erbjuda. 

Specialtillverkade, ljudisolerade demonstrationsrum 
garanterar idealiska lyssningsförhållanden. I hörtele
fonbaren kan Ni testa de flesta av marknadens hör
lurar. SH Fl arrangerar ett intressant stereobildspel i 
Hörsalen, Sveriges Radio visar sin nya stereobuss och 
Televerket informerar om stereosändare, sändarefrek
kvenser och antennproblematik . Dessutom kan Ni själv 
ställa frågor till representanter för SHFI, SR och Tele
verket. 

HiFi-konferenser 2 och 5 september 
SHFI arrangerar tillsammans med STF/TU en hifi-kon
ferens dels söndagen den 2 sept, dels onsdagen den 
5 sept med identiska ämnesområden båda dagarna. 

En rad intressanta ämnen avhandlas, bl.a. radiostereo 
och fyrkanalstereo. Konferensen avslutas med en 
estraddiskussion, där konferensvärden Kjell Stensson 
är ordförande. Närmare informationer om konferenser
na får Ni av Svenska Teknologföreningen, Box 40116, 
10343 Stockholm 40, tel 08/142000. Tänk på att anta
let konferensplatser är begränsat! 

OSvenska 
V(JI Hi Pi Institutet 

AB S:t Eriks-Mässan 

31/8-9/9 kl 12-20 månd-fred k11Q-18 lörd o sönd. 
EntrEln 9 kr inkluderar även ett besök på hela mässan. 
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Sansuiger 
dig bättre ljud 

AU-7500 

Ljudkvaliteten 
från en Sansui
förstärkare är 
påfallande god. 

'=! ~- ~- -A' -~: :0-' (:~J -:-~~ • ..-V :~_..l~4 :u: :s_..l;· V~) Sansui gör även tuners med 
imponerande kvalitet. Både 
TU-9S00 och TU-7500 är syn
nerligen känsliga och ger 0-

, 
- r-" - - '0-. -- ... "':"~""':" : o .... -. -- -- " -- - .. .. -- -- - .. ..,. 

Nu har den blivit ännu bättre. 
Modellerna AU-9500, AU-7500 och AU-
6500 har konstruerats för dem som har 
stränga krav på såväl ljudåtergivning som 

AU-6S00 en mångsidig funktion. 

·7~~5c.- :6: '-~: 0 -=65 
ö ~~; -:: ~-;::: ö:":':-=-

Den överlägs
na AU-9500 
kan t. ex ge 
95 + 95 W 
kontinuerlig 
effekt över 

8 ohm (med bägge kanalerna drivna 
samtidigt) med den anmärkningsvärt 
låga distorsionen 0,016 00 ' 

Den kan driva tre par högtalare och har 
dubbla ingångar för grammofon och 
bandspelare m.m . 

troligt låga 
di torsions
värden. De 
utgör det 
perfekta 
komple-

~
,--.:<,."",,,,, ..... ~'.1 ... '- .. 1 ... ~ : ..... 

- - - --- - - - - -
;;; .0.. :":' : -: {)- ---..,;,. 

mentet till sina resp förstär- TU-9S00 

kare. Totalt sett har Sansui tagit fram ett 
mycket bra system, bara för att ge dig bätt-
re lyssning . .. bättre ljud, skönare ljud, 
renare ljud, det perfekta ljudet ... 

Begär testfakta hos din handlare. 

a:;;. m" ~ ~ ~ ~I . ..... -;.... • •• ~ 
~~II •• ~ ....... .. ,) 

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

~-; ~. ~-;-~; ~cf ----'= o 

AU-9500 

MAGNETON. Tre Liljor 3. 11344 Stockholm. Tel : 3 4 3411/332830 O SANSUI AUDIO EUROPE S.A.- Diacem Bldg. Vestlngstraat 53/ 55 -
2000 Antwerp Belgi<Jm O SA>NSUI ELECTRONICS CORPORATION 55- 11 Queens Boulevard. Woodside. N.Y. 11377. U.S.A. O SANSUI ELECTRIC CO .. 
LTD . 14- 1. 2-chome. Izumi. Suginami-ku . Tokyo 16B, Japan. 
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Sentinel av 1973 års modell är en 
förnämlig liten apparat. Den är helt nykonstru
erad och full med finesser. Trots detta är 
formatet utrymmessnålt - höjden 55 mm, bredd 
150 mm och djupet 250 mm. 

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

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

lcIbell för finsmakare: 
Frekvenser ..... . . . . 8 kanaler mellan 68 - 80 

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

79,9 125 MHz 
Känslighet .......... 0,5 "V vid ± 20 dB S/ N 
Selektivitet . .. . . .... över 80 d B vid ± 25 kHz 
Självsökande hastighet .... 16 kanaler i sekunden 
LF·uteffekt . ........ 3 Watt 
Yttre kontroller ....... ti ll ocb från, justerbar brusspärr, 

tryckknappar för manuell eller auto
matisk sökare, individuella utlösbara 
kanalknappar. Prioritetsomkopplare. 

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

Strömförsörjning . . ... .220 volt AC eller 12 volt DC 

ISmonitor 
prestanda! 

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

En av de starka nyheterna i,ir prioritets
kanaL vilken bryter alla annan trafik. 

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

Sentinel är den rätta mottagaren i såväl 
biL båt som för hemmabruk. Stationen levereras 
med anslutningssladd för 12 V driv spänning. 
I leveransen ingår även teleskopantenn . 

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

Box 156 • 
: 42122 Västra Frö lunda • 

• D Sänd mig gratis er utförliga ka ta log • 
D Sänd mig detaljuppgifter om Sentinel 

• D Jag vill veta var närmaste återförsäljare finns • 

: Namn: ... , ...... . ...................... : 

• Adress: . . ..... . . . ......... . ......... . . .. • 

• Postadress: . . . . ............ . ... . . ........ . • 
RT 8 -73 

II (ring gärna 03 i 1450180 så ska vi tala om var er närmaste • 
återförsälja re ligger) . • •............... __ ... ..-. 

/ ~ ~ Kommunikationsradio 
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8:e Internationella TV-symposiet: 

Montreux-facit blev billigare videobandspelare 
Bättre, säkrare bandredigering/videokassetter 
Nyheterna var många vid det vartannat år förekommande stor-sym
posiet för TV-teknik i Montreux. RT deltog som vanligt och hade 
Gunnar Lilliesköld på plats. 

Han rapporterar här om framför allt det kraftigt expanderade ut
budet på bandredigeringssidan och ifråga om videokassetter. 

Symposiet hade denna gång samlat 1 300 deltagare och hela världs
industrin, praktiskt taget, ställde ut allt i hårdvara. Närmare hundra
talet firmor deltog. 

Specialtemat framför andra i år var kabel-TV, och här föreläste en 
rad specialister. 

•• Det åttonde internationella TV -sym
posiet i Montreux överträffade i år tidiga
re utställningar både i storlek och kvalitet. 
Utställningen återkommer vartannat år och 
samlade denna gång hela 1 300 deltagan
de specialister (med över 20 från Sverige) 
jämfört med 400 år 1965_ 

Evenemanget har internationellt gott 
namn om sig att vara samlingsplatsen för 
de verkligt kunniga inom området; kon
struktörer, administratörer och alla poten
tiella användare (Sveriges Radio hade sex 
man på platsen), kommer hit för att se de 
senast utvecklade produkterna eller höra 
på föredrag om nuvarande och komman
de teknisk utveckling, diskutera med kol
leger samt, inte minst, ta internationella 
kontakter. Genom att mässan är relativt 
koncentrerad i storlek och därtill synner
ligen specialiserad, ger den enligt de fles
tas mening, mycket mer än de kolossala 
mässor som brer ut sig på andra områden 
numera. 

Ett bevis på betydelsen denna utställ
ning fått är väl att Australien hade sänt 
en åttamannadelegation för att studera 
färg-TV. Detta skall man nämligen införa 
inom tre år. Montreux var därvid lämplig 
plats att besöka för tillgång till ett koncen
trerat vetande. 

Tidigare - se RT 1969 nr 7/8 - hölls 
utställningen i kasinot i Montreux. Detta 
brann dock ned häromåret, och lokaliteter
na bestod i år aven nyuppförd kongress
byggnad, som trots att ytan nu är fyra ggr 
större, överraskande nog fylldes till brist
ningsgränsen. Antalet utställande firmor 
var fler än 90. 

I anslutning till utstäIlningen hölls fö
redrag med olika specialinriktningar. Om
rådena berörde i huvudsak kabel-TV och 
dess utvecklingsmöjligheter, kamerateknik, 
sändare, inspelningsteknik, signal-proces
ser, film i TV och forskning i allmänhet. 
Totalt hölls över 100 föredrag. 

I montrarna visades inte bara "hård
vara", utan där pågick traditionellt färg
rika "live-shows", som sedan återutsän
des till egna och andra firmors monitorer. 
Thomson CSF hade cabare med dansan
de aktriser (och därtill striptease), medan 
andra firmor hade en striktare teknisk in
riktning och där showen bestod av visning 

av materielen. Ampex hade en kombina
tion av direkt och bandat program och vi
sade i sammanhanget något så exotiskt 
som det svenska Vasaloppet i ett avsnitt. 

Många hade flyttat sina TV -kameror 
utomhus för att fånga den vackra omgiv
ningen, och Philips hade en båt som krys
sade fram och åter på Lac ,Leman. I fören 
på denna var en TV -kamera placerad, och 
signalen från denna överfördes till utställ
ningen via radiolänk. 

Mycket har hänt 
på bandsidan 
Största antalet nyheter fanns inom områ
dena videobandspelare och elektronisk 
bandredigering. För att börja med de pris
billigare varianterna så visade Philips gi
vetvis sin senaste VCR-maskin, N 1520, 
innehållande kretsar för elektrisk redi
gering, vilken omfattar funktionerna As
semble och 1nsert, dvs när ett nytt parti 
läggs till ett tidigare inspelat, uppstår inga 
problem med synkroniseringen respektive 
ett nytt avsnitt kan läggas in i ett pro
gram. Philips har vid det här laget hunnit 
tillverka ganska många VCR-maskiner, 
och antalet uppgår enligt en uppgift till 
20000 enheter. Remarkabelt är, att av 
dem har i vissa länder mer än 50 % gått 
till hemmarknaden. Det finns nu ett flertal 
tillverkare av VCR: Grundig, Normende, 
Thorn, Lenco, Telefunken, Löwe Opta är 
några andra tillverkare av kassettspelare 
som dock inte visade produkterna ifråga 
på utställningen. 

Det finns flera varianter på temat kas
setter. Philips och nämnda tillverkare an
vänder Yz" band, medan Sony har %" 
och IVC har 1" band. 

Sony-systemet eller U-matic, som det 
även kallas, omfattar nu flera enheter, 
och här ingår VO-1601 D som är avsedd 
för både in- och avspelning, medan varian
ten VP-1001 D endast klarar avspelning. 
För att tillgodoiSe marknaden för färdig
inspelade band säljer man ett speciellt du
plikatorsystem i modulutförande som kan 
byggas ut. till det antal dupliceringar man 
önskar samtidigt. 

Det är naturligtvis viktigt att det produ
ceras kassetter med förinspelat program 
för att det skall vara attraktivt att satsa på 

VCR eller ·U-matic. För äitdamålet finns 
det nu en firma i Skandinavien som gör 
detta, nämligen det två år gamla företaget 
Telescan i Köpenhamn. Både VCR- och 
U -matic-band kopieras av detta. Här sker 
f ö produktion med hjälp av 2" -maskiner. 

Den tredje varianten står alltså IVC för. 
Kassettspelaren heter VCR-lOO och tillhö
rande 1"-tape är inte av kromdioxidtyp, 
som i' Philipsfallet, utan i stället av stan
dard eller high energi-utförande i järnoxid. 
Med den breda tapen erhåller man större 
frekvensområde och därmed bättre hori
sontalupplösning än vid Yz" och %" tape, 
men bandkostnaderna ökar givetvis. VCR-
100 finns i två varianter med antingen in
och avspelning eller enbart avspelning. De 
är omkopplingsbara mellan SECAM och 
P AL-systemen. 

En av de större nyheterna var faktiskt 
Bosch Fernseh:s system med en liten bär
bar kamera, KCR och en VCR-utrustning. 
Den senare enheten är avsedd att bäras 
på ryggen av den som filmar. Den inspela
de kassetten spelas sedan upp i en Repor
tage Colour Recorder, RCR. Kassettband
spelaren är uppbyggd i form av tre enhe
ter, som innehåller kassettbandspelare, 
elektronik och strömförsörjning. Dessa tre 
enheter är fästa på en ram som gör sam
ma tjänst som ramen i en ryggsäck; enhe
ten är lätt att bära trots att den väger 18 
kg. 

Bildkvaliteten var faktiskt inte så oäven, 
syntes det vid demonstrationen i Mon
treux, även om bandbredden naturligtvis 
är tämligen begränsad. Utrustningen kom
mer säkert att ersätta filmkameran vid 
många reportage, för man slipper ju det 
extra led i form av omvandling från film
medium till videosignal. 

Ä ven större bärbara bandspelare för 
2" -band visades. Ampex har ju sedan någ
ra år typ V R 3000, och i år introducerade .... 
RCA modell TPR-IO, vars bandoriente-,.. 
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~ ring helt ansluter sig till de stora quadru
plexmaskinernas. Bandspelaren är uppde
lad på två enheter som väger 20 resp 
25 kg. 

Två nya videobandspelare av helical 
sean-typ visades av Grundig, nämligen 
BK 204 oeh BK 401. Den senare är en 
mera påkostad variant av den förra och 
innehåller möjlighet till elektronisk redi
gering och kan dessutom fjärrstyras från 
en speciell enhet märkt FB 400. Enbilds
återgivning är möjlig och bilderna kan 
dessutom stegas fram stegvis med en se
kunds till 300 sekunders intervall. På det
ta sätt kan man få en speltid av hela 100 
timmar för ett band. 

Fler mellanstora 
videobandspelare 
Begränsade ekonomiska tillgångar hos 
många användare (och kanske till och med 
nedskurna budgetar) har skapat en mark
nadslucka där den gemensamt utvecklade 
BCR från Philips och Fernseh ligger. Den
na maskin arbetar med 1" tape och är av 
helixtyp. Den erbjuder dock en kvalitet 
som är jämförbar med 2" -jättarnas, spe
ciellt vad beträffar tid fel, som är en vik
tig parameter i sammanhanget. Dessa lig 
ger dock i prisklassen 500 000-1 milj kr. 
För denna summa kan man köpa flera 
BeR-maskiner. Dessa kostar nämligen un
gefär 200000 kr. 

Bandspelaren finns i tre utföranden: 
BCR 40 är grundtypen som utgör den me
kaniska delen jämte elektronik för in- och 
avspelning, ljuddelen och servosystemet 
för kapstanmotorn. Denna innehåller inte 
korrektionssystem för tidfel och kan där
för inte användas direkt vid utsändning. 

För detta lämpar sig i stället studiover
sionen BCR 50. I denna ingår studiosyn
kronisering som ger en stabilitet hos 
grundapparaturen av ± 1 ~S. Ytterligare 
korrektion tillämpas hos utsignalen , som 
därvid får ett maxfel av ±2,5 ns. En an
nan detalj som finns här är en kompen
sationskrets mot färg drop-out. 

BCR 60 heter en modell som innefattar 
BeR 50 och en monitorpanel därtill. 

BeR-systemet ger möjlighet till dator
kontrollerad studioinstallation eller full
ständig elektronisk redigering. Denna pro
dukt har data som i stor utsträckning ar 
tillräckliga för rundradiobruk och kommer 
enligt mångas mening att bli en konkur
rent till de sto,ra videobandspelarna. Det 
~ka ll bli intressant att se om så blir fallet, 
och i så fall hur stor del av marknaden 
~om kommer att täckas. 

Det finns flera tillverkare av snarlika 
bandspelare. IVe har 900 P-serien, som är 
uppbyggd på liknande sätt som Philips 
Fernseh-serien. Båda använder 1" -band, 
helical sean, cue-spår, kontrollspår samt 
två ljudkanaler. 

Ampex har en 1" -helical sean-maskin, 
VPR 7953, som även den har tillräcklig 
stabilitet för rundradiobruk. Detta är helt 
enkelt modellen VPR 7903 som försetts 
med kretsar för automatisk korrigering av 
tidsfel. Vidare ingår en Yl" -monitor samt 
en vågformsmonitor. Vad som dock skil
jer denna bandspelare från tidigare nämn
da två fabrikat är att endast ett ljudspår 
finns. Man kan emellertid få flera ljud
kanaler genom att ansluta en yttre fler-
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kanalbandspelare, exempelvis av typ AG-
440 B, som därvid går synkront med hu
vudmaskinen. 

Quadruplex eller 
helical-scan? 
Denna fråga föranledde många och heta 
diskussioner. Traditionellt sett har 2" -ma
skinerna varit av quadruplextyp, dvs ett 
flertal huvud är placerade i en trumma 
som roterar vinkelrätt mot bandets längs
riktning. Denna tjugoåriga trend har nu 
brutits i och med att IVC i USA, Thom
son CSF i Frankrike och Rank Cintel i 
England tillsammans har utvecklat en heli
cal sean-bandspelare för 2" -band. Dessa 
har beteckningarna lVC 9000, TTV 3500 
och RC 9000. Var och en av dessa kom
mer att marknadsföra NTSC, SECAM 
och P AL-varianterna. 

Fördelen med helical sean är framför 
allt att magnethuvudena håller betydligt 
längre än vid transversell avkänning. Med 
den senare metoden är det dock lättare att 
åstadkomma en god och jämn bandföring. 
För att lösa detta problem passerar ban
det två vacuumkamrar som håller bandet 
sträckt runt videotrumman. 

Denna har en lutning som ger 19,5° lut
ning hos det inspelade spåret, relaterat till 
bandets längsriktning. På detta sätt fås en 
hög avsökningshastighet. Konsekvensen av 
detta är att modulering kan ske av högre 
frekvenser än vad som är brukligt. Man 
använder naturligtvis frekvensmodulering 
vid inspelningen, men frekvensspektrat lig
ger här mellan 9 och 12 MHz, och man 
kallar detta "super hi band" till skillnad 
från gängse "hi band" som ligger mellan 
7 och 9 MHz. Resultatet av detta lär vara 
att signal/brus-förhållandet blir bättre, gra
den av moire blir lägre och två fullständiga 
sidband tillåts (man får som bekant Bessel
funktioner utanför nämnda frekvensband). 

Vid fråga om denna principlösnings va
ra eller icke vara anför många användare 
ett tungt vägande skäl till att hålla kvar 
den transversella metoden: man har kan
ske ett stort lager _program färdiginspelat 
enligt denna. Sveriges Radio lär t ex ha 
2000 sålunda inspelade band! 

Automatikkolosser 
för snabb växling 
De programtyper som förekommer i USA 
med annonsinslag har öppnat en marknad 
för videobandspelare med automatisk väx
ling av kassetter, men även i 'Europa finns 
intresse för denna utrustning. Nyhetssänd
ningar kan före nklas genom att olika inslag 
lagras på ett antal kassetter och dessa kan 
sedan spelas upp i valfri ordning. Det är 
alltså lätt att i efterhand komplettera med 
ytterligare bidrag sedan ordningsföljden 
bestämts. Ett annat område är redigering. 
I detta fall ersätts två bandspelare, efter
som två kassetter spelas samtidigt. 

Ampex visade hur detta fungerade prak
tiskt med sin kassettbandspelare ACR 25. 
Tre avsnitt ur ett musikstycke spelades in. 
Mellan dessa gjorde musikerna paus och 
ändrade scenuppsättning . Efter bandredi
gering passade avsnitten så väl samman 
att växlingarna mellan inspelningarna inte 
kunde uppfattas. 

Ä ven RCA hade demonstration av sin 

kassettbandspelare, märkt TCR-JOO. Ge
mensamt för bägge fabrikaten är att 2"
tape används. Därför blir den tekniska 
kvaliteten mycket god. 

För att utföra redigering på en ACR-25 
använder man t ex den "ldentification Ac
cessory", eller IDA , som den förkortas , 
som Ampex presenterade. Denna ger iden
tifieringssignaler som spelas in på cue
spåret. 

Meddelandena skrivs på ett tangentbord 
och visas på en monitor och kan även ut
läsas via teleprinter eller föras över till 
dator. 

Man demonstrerade även editec-syste
met; ett nytt redigeringssystem för AVR-l 
bandspelare. Förutom att tidigare redige
ringsmöjligheter finns kan man nu byta 
ut och placera om föregående inspelad re
digeringsinformation. 

Att kunna mVxa in text i en bild visades 
av flera utställare. Datel visade flera sy
stem som i stort sett var dataterminaler 
utan "on-Iine"-funktion och som var kom
pletterade med videornixrar. Grundig har 
ett system, DS 7100, med liknande funk
tion. Detta har teletypeinterface och klarar 
upp till 2400 baud. 

En karaktärgenerator av typ TCG1425 B 
visades av Telemation. 

Central Dynamics LTD, Canada, presen
teras i Europa av Philips. Firman har en 
omfattande utrustning av kontroll av funk
tionerna i en studio. EDS-200 är en redi
geringsenhet som kan användas vid helical 
sean eller quadruplex . Den tid~kod som 
används är antingen den som rekommen
derats av EBV/SMPTE eller så används 
verklig tid i kodform . 

PEC-I02 heter ett annat redigeringssy
stem som kan styras från en dator. 

Skivan som bild medium 
är nu en realitet 
Under de senaste åren har flera firmor vi
sat videoskivor i form av lab-prototyper 
och annonserat att man tänker komma 
med ett system, eller så har rykten, mot 
företagets önskan, kommit ut att något är 
under utveckling. 

Enligt en uppgift lär Philips ha börjat 
pressa VLP-skivor, ett system som arbetar 
med laseravkänning och som tidigare pre
senterats i RT. Speltiden är 30 min och 
informationen är puJsbreddsmodulerad. 
Spåren är helt fyllda med genomskinlig 
plast och plattan blir därför relativt okäns
lig för mekanisk åverkan. 

Thomson CSF arbetar i hemJighet på 
ett liknande system med laseravkänning, 
ryktas det, dvs i detta fall har avkännings
organet ingen kontakt med skivytan. 

Motsatsförhållande gäller för ReA:s ka 
pacitansskiva och för Telefunkens video 
skiva. 

Det förefaller som om kapacitans
skivan inte har någon framtid, enligt någ
ras bedömningar, men det gäller inte Tele
funkens videoskiva och skivspelare. De 
finns faktiskt redan här och demonstrera
des med stort intresse från utställningsdel
tagama. Systemet har ju visats långt tidiga
re och beskrevs ingående i RT 1970 nr 12, 
men nu har produktionen av både skivspe
lare och skivor kommit igång på allvar 
och de kommer att introduceras på den 
svenska marknaden i början av nästa år 



enligt vad som sades vid den vIsnmg i 
Filmhuset i Sverige som ägde rum en vec
ka före utställningen j Montreux. 

För skivproduktionen har Telefunkrn 
gått samman med Decca i ett gemensamt 
bolag: Ted Television Disc. TED-skivorna 
är enkla att producera, och man räknar 
med att priset i handeln skall kunna ligga 
i storleksordningen 30 kr. 

Nya kameror visade 
i olika prisklasser 
I den stora och väl uppbyggda Philipsmon
tern fanns tre nya färgkameror att beskå
da. LDH 20 heter en extra prisbillig va
riant, som kostar ungefär hälften av vad 
en normal studiokamera för rundradio
bruk betingar. 

Vägledande vid konstruktionen har va
rit att nedbringa antalet finesser, som vis· 
serligen kan ha en funktion att fylla, men 
som inte inverkar på bildkvaliteten i nå
gon högre grad och som därför inte ger 
något synligt bidrag till det utsända pro
grammet. En annan kamera är LDK J5 
som är i lättviktsutförande för portabelt 
bruk. Vikten är bara Il kg. Kameran har 
ett digitalt minne av samma typ som i 
LD K 5, vilket innebär att alla inställning
ar finns lagrade i minnet. Informationen 
kvarstår upp till ett par dagar, och när 
kameran då åter ansluts till studiosystemet 
innehåIles de inställda värdena! 

LD K 15 systemet består av tre enheter: 
kamerahuvud, portabel processen het och 
basstation . Processenheten innehåller det 
mesta av kameraelektroniken och lämnas 
för det mesta i OB-bussen. Kabeln här
emellan kan vara upp till 100 m lång och 
består av standard koaxialkabel om 13 
mmdiam. 

Kvaliteten hos kameran är jämförbar 
med den för LDK 5. I"-plumbiconer an
-vänds och det finns även en variant som 
Innehåller ljusförstärkare (image intensi
fier). 

Bosch Fernseh har ä ven satsat på en 
bärbar kamera. KCR 40 är beteckningen. 
och kamerar är avsedd att ingå i ett sy
stem tillsammans med tidigare nämnda 
VCR-bandspelare för professionellt por
tabelt bruk. 

Två nya svartvit-kameror för bevak
ningsändamål och för studier visades av 
Grundig. F A 70 heter den första av dessa 
och den är helt vattensäker. Den kan be
styckas med antingen kiselvidicon, ordinär 
vidikon eller plumbicon. Bländare och för
stärkning har automatisk reglering. FAE 
70 är en något större kamera med inbyggd 
12 cm monitor. 

En endast 18 kg tung robust och kom
pakt färgkamera visades av Link. Denna 
serie l JO är avsedd för rundradio och fpr 
studiotillämpningar. I kameran ingår sena 
typer av plumbiconer med elektronkano
ner som inte ger några "kometsvansar" ef
ter rörliga, starkt lysande fotoobjekt. 

Endast 18 kg väger Gales TE-20J. Den
na färgkamera är avsedd att användas vid 
rundradio, kabel-TV och CCTV. Rören 
kan bytas ut på ett par minuter, och övrig 
elektronik är av plug in utförande. För att 
underlätta transport, eller då kameran an
vänds fjärrstyrd, kan monitordelen skiljas 
från kamerahuset. 

Ampex har utökat sitt program med 

Fig 1. Philips VCR-bandspelare ]'J 1500. 

Fig 3. Den nya videoskivspelaren från Tele
funken. 

Fig 5. Portabel videobandspelare, modell 
TPR-IO, fabrikat RCA. Den arbetar med 2"
tape och ger en speltid av 20 min. 

Fig 7. RCA:s helautomatiska bandspelare för 
2" -kassetter. 

BC-230 B - en vidareutveckling av mo
deIlen BC-230. Nu ingår plumbiconer med 
utökat rödområde, för att ge god färgba
lans under alla ljusförhållanden. 

ReA visade den nya kameran TK-45 A . 
som har automatisk svart- och vitnivå. 
automatbländare och automatisk centre
ri·ng. Till kameran finns en konverterings
sats, som förvandlar den stora studioka
meran till en liten axelburen , portabel ka
mera. Ombyggnaden tar en timme att ut
föra. 

Fig 2. IVC:s videokassettbandspelare VCR-
100. 

Fig 4. Videobandspelaren BK 401 från Grun
dig. 

Fig 6. Ampex ACR 25 kassettbandspelare 
med automatisk växling. 

Fig 8. Grundigs dataterminal DX 7110 för 
inlägg av alfanumeriska tecken i en bild. 

Fig 9. Redigeringsenheten IDA från Ampex. 

Fig 10. Ampex videobandspelare för 1"-tape. 
Den är avsedd för rundradio och betecknas 
VPR 7903. 



Fig 11. RCA tillverkar en ombyggnadssats till 
sina kameror TK-44 eDer TK 45A för att 
konvertera dessa till det portabla utförande 
som visas här. 

Fig 13. Gates visade en kompakt färgkamera 
som endast väger 18 kg. 'ffi-201 beter appa
raten. 

Fig 15. BC230B är en ny kamera från Am
pex. Den bar utrustats med tre plumbieoner 
som bar en god rödkänsligbet även vid svagt 
ljus. 

EMI har nyligen sålt mer än 350 färg
TV-kameror för rundradiobruk. Sortimen
tet har nu utökats med ,modell 2005 som 
är en kompaktmodell med automatisk cen
trering. 

Plumbieonen får konkurrens 
Den av Philips utvecklade plumbiconen är 
som bekant skyddad både vad gäller ut
förande och varunamn på samma sätt som 
t ex "Vespa" är det. English Eleetrie Valv 
& Co Ltd har emellertid nu presenterat ett 
rör med liknande egenskaper. Man kallar 
det Leddicon - en benämning som för 
tankarna till engelska Jead, vilket betyder 
bly och som ju på latin heter plumbum 
(Pb). Likheten är säkert ingen tillfällighet! 
Här har man lyckats att tala om i nam
net att bly ingår utan att använda det pa
tentskyddade namnet. Plumbiconen och 
Leddiconen har samma storlek och sockel
anslutning. Vidare är data på de flesta, 
men inte alla, punkter lika. - Patenttvist 
avvaktas med intresse! 

Trinitroner i 17" monitorer 
Tektronix har som bekant ett samarbete 
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Fig 12. Den nya färg-TY-kameran 110 från 
Link. 

Fig 14. Bilden visar Grundigs nya vatten
täta svart/vit-kamera, F A 70. Den kan även 
fås med monitor oeb beter då F AE 70. ' 

1 

Fig 16. EEV bar framstäUt denna Ledieon, 
vars egenskaper starkt påminner om Plumbi
eonens. 

Fig 17. Bilden visar en monitor ur Conraes 
RHE-serie. 

med Sony, som tidigare resulterat i Ja
pantillverkade oscilloscop m m. Nu pre
senterar man en färgrnonitor bestyckad 
med en 17" Trinitron. 

Bareo, en förkortning av NV Cobar 
Bareo Eleetronie SA, var ett namn som 
stod att läsa i många montrar. Flertalet 
utställare använde nämligen just dessa mo
nitorer. Skärm storlek finns från 38 till 66 
cm. Conrae, känd monitorspecialist, som 
hade nya 12"-, 19"- och 25" -modeller. Li
kaså Prowest, som visade en ny 17/~ -färg
monitor med beteckningen 9A. 

En helt ny typ av visualisering ger 
Sony:s VPP-2000 som är en kombination 
aven projektionsapparat och en friståen
de 50" skärm. Denna ger speciellt myc
ket reflektion, vilket behövs. I projektions
apparaten alstras bilden nämligen på en 
Trinitron och bHdinformationen förs se
dan optiskt över till skärmen via spegel 

och objektiv. Bilden syntes skarp, färgerna 
var bra, men ljusstyrkan i minsta laget. 
Vidare måste man sitta rakt framför skär
men, då annars ljusstyrkan minskade 
snabbt genom den speciella utformningen 
av skärmen. 

Mätinstrument 
för TV-bruk 
Tektronix består bl a aven färgkorrige
ringsenhet, 1478, som kan användas såväl 
i NTSC, PAL som PAL M. Den upphäver 
det felaktiga förhållandet mellan kromi
nanser och luminanser som vanligen upp
står p g a att frekvensgången i videosystem 
är bristfällig. Felen kan avläsas direkt från 
frontpa~elen. 

Ett annat instrument från denna firma 
är en testgenerator av typ 145. Denna är 
avsedd för 625 linjer och PAL. Den kan 
antingen fungera som mastergivare eller 
faslåsas till befintligt system. Instrumentet 
ger färgbalkar med Y:signal eller rött, 
trappsteg och konvergensrest plus yttre 
testsignal. Det är en utveckling av 141 A , 
där faslåsningsmöjlighet och konvergens
test har tillkommit. 

Telemation har kommit med en ny 
synkgenerator TSG-2001 avsedd speciellt 
för europeisk CC1R/P AL rundradiostan
dard. Från denna erhålles vertikalsynk, ho
risontalsynk, blanking, P AL fyrkantvåg, 
burst-f!agga och hjälpbärvåg. 

En multistandard-enkoder är TCE-
2002P, som kan användas till NTSC, PAL 
I och P AL M genom att man byter ut 
vissa kretskort av plug in-typ. 

TCE-3001 är en digital encoder som ger 
signaler enligt PAL. Genom att man an
vänt digitala kretsar och precisionskompo
nenter blir intrimningen och efterjuste
ringar inte nödvändiga. 
_ Philips har utvecklat ett instrument, 
PM 5578, som kan mäta 21 parametrar 
hos TV-signaler och detta under pågåen
de utsändning. På panelen står skrivet 
Vits-analyser, men det är här inte någon 
skämtare som varit i farten, utan vits är 
en förkortning av Vertical Insertion Test 
Signals. Vitsen med detta är att mätning 
försiggår under blankinginte:rvallerna, och 
på så sätt stör man inte bilden. Service 
kan med andra ord utföras under pro
gramtid, om så skulle behövas. Presenta
tion sker på ett digitalt display, men data
utskrift är även möjlig. PM 5548 heter ett 
annat instrument med snarlik funktion och 
det gäller även för PM 5575 och PM 5576 . 

En svepgenerator med prestanda utöver 
de vanliga visades även. Denna svepgene
rator, typ PM 5526, är huvudsakligen av
sedd för laboratoriebruk och kan samti
digt svepa ett brett och ett smalt frekvens
band_ Så kan man t ex svepa hela mellan
frekvenskurvan samtidigt som ljuddelen 
eller färgdelen kan detaljstuderas. 

Tyska mätinstrumentspecialisterna 
Rodhe & Schwarz visade upp en hel serie 
nya instrument för TV-ändamål: Testge
nerator och utvärderingsenhet SPRF, 
testgenerator och mätvärdesgivare UPF. 
tilläggsenhet till videoskop II SWOF, mät-' 
mottagare EB 001 , övervakningsmottaga
re för TV EKF och en effektförstärkare 
AUF, avsedd att föregås aven signalge
nerato.r. 

Hög precision har Oseilloquartz SA i 



Schweiz satsat pli. Man presenterade ett 
antal frekvensnormaler av olika slag. 

En vågformsmonitor visade Electronic 
Visuals Limited. Instrumentet betecknas 
EV4010 och kan användas för CCTV, 
VTR och utbildnings-TV, eller så används 
det i rundradioutrustning. 

Kompakt och mångsidig 
telecineutrustning 
Philips har framställt en telecineutrustning. 
som är ovanligt liten i förhållande till de 
funktioner som ingår. En vidiconbestyckad 
färg-TV-kamera LDH-20 är ansluten till 
en optisk prismaenhet med fyra objektiv
öppningar. I anslutning till denna finns en 
projektor för 8 mm film, en för 16 mm 
film, en diapro1ektor och en ytterligare in
gång med ett trefunktioners, motoriserat 
5:1 zoomobjektiv. 

Möjligheten till scanning från 8 mm 
film kan vara attraktivt för rundradiostu· 
dios, där man kanske får in nyhetsfilmer 
på 8 mm bredd eller för små lokalradio· 
stationer - intressanta erfarenheter finn s 
ju av 8 och Super-8 i dessa sammanhang. 

ReA har en liten telecineutrustning av 
typ TK-28, som består aven 16 mm pro· 
jektor och en plumbiconkamera . Firman 
ställde även ut en automatisk filmkassett· 
maskin, TPC 1624, som kan laddas med 
24 kassetter, där varje enhet innehåller 2-
minutersinslag på 16 mm film. Denna ma
skin får väl snarast ses som ett komple· 
ment till de stora kassettvideobandspelar
na. 

B3404 heter en telecinestation av stort 
format från Marconi. Filmtransporten för 
16 mm film är specialutvecklad för att ge 
en kvalitet som är tillräckligt hög för rund 
radiobruk. Stationen kan utrustas med en 
eller två 16 mm eller 35 mm uppsättning
ar, enkel eller dubbel diaavkännare och 
med antingen färg- eller svartvitkameror. 

Ögats ofullkomlighet 
utnyttjas i ny TV -princip 
Att utställningshallarna var ~yllda till sis
ta kubikmetern var det inget tvivel om. 
Längst ned i ett hörn i källaren , som 

många mötesdeltagare hade gått förbi där
för att man trodde att "där fanns inget" . 
demonstrerade en italiensk innovatör, di
plomphysiker ETH Walter Jaeger från ita· 
lienska Jato en ny färg-TV·princip för en 
TV·kamera, som inte var mycket dyrare 
än en ordinär svart/vit kamera. Systemet 
grundar sig på att det mänskliga ögat 
.egentligen bara kräver skärpa hos den 
gröna signalen . Försök har visat, att den 
röda bilden kan vara tre ggr oskarpare 
än den gröna, och för den blå bilden gäl 
ler en faktor fem innan ögat reagerar. 

Kameran innehåller ett prisma, som de
lar upp strålen i tre strålar, men registre
ringen sker här bara på en vidicon. Vid 
demonstrationen framgick, att bildkvali
teten inte var så god som vid vanlig över
föring, men kvaliteten är dock tillräcklig 
för att principen skall kunna användas vid 
CCTV i t ex sjukhus för övervakning av 
operationer, där det är viktigt att kunna 
registrera färg. Merkostnaden för färg i 
stället för svart/vitt blir genom den nyå 
principen obetydlig, och RT hoppas kun
n.a komma med en mera detaljerad redo
görelse för principen i ett kommande nr. 

Kabel-TV i utveckling 
Nya system visade 
Kabel-"T'Y kommer att få en alltmer ökad 
betydelse i framtiden . I Belgien t ex, som 
är ett europeiskt föregångsland på detta 
område och där man varit' nödgad att for
cera utbyggnaden p g a den rikliga före
komsten av sändare i denna del av Euro
pa, nås hela 18 % av befolkningen av 
CATV. I Sverige pågår som känt ett offi
ciellt experiment i Kiruna och ett mera 
hemlighetsfullt i Täby. Malmö har länge 
haft ett slutet TV -system. A.ntalet tillver
kare av utrustning för kabel-TV är dock 
många och bland nyheterna kan nämnas 
system 8000 från Philips, EMI Colorline 
900 och Siemens GGA Ill . 

Den framtida utvecklingen för överfö· 
ring av televisionsteknik i allmänhet och 
ett utdrag ur de föredrag, som hölls i 
samband med utställningen om kabel-TV 
finns att läsa härintill. • 

Många specialinriktade föredrag 
gav totalt en bred täckning 
•• T anslutning till TV-materielutställ
ningen hölls traditionellt föredrag om oli
ka specialområden inom video tekniken. 
Stort intresse tilldrog sig de föredrag som 
handlade om kabel-TV, och RT ger här 
ett kort referat av de intressantaste anfö
randena. 

Nivåkontroll i kabelsystem 
Vid ·Iångväga överföring av TV-signaler i 
kabel sker naturligtvis en dämpning, som 
är proportionell mot längden och kabelns 
dämpfaktor vid en viss frekvens . Därför 
måste man kompensera dämpningen med 
förstärkare . Problemet är dock att dämp
ningen kan variera med ett antal olika 
faktorer som t ex temperaturkoefficienten 
för kabeldämoning, åldring, fel hos ingå
ende komoonenter i systemet, osv. Sådana 

kan exempelvis uppstå om felaktiga kon
takter ansluts och om kabelnätet förgre
nas ytterligare vid utbyggnad. När det gäl
ler att reglera förstärkningen finns det två 
vägar att gå; öppen eller sluten slinga. 
Kontroll med öppen slinga är lättare att 
utföra, den är stabilare och tillförlitligare 
än sluten slinga. Å andra sidan kommer 
det totala resultatet i systemet att bli säm
re med denna slinga p g a att parametrar. 
som i många fall inte kan mätas exakt. in 
verkar. 

Kontroll med luten slinga eller automa
tisk nivåkontroll kan å andra sidan an
vändas med gott resultat vid fall med vän
tade och oväntade dämpningsändringar. 
Med automatisk nivåkontroJl jämförs sig
nalen mot en referensnivå. Systemet regle
ras därvid så. att man uppnår denna nivå. 

Fig 18. Tektronix faslåsta testgenerator av 
typ 145. 
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Fig 19. Philips VITS-analyser PM 5578. 
Se texten. 

Fig 20. Marconis stora telecinestation B3404. 

Fig 21. Philips telecine-enhet LDH-16. Till 
denna kan användas super-8-film. J 6 mm film 
och dia. Kameran är bestyckad med vi di con
rör. 

För varje slinga måste stabilitetskriterierna 
uppfyllas. 

Om samma minimala avvikel se måste 
uppnås över ett stort frekvensområde, be· 
hövs teoretiskt en särskild slinga för va rje 
frekvens . Detta är i praktiken förmodligen 
omöjligt, därför att all information som 
sänds ut skulle behövas för nivåkontroll. 
l kabelsystem i allmänhet brukar man 
kombinera öppna och slutna slingor; auto
matisk nivåkontroll för en eller flera di
skreta frekvenser och öppen slinga för res
ten av frekvensområdet. . En pilotton (kon.
trollsignal) är t ex tillräckligt för att håll a 
nivån på en fast nivå i systemet. 

En annan möjlighet är att i stä Ilet in
stallera en kontrollerad förstärkare med 
en öppen slinga och separata förstärkare 
för förstärkningsregleringen . 
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l vilket fall som helst får man inte 
glömma att kontrollsystemen själva ger 
nedsättning av kvaliteten. Fel och brus i 
slingan för pilotsignalen moduleras över 
till andra signaler. Dessutom uppstår pro
blemet när många ALe-förstärkare (för 
automatisk nivåhållning) ligger i serie, att 
förstärkningen moduleras . Även om ALC
förstärkaren ar stabil i sig själv, kan för
stärkningen moduleras oå grund av att 
flera än en tidskonstant ingår i kontroll
slingan (och praktiskt taget är det alltid 
så). Moduleringen av förstärkaren adde
ras, eftersom det finns flera kontrollsling
or. Sist, men inte minst, bör nämnas att 
det ytterligare tillskott av komponenter 
som kontrollslingan utgör naturligtvis ger 
större risk för fel i systemet. 

Dubbelriktad kabeltelevision 
ger nya kommunikationsmöjligheter 
Att utföra dubbelriktade kabelsystem är 
tekniskt sett inte speciellt svårt. Det ut
nyttjas nu bl a vid submarina kabelsystem 
(se RT 1972 nr 11: TV-kommunikationer 
via undervattenskabel). Man delar helt 
enkelt upp frekvensområdet i två delar 
och via bandpassfilter slussas informatio
nen i ena eller andra riktningen. 

Tekniken ger nya kommunikationsmöj
ligheter : Man kan tänka sig utbildning där 
apparatinnehavaren har möjlighet att stäl
la frågor till sändningscentralen för växel
verkan mellan lärare och elev. Vid t ex 
frågeprogram kan programledaren ställa 
frågor till tittarna, som kan svara via ka
belsystemet. Affärer kan vara anslutna till 
systemet för att ge abonnenterna möjlig
het att beställa varor, t ex. Opinionsunder
sökningar kan underlättas, och man har 
härvid framför allt möjlighet att få ett 
snabbt resultat. Säkerhetssystem med 
alarmfunktioner kan ingå som en del i ett 
kabel-TV-system, och man kan även tän
ka sig fjärrstyrning av TV-apparater på så 
sätt att mottagarna bara har tillgång till 
vissa kanaler av det som ingår i systemet. 

Kabel -TV öppnar alltså nya vyer, och 
man kan inte bara se tekniken som ett 
komplement till traditionella mediafor
mer. 

För att spara bandbredd vid överföring 
av dessa tjänster kan datapulståg enligt 
ordinär ASCIl-kod användas, dvs man 
använder en startbit som är en nolla , däroå 
följer sju bitars ord och en paritetbit. Med
delandet avslutas sedan med stoppetta. 
Lämpligen används härvid ett asynkront 
system. 

Detta är några aspekter kring ämnet ka
bel-TV som nämndes vid symposiet i Mon
,treux . l Sverige pågår som bekant för ök. 
:och det skall bli intressant att se vad des
sa kommer att ge. Det hela är snarare en 
politisk och ekonomisk än en teknisk fråga 
att lösa; system finns redan att tillgå och 
ett flerta I tillverkare har redan kompletta 
program. 
~ Kabeltelevision var bara ett av ämne
na som man föreläste om under Montreux
symposiet. Kabel-TV-föredragen omfatta
de, förutom här i korthet refererade före
drag om nivåkontroll i CATV-nät och 
dubbelriktad kabel-TV samt förstärkare 
och förstärkartillförlitlighet, ämnen som 
datakommunikation i tvåvägssystem samt 
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selektivkrav för eliminering av grannka
nalinterferens i multikanalkabel-TV-sy
stem. Föreläsarna var från bl a Sie mens i 
Munehen, RCA i Princeton och olika eu
ropeiska radioföretag. 

Kabel-TV-delen avslutades med en run
dabordskonferens kring temat kabeltelevi
sion i ett lO-årsperspektiv. Deltagarna var 
från bl a EBU, dvs Europeiska Radio
Unionen, National Cable Television Asso
ciation i Washington, kanadensiska radion 
och från olika företag i Europa, vilka spe
cialiserat sig på utrustningsleveranser. 
~ Montreux-symposiet behandlade vidare 
i olika sessioner ämnen som kamerateknik 
inom video, sändardata, inspelning, signal
processing, signaldistribution och transmis
sion samt mätteknik. 
~ Film och filmanvändning i TV hade 
samlat en särskild session och likaså be
lystes forskning och utveckling, speciellt i 
anslutning till automation, i en särskild pa
neJ. 
~ Kameratekniken sysslade bl a med 
aspekter på en ekonomisk fär,gkamera. Det 
var en företrädare för P hilips som före
läste, från Pye kom en specialist som tala
de om prestanda i LDK 5-kamerasystemet 
och från English Electric medverkade den 
kände specialisten W E Turk vilken talade 
om aktuella utvecklingar i fråga om ka
merarör. För Bosch, avdelningen för TV, 
talade Darmstadtforskaren H D Schnei
der som skisserade upp tänkbara framtida 
riktlinjer för färg-TV-kameror i rundradio
bruk. Den integrerade kretstekniken i te
levisionskameror av idag var ämnet för ett 
föredrag av två Philipsspecialister och om 
färg-kameror i reportagebruk rapportera
rades från Thomson CSF i Paris. Det var 
denna firmas system TTV 1515 för mo
bilt bruk som behandlades . 
~ På sändaravsnittet talade man bl a om 
paraJIella resp trippeltransrnitter-TV-sy
stem för band I och band 3 under använd
ning av 90 ' -iga hybrider och mellanfre
kvensmodulation. Ett intressant föredrag 
av två Siemens-specialister berörae trans
mission aven andra ljudkanal via en 20 
kWs telivisionssändare utrustad med klys
tron-förstärkare. Applikationer med ef
fekttransistorer i TV-sändare var föremål 
för en betraktelse aven Philips-tekniker, 
J J M Warringa. 
~ D e omskrivna tyska 12 GHz-sändning
arna refererades av Valvos utsände, H 
Bohlem , Hamburg, som talade om trans 
missionskarakteristik på FM med en 12 
G Hz-effektklystron. 
~ I fråga om inspelning kunde auditoriet 
bl a lyssna till föredrag rörande precisions
servosystern för helical-'inspelningsprinci
pen; medverkande var specialister från både 
Ampex, Philips m fl andra firmor. Om ex
periment på fältet med TCR JOO-video 
tapen i kassettapparater talade en man 
från RCA, och stort intresse tilldrog sig 
det föredrag som berörde datakontrollerad 
redigering av videotape. Talare var en tek
niker från Institut fö r Rundfunktechnik i 
Munehen. 
~ Om nya elektro-optiska display-anord
ningar talade ett par specialister från Uni
versity of Manchester i England, och i den 
sektionen presenterades också en ny färg-

monitor. Det var den från Prowest Elec
tronics i England. 
~ I sektionen för signaldistribution och 
-transmission fick auditoriet höra olika 
europeiska specialister redogöra för upp
byggnad av distributions- och sändarnät. 
Här hade samlats en mängd föredrag om 
t ex färg-TV-sändningar på UHF, om mo
dern mixteknik, om specialeffektgenerato
rer för färg-TV, färgkorrektionsenheter för 
enkoderade signaler och, intressant nog, 
teoretiska förutsägelser om operationella 
erfarenheter från reläande av TV-program 
med laser. Den som stod för detta senare 
var en asiatisk forskare knuten till ett uni
versitet i Cleveland, USA. 
~ Mättekniken handlade till stor del om 
olika aspekter på P ALISECAM-omvand
ling och synkronisering, liksom aspekter på 
numerisk kodning och analys av testsigna
ler samt användning av dator för moni
torändamål. Ett uppmärksammat föredrag 
här hölls utav Charles Rhodes från 
Tektronix. Hans föredrag var betitlat Ett 
automatiskt fjärrbetjänat nät- och teleme
trisystern för testsignaler. 
~ På filmsidan var det naturligtvis myc
ket tal om automatiserad filmbehandlings
teknik för television; här var flera specia
lister från främst RCA i elden. Nya tele
eine-system baserade på nya lösningar, re
dovisades från Marconi, och en av höjd
punkterna för specialisterna var väl före 
draget av två ryska från Ministeriet för 
radioindustrin i Moskva: De talade om 
bruskarakteristik i system för konverte
ring a v färgnegativfilm till positiva TV
bilder med användning av negativ gam
makorrektion. 

Från Marconi kom också nyheter om 
ett nytt J.6 mm filmtransportsystem, spe
ciellt gjort för television. De tyska specia
listerna från Rundfunkinstitutet i Mun
chen gidrog även här ·med rön om en kri
stallkontrollerad tidskod för synkronisering 
av film- och ljudband. Om pulskontroll 
för elektroniska magnetfilmmaskiner för 
TV -studior fick man också veta en del 
genom E Lieb från Siemens i Erlangen. 
Från Bosch i Darmstadt rapporterades 
om brusreduktion i flying spot-scanners. 

Sektionen för forskning och utveckling 
behandlade bl a vissa digitala tillämpning
ar, konvertrar samt registrering av holo
grafiska färgbilder; det senare något man 
experimenterar med vid Frankrikes tele· 
teknikforskningscentrum Rennes. 
CCETT. 

Bland övriga föredrag i den här sektio
nen, som till en del sysslar med special
tillämpningar, märktes redogörelsen för 
konvertering av 625 linjers TV-signal till 
en videofonsignal med 313 linjer. Om ett 
system av hög känslighetsgrad för upptag
ning av bilder under vatten redogjorde två 
Thomson CSF-forskare, och exempel på 
hur industriell TV i Europa kan utformas 
gavs av Hewlett-Packards L Seehorn. 

Om codning av information för hörsel
skadade i TV-program talade slutligen en 
amerikansk specialist som slöt den långa 
raden föreläsningar och nyhetspresentatio
ner från forskningsfält och industrilabora
torier vid det åttonde internationella TV
symposiet. • 



Året innan televisionen infördes i vårt land fördes en debatt i ofta gällt upp
"kruvade tonfall om detta i mångas ögon okända, farliga och folkförförande 
medium som nu skulle släppa in världen i Svenssons vardagsrum. 

I dagens ventilerande av kabeltelevisionens förmodade förödande inverkan -
bara detta att ha mage kräva en smula valfrihet! - finns övertoner från ett brett 
spektrum av sociala, ekonomiska och politiska förnumstigheter; som sig bör i 
Grönköping. 

Låt oss konstatera, att de tekniska förutsättningarna finns för att ett utbyggt 
KTV -nät i en nära framtid skall kunna kanalisera en stor mängd av det infonna
tionsflöde, som idag med skiftande genomslagskraft distribueras genom skilda 
medier. 

TV -kassetter och TV -bildskivor är ett intet jämförda med vad välplanerade 
kabel-TV -nät kan komma att betyda för samhället och den enskilde. 

Det praktiska förverkligandet beror enbart på hur politiker och myndigheter vill 
uppfatta en teknisk verklighet, redo för utnyttjande. 

Aktuell dehatt: 

Kabeltelevisionen - program per tråd 
eller ett nytt kommunikationssystem? 
•• Berör man idåg utvecklingen på TV
området, kommer samtalen strax in på frå
gan hur videokassettmarknaden kommer 
att utvecklas och vad den kommer att 
betyda för oss TV -tittare i framtiden? För 
många verkar det självklart att videokas
setter och bildskivor kommer att bli lika 
vanliga i hemmen som TV-mottagaren 
själv. Men även om dessa produkter kom
mer att få en dylik status, så kanske det 
ändå inte riktigt sker i den utsträckning 
som många tänkt sig. 

Ty det finns ju något som kallas kabel
television (KTV) och som, rätt utnyttjat, 
skulle eliminera åtminstone ett hyggligt 
argument för videokassetterna, nämligen 
nuvarande brist på programkanaler. Den
na brist grundar ju sig - som bekant -
på den nu allt akutare trängseln i etern, 
vilken gör att det knappast finns plats 
med mer än ytterligare ett TV -program i 
Sverige inom band l - V, åtminstone med 
nuvarande överföringsteknik och fre
kvensdispositioner. 

Anslutningen till KTV -nät 
ökar snabbt i många länder 
Det är först på senare år som använd
ningen av KTV fått verklig aktualitet. 
Men KTV är inget nytt begrepp. Det här
rör sig från 1949, då CATV-nät (Commu 
lnity Antenna Television) upprättades i 
vissa stater på den amerikanska landsbyg
den för att möjliggöra mottagning av de 
största TV-bolagens etersända program 
även på platser där de ordinarie TV-sig
nalerna inte nådde fram. En centralantenn 
placerades på t ex ett berg och koaxialka
bel vidaredistribuerade signalerna till stör
re eller mindre grupper abonnenter i när
heten. Därefter började metoden även an
vändas i tätbefolkade samhällen och stä
der för att distribuera lokala sändningar, 
utbildningsprogram och för att plocka in 
grannkommunernas program. \1etoden 
var även attraktiv för reklam och abon-

nerad underhållning av selektivt slag. 
I USA finns idag närmare 3000 KTV

nät med ca 600 miljoner abonnenter. An
talet abonnenter per nät varierar från en
dast några lO-tal till ca 40000. Detta mot
svarar en hushållstäckning av 13 % och 
ökningstakten uppskattas f n till över 20 % 
per år. Man beräknar att i slutet av 70-
talet 50 till 80 % av alla hushåll kommer 
att vara anslutna till något KTV-system. 

Det procentuellt största KTV-landet är 
emellertid Kanada. Ca 25 % av alla hus
håll är där anslutna till KTV -nät. På vis
sa håll är anslutningen så hög som 70 %! 

I Europa finns KTV framförallt i Eng
land, Holland, Belgien, Tyskland och 
Schweiz. I Danmark etableras KTV för 
fullt just nu i stora delar av landet och ca 
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Fig 2. Tillväxten av KTV-system och indivi
duella abonnenter i USA. 

Fig 1. Ett typiskt lokalt KTV -nät i en stad. 
som det skulle kunna se ut enligt förslag från 
'Siemens. Den trådlösa distributionen från 
tornet kan t ex utgöras aven mikrovågslänk. 

700000 av de 1,5 miljoner danska TV-tit
tarna är redan anslutna till större eller 
mindre KTV-anläggningar. 

Sveriges Radios monopol 
begränsar KTV i vårt land 
I Sverige sätter gällande radiolag stopp 
för större spridning av KTV-nät. En1igt 
denna har Sveriges Radio ensamrätt på 
all rundradiosändning - även trådsänd 
sådan - "om sändningen icke är avsedd 
endast för en sluten krets, vars medlem
mar är förenade genom en påtaglig ge
menskap av annat slag än. ett gemensamt 
intresse att lyssna på eller se sändningen". 
Det finns visserligen dispensmöjligheter 
föreskrivna i lagen, men den som söker 
dispens måste göra det genom att be Sve
riges Radio att hds Kungl Maj:t anhålla 
om tillstånd att få överta ensamrätten. -
RT har genom åren kritiskt belyst den be
synnerliga proposition som hr Palme på 
sin tid i kommunikationsdepartementet 
rafsade ihop för att värna det hotade 
monopolet. 

Att centralantennan1äggningar (alltså 
mindre KTV-nät) över huvud är tillåtna i 
Sverige, beror på tillägg i radiolagen av 
år 1967 och 1969, där det fastslås att fas
tighet eller grupp av fastigheter med ge
mensam centralantenn får tillstånd att vi
daresända svenskt eHer utländskt rundra
dioprogram. 

Den största KTV -anläggning, som kun
nat installeras i Sverige inom ramen för 
vad radiolagen tillåter, är LKAB:s nät i 
Kiruna med ca 2 000 hushåll anslutna. 
Avsikten är här att ge abonnenterna möj
lighet att se finsk TV. Vidare har AB Fa
miljebostäder i Högdalen, Stockholm, in 
stallerat tre anläggningar med 850 resp 
1 200 och 1 400 anslutna hushåll. Dessa tre 
kan lätt kopplas ihop till ett enda system ~ 
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~ omfattande 3450 hushåll. Ytterligare någ
ra interna TV-nät finnes . 

KTV dyrast i glesbygden 
enligt Televerket 
Inom Televerket har man gjort en utred
ning om vad det skulle kosta att bygga ut 
KTV-nät i Sverige. För ett envägssystem 
med sex kanaler blir den sammanlagda 
kostnaden för en 100-procentig täckning av 
samtliga tätorter ca 3,6 miljarder kr. Vill 
man därtill ansluta samtliga hushålI i gles
bygden till KTV-nät tillkommer en kost
nad på hela 10 miljarder kr - en stor 
kostnad för ~n relativt liten befolknings
grupp. Tilläggas bör att kalkylen bygger 
på distribution med luftledningar i gles
bygderna och en blandning av luftledning
ar och nedgrävda kablar i tätorterna. 

TV -mottagaren - bild terminal 
i stort kommunikationssystem 
Det ligger stora framtida kommunikations
möjligheter förborgade i begreppet KTV. 
Egentligen är det fel att använda beteck
ningen "kabel-TV"; kabelkommunikation 
eller bredbandskommunikation vore bätt
re, eftersom TV -programmen bara är en 
liten del av de signaler, som kan överfö-

Trängseln i etern är ett ständigt åter
kommande problem, och nya frekvens
band måste kontinuerligt utprovas och 
utnyttjas. Som ett led i denna verksam
het började man vid Deutsche Bundes
post i Västberlin att för några år sedan 
utforska 12 GHz-området för TV -över
föringar, som RT tidigare redovisat. 

Åtskilliga VästberlinhushåU är nu
mera på prov anslutna till försöksnätet, 
och allt tyder på att den här formen av 
TV -överföring på mikrovåg har en 
framtid i kombination med lokala KTV
nät och satellitsändningar. RT har be
sökt de tyska försöksanläggningarna i 
Berlin och ger här en inblick i experi
menten. 

•• Ar 195Q beslutades vid internationella 
teleunionens konferens i Geneve att fre
kvensbandet 11,7- 12,7 GHz skulle upp
lå tas för bl a TV-sändningar. Anledningen 
var att man redan vid denna tid insåg att 
de sedan tidigare upplåtna frekvens banden 
inte skulle räcka till i framtiden . Strax 
därefter - i början på 60-talet - började 
de tyska telemyndigheterna i form av 
Deutsche Bundespost att planera en för
söksverksamhet för att utröna det nya fre
kvensbandets (band V I) användbarhet. 
Denna verksamhet förjades till Västber
lin och startade mer konkret 1965, då den 
första TV-sändaren för [2 GHz togs i 
bruk. 

De första sändarna gav endast 3 W ut
effekt men höjdes efter hand till 35 W . 
Klar att tas i bruk nu i höst är en l kW
sändare med två effektklystroner i slutste
gen, en för vardera bild- och ljudkanalen 
(sändaren har alltså sep bild- och ljudför-
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Fig 3. KTV-nät med dubbelriktat informa
tionsflöde finns redan på prov i USA. Här 
visas bur ett sådant syrtem kan "ara upp
byggt. 

Special rapport från Berlin: 

ras och TV-mottagaren mer blir en cen
tralenhet för många olika former av kom
munikation. Förutom de fördelar kabel
distribution ger ifråga om god bildkvali
tet, antal programkanaler osv, finns det 
mängder av information som i alla rikt
ningar skulle kunna distribueras över ett 
KTV-nät. Dubbefriktade KTV-nät skulle 
kunna öppna helt nya vägar till utökade 
kornmunikationsmöjligheter människor 
emellan, och följande kommunikationsex
empel ligger på inget sätt långt fram i ti
den: 
• Tangentbord på TV -mottagaren, från 
vilket önskade filmer, utbildningspro,gram 
m m kan "beställas" från en central. 
• Anslutning av TV-mottagaren till bild
telefonnät. 
• I huset installerade sensorer för in
brotts-, brandalarm etc kan anslutas via 
kabelnätet till en övervakningscentral. 
• Anslutning av periodräknare för olika 
typer av specialkanaler (idrott, underhåll
ning, etc). 
• Avläsning av t ex elmätare. 
• "Hernmashopping" - varor som visas 
på bildskärmen kan beställas direkt och 
debitering påföras bandkonto via datacen
tral. 

12 GHz-experimenten avslutas 
Avancerad antennteknik provad Ih UEIJJ 
Nya TV -försök på 42 och 80 GHz INBLICK 

Avstånd lö r@ måj- mo tlo90ronlenn 

Fig 1_ Diagram som "isar den dämpning av 
signaler med f;rekvensen 12 GHz som erhålls 
bakom höga byggnader etc av olika höjd. 
Dämpningen är relaterad till värdet j fri 
rymd. 

stärkare). Man vill med de olika effekterna 
bl a utprova vilket som är att föredra i en 
stad av Västberlins kategori; många låg
effekt- eller få högeffektsändare. 

Mycket arbete har lagts ner på de rund
strålande, konformade sändarantennerna. 
och just nu pågår utvecklingsarbetet på en 
mycket intressant antenntyp. Dess benäm
ning är "kosekans-antenll" och den karak
teriseras främst av att den ger nära nog 
konstant fältstyrka inom hela det aktuella 
mottagningsområdet, så att, på alla platser 
med fri sikt till sändaren, samma typ av 
antennanläggning kan installeras. Dessut
om kan vertikalutstrålningen från den här 
typen av antenn vid behov lätt begränsas. 
så att ingenting strålar ut utanför dess 
täckningsområde och stör andra sändare 
på samma eller närliggande frekvenser . 

För att egenskaper som dessa skall er
hållas, ställs utomordentligt höga krav på 
precision vid tillverkningen av antennen. 
Vid dessa frekvenser måste alla mått stäm
ma på bråkdelar aven mill'imeter, och 
man räknar därför hos Bundespost kallt 
med en utvecklingskostnad för bara an
tennen på ca en halv miljon DM! 

Stora krav på mottagaranIäggningarna 
Då det ju är fråga om cm-vågor, gäller i 
stort samma vågutbredningsförhållanden 
som för ljuset - något man måste ta hän
syn till vid utplacering ' av antenner i om
råden med höghusbebyggelse, berg o dyl. 
I diagrammet i tig l kan man utläsa den 
dämpning som erhålls i skuggan av före
mål av olika höjder. Där framgår klart 



• Felkemröstning vid TV:mettagaren el
ler andra gemensamma aktiviteter. 

Tvåvägssystem på försök 
fungerar i USA 
I USA har man redan tagit i bruk några 
försökssystem för tvåvägskemmunikatien , 
där en eller flera av evan uppräknade 
kemmunikatiensmöjligheter ingår. E tt så
dant system visas i tig 3. Signalerna från 
abennenten till KTV -centralen sänds in 
em frekvensområdet 21 till 25 MHz ech 
pulskedmedulering (PCM) med hastighe
ten 1 Mbit/s används. Från centralen ut 
till abennenterna ligger signalen inem fre
kvensemrådet 108 till 112 MHz. Frågesig
naler (vilket pregram sem är inställt, ken 
trell av brandlarm, etc) går ut från cen
tralen med en Mbit/s. På så sätt kan elika 
funktiener hes sammanlagt 30 000 aben
nenter kentrolleras på en sekund. 

Alla de kemmunikatienssätt, sem har 
berörts ovan, ligger helt inem de tekniska 
möjligheternas ram. Frekvensutrymmet på 
kabel är knappast någet preblem. Redan 
nu kan medern keaxialkabel bära mycket 
bredbandiga signaler och med PCM-tek
nik kan mängder med infermatien över
föras på en enda kabel. Några existerande 

Fig 2. TV-försöken på 12 GHz har bedrivits 
aven forskningsgrupp inom Deutsche Bun
despost i Berlin. Här ses två av utvecklings
ingenjörerna framför den (inte helt färdiga) 
I kW sändare, som tas i bruk i höst. Längst 
till höger ses monitor och demodulator för 
det UHF -program, som skall vidareutsändas. 
Därefter kommer modulations- och drivstativ 
samt (bakom männen) vågledare jämte slut
steg med två effektklystroner. 

hur viktigt det är att komma så långt från 
skymmande ebjekt sem möjligt med met
tagningsantennerna . 

En lämplig avvägning måste göras mel
lan metta.garantennens höjd ech mekanis
ka stabilitet, eftersem den lilla öppnings
vinkeln (i regel under 3°) inte tillåter att 
antennen i någen nämnvärd grad påverkas 
av vindar. Hur viktigt det är att metta
garantennen verkligen placeras så högt 
sem möjligt, illustreras med följande ex
empel sem grundar sig på erfarenheter 
från Berlin: 

En höjning av mettagarantennen med 
endast 1 m metsvaras i vissa fall aven 
höjning av sändarantennen med inte 
mindre än 100 m! - Å andra sidan kan 
en höjning av denna med 1 m betyda en 
fördubbling av antalet möjliga mettaga
re i emrådet. 

För närvarande har man fyra sändare 
igång i Västberlin, vilka tillsammans ger 
signal till ett 100-tal mettagningsstatiener, 
till vilka i sin tur ca 10 % av stadens TV-

KTV-nät klarar 20 tit! 25 parallella TV
pregram, ech 40-kanalsystem är under 
kenstruktien . I en nära framt id kan det 
mycket väl bli möjligt att överföra hund
ratals kanaler på samma kabel. 

Om kabe1kemmunikatien i dess vidaste 
bemärkelse skall bli en realitet i vårt land 
inem överskådlig framtid är helt ech hål
let en fråga em ekenemi ech ged plane
ring. Med en långsiktig teknisk planering 
från telemyndigheternas sida ech en av 
pelitiska instanser utförd, klarsynt emar
betning av förhandenvarande författning
ar på emrådet, kan KTV lösa många av 
dagens ech morgendagens kommunika
tienspreblem för lång tid framåt. Men ju 
längre tiden går, desto. dyrbarare blir en 
övergång från nuvarande teknik. • 

G.U. 

Fig 4. CEEFAX kallas ett nytt system för ut
sändning av textad information över TV-nä
tet, som engelska BBC startar provsändningar 
med i år. Iden är att mellan de ordinarie TV
signalerna lägga in kodad information, som 
kan tas emot på TV-skärmen med en extra 
tillsats vid TV -mottagaren. På ett tangentbord 
väljer TV-tittaren den information - nyheter, 
sportresultat, börsnoteringar, väderleksutsik-

mettagare är anslutna via kabel. Från fem
tio. ech upp till flera tusen enskilda met
tagare kan anslutas till varje mettagnings
central. 

Mettagarantennerna kan utgöras av an
tingen slits- eller parabelantenner. På be
ställning från Bundespest tillverkar an
tennfabrikanter - bl a Siemens, AEG
Telefunken ech Wisi - sådana antenner. 

I t ig 3 visas en parabelantenn från Sie
mens . Den är vid matningspunkten för-

t' 

Fig 3. En av det hundratal inottagningsan
läggningar, som finns runt om i Berlin, in
trimmas. Denna anläggning är av fabrikat 
Siemeils och parabolens diameter är 65 cm, 
öppningsvinkeln 3° samt förstärkningen 30 
dB. Under parabolen ses konvertern som 
blandar ner signalen till UHF-frekvens. Den 
har en brusfaktor som understiger 15 dB. 
S/N uppges till 43 dB vid 1 m V insignaI. 
Kvartsoscillatorn på 21 MHz har en frekvens
stabilitet av bättre än ± 75 kHz/år. 

ter etc - som han önskar, och inom ett ögon
blick avbildas en maskinskriven sida med 
färska uppgifter på TV-skärmen. Samman
lagt 30 sidor information, var och en inne
hållande 640 tecken, sänds ut inom loppet av 
24 sekunder och lagras i ett minne i 
CEEFAX-tillsatsen. 

Hos BBC räknar man med att CEEFAX
tillsatser skall finnas kommersiellt tillgäng
liga inom ett par år. Längre fram i tiden kan 
man räkna med att CEEFAX och liknande 
system ingår i KTV-nät med möjlighet för 
abonnenterna att ställa individuella frågor 
tillbaka till centralen. Svaret kommer däref
ter upp på TV-skärmen, men bara hos den 
som frågat. 

sedd med en inbyggd kenverter, sem tar 
ner signalen till en frekvens inem UHF
bandet för vidarebeferdran till TV-metta
garna. Kraven på denna kenverter är myc
ket höga, ech framförallt måste den ha en 
mycket stabil lekalescillater, vars fre
kvensneggrannhet måste vara bättre än 
± 75 kHz per år inem temperaturernrådet 
- 20 till + 60°C . 

För att dämpa kraven på denna ken
verter ech förbilliga mettagaranläggning
en, kan man på sänd ars idan lägga in en 
piletsignal, sem sänds ut samtidigt med 
TV-signalen ech påförs en diskriminater i 
kenvertern, vilken ger en .reglersignal till 
lekalescillatern ech håller denna på rätt 
frekvens . 

Värdefulla erfarenheter har vunnits 
Utvecklingsledaren för 12 GHz-experi
menten i Berlin, dr Jiirgen Feldmann , sä 
ger till R T att man vid Bundespest är 
mycket nöjd med de erfarenheter sem 
experimenten har givit. En kembinatien av 
mikrevågsöverföring ech mindre lekala 
kabelnät anser han vara den ekenemiskt 
mest eptimala lösningen. Jämfört med 
stera KTV-nät skulle det bli billigare att 
förse varje kvarter eller mindre grupper av 
hus med mettagaranläggning, eftersem 
man då skulle slippa gräva upp gaterna 
för att lägga ner kabel, menar dr Feld
mann. 

Mettagningsanläggningar av denna typ 
är naturligtvis eckså mycket användbara 
för direktmettagning av satellitsändningar. 

Experimenten i Berlin har under åren 
resulterat i en mängd erfarenheter, sem 
~emmit telemync\igheterna också i andra 
länder till gede när det gäller alla fermer 
av kemmunikatien på dessa frekvenser. 
Redan inom någet år räknar man inem 
Bundespest med att vara aktiv med TV
experiment på ännu högre frekvenser 
främst 42 ech 80 GHz. G. U. • 
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RT presenterar 
AKTUELLA TV-OCH VIDEONYHETER 
världen över 

* FLATBILDRöR 
UTVECK LAT AV 
ZENITH R ADIO, USA 
Zenith Radio, USA, har nyligen 
presenterat ett flatbildrör, som 
kan komma att påskynda utveck
lingen mot ett taveltunt TV-bild
rör. Det experimentexemplar, som 
nyligen förevisades för den ame
rikanska fackpressen, använde en 
Burroughs "self sean" -panel. Den
na arbetar enligt gasurladdnings
principen och består av 80 X 212 
rader gasceller, vilka - med den 
neongas som f n används - ut
vecklar ett rött ljus. 

Om man bortser från den elek
tronik, som behövs för att driva 
bildröret, är detta endast 16 mm 
djupt. Experimentexemplarets di
mensioner i övrigt var 60 X 160 
mm, och vid demonstrationen an
vändes som jämförelseobjekt en 
vanlig 25" färg-TV, vars bild
skärm maskats av till samma stor
lek som flatbildröret. Detta upp
visade härvid samma upplösning 
som det vanliga färg-TY-röret, 
men något sämre luminans. Den
na uppges till 27 Cd/m2 och kon
trastförhållandet t i 11 40: l. 

Enligt Zeniths forskningschef. 
dr R obert Adler, återstår en del 
utvecklingsarbete innan flatbildrö
ret är klart för produktion. De
monstrationsexemplaret återgav 
bara en färg , röd, och ytterligare 
två färger måste alltså kunna pro
duceras. Dessutom bör ljusstyrkan 
ökas. 

Zeniths nyutvecklade flatbildrör 
ses här t ill höger. För jämförel
sens skull visas också en "vanlig" 
TV-mottagare där bilden har mas
kats av till samma storlek. 

* SNABBUPPHETTAD 
KATOD GER BILD 
INOM 5 SEKUNDER 
Philips har utvecklat ett nytt färg
bildrör med snabbupphettad ka
tod. Redan fem sekurder efter det 
man kopplat in färg-TV-motta
garen , dvs ungefär samtidigt med 
ljude\., syns bilden på skärmen. 

Det är den nya generationen av 
färg-TV-mottagare med heltran
sistoriserad uppbyggnad, som 
gjort det akTuellt med ett bildrör 
av det här laget. Den förvärm
ning, som .1 del TV-mottagare 

Philips nya bildrör A664JO med 
snabbupphettad katod. 

använder sig av för att bilden 
skall komma snabbt, behövs allt
så inte längre. Katoden i det nya 
bildröret kräver dessutom lägre 
effekt, varför hela elektronsyste
met får lägre temperatur och sta
bilare data. 

Det nya bildröret, som får be
teckningen A664/O, är redan i 
produktion. Till att börja med 
tillverkas det enbart i format 26" . 
men det kan förväntas komma 
även i andra dimensioner. Enligt 
uppgift från tillverkaren påverkas 
inte livslängden jämfört med den 
äldre typen av rör. 

Svensk representant : AB Elco
ma, Stockholm. Tel: 08-679780. 

* TELDECS BILDSKIV A 
MARKNADSKLAR 
FLERA FöRETAG ARBETAR 
MED SKIVOR 
Bildskivan och dess avspelnings
anordning, som inte riktigt togs 
på allvar första gången de presen
terades av Telefunken/ Teldec för 
drygt två år sedan, har allt mer 
kommit att framstå som ett verk
ligt komplement till beståndet av 
videokassettmask iner. 

På den första egentliga video
konferensen i Sverige - VIDEO 

Teldecs TV-skivspelare, som kom
mer att finnas på den svenska 
marknaden inom ett år. Som 
framgår av bilden behöver man 
aldrig ta ut skivan ur sitt omslag 
för att spela den! 
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En tidig prototyp till Philips TV
skivspelare med laseravkänniug. 

73, som hölls i maj i Stockholm 
i nför drygt 300 intresserade åhö
rare - ägde bl a den svenska pre
miärvisningen av Teldec-spelaren 
rum. Då avslöjades också att den
na blir tillgänglig för de tyska 
konsumenterna redan vid årsskif
tet och att marknadsföringen i 
Sverige kommer igång någon gång 
under nästa år. Priset blir över
komliga l 500 till 2000 kr för en 
singels pelare och 2000 till 2500 
kr för en skivväxlare. Växlaren 
behövs, eftersom skivornas speltid 
bara är tio minuter. 

Förutom Teldec håller enligt 
uppgift RCA på med ett liknande 
system, som bygger på avkänning 
av skivan med hjälp av någon 
form av pick-up, men medan Tel
decs är ett rent mekaniskt system 
med piezo-elektrisk avkänning, 
har RCA infört elektroniken även 
i detta led (enligt de informatio
ner som hittills stått till buds sker 
avkänningen på kapacitiv väg}. 

ReA-skivans diameter är 30 
cm, men skiljer sig i övrigt från 
Teldecs genom att den inte är 
lika mjuk och böjlig utan mer 
liknar en vanlig ljudskiva. Den är 
dessutom spelbar på båda sidor 
och ger 20 minuter färgprogram 
på varje sida. Rotationshastighe
ten ligger mellan 400 och 500 
varv per minut, en fjärdedel av 
hastigheten i Teldec-systemet. 
En offentlig presentation av 
RCA-spelaren förväntas längre 
fram i år och marknadsintroduk
tion tidigast inom ett till två år. 

Förutom Philips (se RT 1972, 
nr 10) arbetar också Kalifornien
företaget MCA och Thomson 
CSF i Frankrike på en skiva, som 
spelas av med laserteknik. MCA
systemet har fått namnet Disca
vision och är enligt uppgift myc
ket likt Philips VLP-system. Man 
utnyttjar sålunda, liksom i det 
sistnämnda systemet, en laserstrå
le, som på optisk väg läser av 
signalen. 

MCA:s bildskiva är endast 0,25 
mm tjock med ca 30 cm diameter. 
Den är endast spelbar på ena si
dan, där signalen är inkodad i 
spiralform och hela ytan metalli
serad likt en spegel. Spårbredden 
är endast 2 J.Lm och inkluderar för
utom färg-TY-signalen också två 
ljudkanaler ... 

Televisions- och video
områdena har nu en 
längre tid stått i förgrun
den för intresset och en 
rad debatter har ägt rum 
i anslutning till olika pro
blem om upphovsfrågor, 
om distribution, om eter
företagen och hela den 
framtida utvecklingen 
för det här lockande 
mediet; inte minst då 
tänkbara nät för kabel
TV. 

RADIO & TELEVI
SION har här samman
ställt några aktuella ny
heter. Flera är på väg
utvecklingen världen 
över är intensiv. 

Skivorna kan ta upp till 40 min 
program, och den tekniska kostna
den (exkl program) för att fram
ställa en skiva anges till endast 
50 US-cent. 

* BILD PÅ TALBANDBREDD 
I RCA:S VIDEOVOICE 
Ett av problemen med bildtelefon 
och annan överföring av rörliga 
bilder via telefonnätet är kravet 
på stor bandbredd. En komplett 
TV-bild kräver ca 1 MHz, dvs 300 
telefonkanaler. 

För att förbilliga samtalsavgif
ten och utrustningen har RCA i 
sitt nya system "Videovoice" 
gjort en kompromiss: Man över
för en a två stillbilder/minut. Un
der själva bildsändningstiden, 30 
lllternativt 55 s, beroende på upp
lösning, är talkanalen blockerad. 
(Principen är densamma som den 
som bl a sändareamatörema i 
många år har använt för att över
föra TV-bilder på kortvåg, s k 

RCA:s Videovoice, som kan an
vändas för överföring av stillbil· 
der via en vanlig telefonledning. 
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Utrustningen kan alltså anting

\!n överföra stillbilder av t ex ta
beller, diagram, kontrakt eller 
den person man talar med. 

Mottagarenheten visar bilden på 
en TV-skärm till dess en ny bild 
sänds. I annat fall ligger ur
sprungsbilden kvar mer än 15 
m.in. 

I Sverige kommer systemet att 
marknadsföras av Erik Ferner 
AB, och här anger man kommu
nikation mellan döva som ett 
lämpligt användningsområde. Pri
set är ännu inte fastställt, men 
det uppges bli betydligt lägre än 
för "rörlig" bildtelefon. 

* SONY FÅR RÄTTEN TILL 
TELEFUNKENPATENT 
Äntligen har Sony nu fått till 
stånd en överenskommelse med 
AEG-Te1efunken i de patentfrå
gor, som utgjort ett visst hinder i 
So nys europeiska marknadsföring. 
Det gäller rätten att utnyttja 
AEG-Telefunkens olika patent i 
radio- och TV-mottagare och in
nebär framförallt att Sony nu kan 
tillverka P AL-mottagare för för
säljning i Europa. 

* SONYS STORBILDS-TV 
I FÄRG TILL SVERIGE 
PÅ NYÅRET 

Den färskaste av Son y-nyheterna 
är en storbilds-TV i färg, vilken 
nyligen presenterats på den ja
panska marknaden och till nyåret 
74 även kommer att introduceras 
här i Sverige. 

Hitachis TV -minne som kan frysa 
J 5 bilder i följd. 

* TV-MINNE F.RÅN HITACHI 
"FRYSER" 15 BILDER I FöLJD 
Japanska Hitachi bar vidareut· 
vecklat sitt TV-minne, så att upp 
till 15 stillbilder i följd kan lag
ras på en 10 cm magnetisk skiva. 

Apparaten kan anslutas till en 
vanlig TV-mottagare och kan in
ställas för att lagra bilder med 
mellan 1,5 och 225 s tidsintervall. 
Tidsintervallet för avspelning av 
de lagrade bilderna kan varieras 
mellan 3 och 64,5 s. 

De 15 färg- eller s/ v-bilderna 
tas upp med lika många videohu
vuden. Upplösningen anges till 
350 linjer (svart-vitt) och 250 lin
jer (färg). En speciell bandspelare 
kan anslutas för att synkronisera 
ljudet med de reproducerade bil
derna. 

Svensk representant: Hitachi 
Sales Scandinavia AB, tel: 08-
7300470. 

TV-bilden, som alltså kan vara 
i färg, projiceras på en 50" (1,25 
m) skärm och programmet kan 
tas antingen från det vanliga 
TV-programmet, från en TV-kas
settspelare eller från en kamera
utrustning. 

Priset är f n okänt. Svensk re
presentant för Sony är Gylling 
Hemelektronik, tel 08-981600. 

Sonys storbilds-TV kommer att marknadsföras i Sverige till nyår. 

* MITSUBISHI UTVIDGAR 
SITT PRODUKTPROGRAM 
I SVERIGE 
Det svenska företaget Gadelius & 
Co AB har inlett samarbete med 
den japanska storkoncernen Mit
subishi Electric Corporation. I 
första etappen omfattar samarbe
tet en satsning på den svenska 
hemelektronikmarknaden. 

Mitsubishi är en av Japans 
största företagsgrupper med sam
manlagt 340000 anställda . och en 
årsomsättning 1972 på \J3 miljar
der kronor, vilket är tio procent 
av den japanska bruttonational
produkten. Företaget var det förs
ta i Japan som massproducerade 
en 20 tums färg-TV med 110· 
bildrör och först i världen om att 
massproducera 14 och 18 tums 
färg-TV med 110· bildrör. 

För närvarande är man det en
da företaget i världen som lyckats 
ta fram en plasma-TV, dvs en 
TV-apparat med helt platt s k 
plasma-bildrör. 

Gadelius & Co AB har haft 
eget kontor i Japan sedan början 
av 1900-talet. Redan på 1920-talet 
samarbetade man med Mitsubishi, 
som då köpte svenska produkter 
genom Gadelius & Co AB. Sedan 
något år marknadsför Gadelius & 
Co i Sverige Mitsubishis kommu
nikationsradio och mobiltelefo
ner. Då det gäller mobiltelefoner 
har man på kort tid nått en mark
nadsandel på 30-40 %. 

De produkter, som i första 
etappen skall introduceras i Sve
rige, är: 

• M-14, en bärbar 14 tums färg
TV. Apparaten är heltransistorise
rad och har automatisk fininställ
ning, som bibehåller bildskärpan 
vid förflyttning. 

e Kassettradion MG-740 med 
kondensatormikrofon, medhörning 
eller tyst inspelning samt "sound
on-sound". Den är godkänd av 
Semko både för växelström och 
batteridrift: Priset i marknaden 
ljeräknas bli cirka 450 kr. 

• Stereokassettdäcket MG-1300, 
som i stor utsträckning håller 
DIN-normerna för hi fi men lig
ger i ett lägre prisläge än de tra
ditioneUa rullbandspelarna. 

Alla apparater har förutom den 
vanliga ettårsgarantin och treårs
garanti på bildröret en förlängd 
garanti, som ger konsumenten fria 
delar under andra året, under för
utsättning att apparaten inte ut
satts för onormalt slitage. 

G.U. 

Mitsubishi går in på den svenska 
hemelektronikmarknaden med 
bl a den här 14 tums färgmotta
garen med automatisk fininställ
ning. 

JAPANSK TV-KAMERA 
MED PLUMBICONER 

Under våren besökte Shibadens 
chefstekniker i Europa, ing Heinz 
John, ITV-studion hos SATT 
Elektronik AB och visade där för 
första gången i Sverige Shiba
dens färg-TV-kamera med Plum
biconrör. Kameran som har be
teckningen FP-1200 ligger i pris
klassen 75000 kr och är därmed 
betydligt billigare än t ex de ka
meror som Sveriges Radio använ
der. Framför allt har man tänkt 
sig att använda den nya kameran 
i ITV-sammanhang, där man 
kräver bättre data än vad nuva
rande system kan ge. 

Sådana sammanhang är exem
pelvis när man avser att göra 
TV-program för undervisnings
ändamål, t ex av den typ som Fö
retagskommunikation AB fram
ställer. Detta företag samarbetar 
f ö med AEG Telefunken, som i 
sin tur har ett samarbete med 
SATT Elektronik AB. 

Fördelen med en färg-TV-ka
mera av Plumbicontyp är, jäm
fört med, en av Vidicon-typ, att 
man inte får någon märkbar ef
terlysning, som kan vara stö· 
rande vid fotografering av snabbt 
rörliga föremål. Den nya kame
ran FP 1200 utmärker sig genom 
att den är ovanligt kompakt för 
att vara av Plumbicontyp och ka
merahuvudet mäter endast 376 X 
205 X 594 mm. Kameran kan, 
om man så vill, fås med vidicon
rör i stället, och dessa kan sedan 
i efterhand bytas ut mot Plumbi
eoner för att på så sätt öka bild
kvaliteten. 

God ljuskänslighet 
En av fördelarna med Plumbico
nen är att den är så ljuskänslig. 
Vid bländare 2 är 125 Lux till
räcklig belysning. TV-kameran är 
omkopplingsbar för olika färg
temperaturer mellan 3000 ·K och 
8 000 .K. Objektiven är i zoom
utförande och har brännvidderna 
18-144 mm eller 16-160 mm. 

Bländaren är servostyrd och 
kan fjärrstyras från kamerakon
trollenheten. Bländarinställningen 
kan även automatregleras. Den 
nya kameran har även inbyggd 
färgbalkgenerator och enkoder. 
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Luxor SO år: 

Internationella stororder , 
väl konsoliderad ställning 
efter intensiv konkurrens 

- Förtroendet för våra produkter och för 
vår fabrik är detta företags främsta till
gång. 

Orden är fabrikör Axel Holstenssons, 84, 
grundare och ägare av Luxor Industri AB, 
som i våras högtidlighöll företagets 50-
åriga tillvaro, varvid han höll ett kort tal 
till ca 500 i Motala församlade företrä
dare för radiobranschen som uppvaktade 
den jubilerande firman. 

Denne pionjär kan idag blicka tillbaka 
på en tillvaro som företagare där det inga
lunda saknats konkurrensåtgärder, kriser 
och svårigheter aven grad som skulle 
kommit de flesta andra att fö'r all framtid 
tappa lusten till ett fortsatt, eget företa
gande. Men trots att Axel Holstensson 
själv varit föga bekant utåt har desto me
ra ett av hans fåtaliga intervjuuttalanden 
vunnit spridning: "Jag ger aldrig upp. Fö
retaget skall vara svenskt, och vi skall ha 
sysselsättningen här i Motala!" 

Resultatet av hans och de med åren aUt 
flera anställdas strävanden har idag fört 
fram Luxor till en mycket stark position. 
1 år har man för totalt 22 mkr tagit i 
bruk en sjätte fabriksbyggnadsetapp (ut
över den åren 1947- 1948 uppförda ur
sprungliga Luxor-byggnaden), så att man 
idag disponerar totalt ca 75000 m2 i Mo
tala, dit man f ö vill lägga all tillverkning 
som det är praktiskt att ha där; i år har 
man sålunda tagit hem sammansättningen 
av kanalväljare från Hallen. till Motala där 
man licens bygger enheterna (och nyan 
ställer IDO personer för saken). F n är 
2000 personer, varav ca 300 utlänningar, 
anställda. Totalt skall dessa producera 
1200 enheter - mest färg-TV - om da
gen vid full drift. 

Luxors omsättning uppgick 1971/1972 
till 304 mkr. Rörelsevinsten var 40,7 mkr 
och redovisad vinst före skatt 19 mkr; net
tot blev 8,5 mkr, allt enligt siffror som 
firmans ekonomil'edning lämnat ut. Om
sättningen utgörs till 75 % av färg-TV
mottagare, svartvit-TV tar 7- 8 % och 
ljudmateriel står för 15 %. Av färgtelevi 
sion mottagarna går nästan. 30 % på ex
port, och man. har fått utöka kapaciteten 
i Motala inte minst med tanke på de in 
ternationellt uppmärksammade sto'rorder 
na från England, värda ca 60 mkr och av 
seende närmare 30000 mottagare. Många 
av dessa apparater skall göra tjänst som 
hyres-TV, och från b,ittiskt hål1 har man 
gjort mycket uppskattande uttalanden om 
Luxor-mottagarnas klart goda driftsäker
het. Omsorgsfull montering och frånvaron 
av löpande band kanske inverkar liksom 
en maskinpark av till stor del egen kon 
struktion, bl a halvautomatiska lindnings
maskiner. Kvalitetskontrollen är också väl 
utbyggd. 

Luxor har med sina färg-TV-mottagare 
tagit steget ut i rampljuset, kan man sä
ga: VD Alf Björklund har också förklarat, 
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Fabrikör Axel Holstensson, 84, med förstlingsmottagaren som inledde Luxortillverkningen för 
SO år sedan. Luxor blev ett begrepp redan på 1930-talet. 

att dessa också torde bli Luxors stora 
slagnummer och storsäljare under en tio
årsperiod, där man efterhand går ut hårt 
i Danmark och Norge liksom i EG-län
derna i takt med att tullarna avvecklas. 
England väntas förbli exportmarknad nr l . 
Ca 85 % av totalförsäljningen sker i vårt 
land. Som framgår avart här intill har nu 
även Luxor låtit ett heltransistoriserat färg
TV -chassie debutera och denna nya modell, 
32631 , väntas få en betydande avsättning 
i det kommande. Färg-TV-marknaden i 
Europa anses öka med omkring 20 % per 
år, och här hemma håller Luxor f n en 
marknadsandel av mer än 30 % totalt. 

Som fastställd policy gäller för Luxor 
att det expanderande företaget trots allt 
är för litet för att kunna bära upp någon 
egen forskning och utvecklingsverksamhet. 
Detta överlåter man åt andra och inriktar 
sig i stället på egen systemförfining och 
att noga följa alla framsteg vilka kan vän
tas avspeglade i t ex nya komponenter och 
kvalitetsförbättringar av äldre detaljer . 

Luxor har idag ett brett sortiment appa
rater på bild- och ljudsidan, trots att man 
rationaliserat bort t ex spolbandspelarna 
till förmån för kassettapparater. Högtala
re gör man alltjämt själv, både elementen 
och systemen. En ny rundstrålare debute
rar f ö till hösten; utformningen har möns
terskyddats. 

Medan serietillverkningen av radiomot-
tagare - kristallapparater - inJeddes 
1923 till följd av Axel Holstenssons besök ' 
1922 på Leipzigmässan, där en av tidens 
stora nyheter, radion - etermediet, fång
ade intresset, har Luxor genom åren satsat 
på Ijud- och bildtekniken i nästan alla 
dess förgreningar: 1934 presenterade fir
man för Europa den första skivväxlaren 
(vilket måste ha skett i hård konkurrens 
med tyska Dual-Steidinger m fl), 15 år 
därefter kom den för tiden uppseendeväc
kande "Magnejonen" , Sveriges första in
hemska inspelningsapparat för privatbruk, 
1955 inleddes tillverkningen av TV -motta
gare, i början på 1960-talet kom en mmi
radio med transistorer, 1964 kunde man 
visa upp landets första här byggda TV
kamera , året efter debuterade det första 
·svensktillverkade inlärningslabbet eller 
språkstudion och 1969 var det dags för 
den första egna färg-TV-mottagaren, som 
måste räknas som landets premiärprodukt 
i den genren (tidigare apparater både från 
Luxor och andra byggde på licenser från 
t ex tyska fabriker) . 

Luxors väg har trots dessa imponerande 
och om tillförsikt vittnande manifestatio
ner kantats av besvärligheter i det för
flutna. 

Som RT för några år sedan belyste har 
nästan ingen industrigren i världen hängi
vit sig åt så mycket fruktlöst och dyrbart 
processande som radioindustrin. Luxor 
stämdes också både före och efter andra 
världskriget av både amerikanska och tys
ka storkoncerner för patentintrång och 
plagiat. Målen gick i ett par fall upp till 
Högsta domstolen, där Luxor dock frikän
des från anklagelserna. I andra fall behöv
des inte fullföljd till högre instans. Men 
oaktat d.etta blev följderna av det här, 
jämte annan "konkurrens" på olika sätt, 
\tidvis allvarliga med bl a bojkottförsök 
från olika nyckelleverantörer liksom stäng
da dörrar hos fyra storbanker under några 
år. Det var då Axel Holstensson fick ta till 
utvägen att skapa en egen affärskedja för 
att säkra avsättning för firmans produk
ter. 

Han och firman höll ut trots ett. många 
gånger kritiskt utsatt läge, och idag är 
Luxor en väl konsoliderad, mycket lönsam 
affär om tillvunnit sig konkurrenternas 
respekt. Kundernas aktning och förtroen
de har man, som sagt, alltid ägt och vår
dat sig om. Firmaledningen, som i prakti
ken driver en stiftelse för vetenskapliga 
ändamål, vilken efter ägarens bortgång 
kall säkra driften och firmans fortbestånd 

samt utveckling under medverkan. av de 
anställdas representanter, har också kun
nat behålla Motalaföretagets finansiella 
oberoende gentemot både stora leverantö
rer och de stora internationella radiotrus
terna ITT, ReA, Siemens, AEG-Telefun
ken och Philips, vilka man gör affärer 
med. Framtiden ter sig därför lovand.e, 
även om man på längre sikt kanske kan 
förutse att Luxor efterhand ingår vissa 
samarbetsavtal med andra länders elektro
nikindustrier för att bredda den teknolo 
giska basen liksom den organisatoriska 
kontaktytan eller för att sälja effektivare 
på nya marknader. 

RADlO & TELEVISION tackar för det 
goda och förtroendefulla samarbetet allti
från det decennium då radiotekniken fick 
sitt genombrott, 1920-talet, och som såg 
såväl Luxor som vår tidning bli till. och 
önskar företaget i Motala all framgång 
också under nästa halvsekels verksamhet. 

VS 
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SO-årsjubilerande Luxorfabriken 
lanserar sitt nya färg-TV -chassie, 
heltransistoriserade modell 32631 
Ännu ett svenskt färg-TV -chassie 
står inför sin debut på markna
den, Luxors nya, alltigenom med 
halvledare bestyckade mot
tagare. 

RT beskriver här nyhetens alla 
väsentliga drag. Lösningarna för 
bl a horisontalavlänkning och 
ö/v-korrektion är snarlika de 
tidigare i RT i år beskrivna 
förfarandena. 

•• Luxors nya FfV -chassie 3263/ ha r 
konstruerats med enbart halvledare som 
aktiva element. En utmärkande egenskap 
för ett sådant chassie är bl a minskat ef
fektbehov, vilket ger upphov till lägre vär
meutveckling . Detta. inverkar gynnsamt på 
livslängden för vissa i chassiet ingående 
komponenter. 

Huvuddelen av chassiet är utdragbart 
och uppfällbart, se jig l. Atkomligheten är 
alltså god. Konvergensdelen är placerad 
bakom högtalargallre.t och kan lätt nås 
för instaIlning sedan högtalargallret bort 
tagits. vilket gö res lätt med ett enkelt verk
tyg. Därvid blir konvergensdelens alla in
stä llningsrattar tillgängliga . Manöverpane
len med tryckknappar, kanalväljare, M b_ 
del och LF-del är lätt uttagbar och kan 
hängas upp på apparatens låda vid servi 
ce. jig J. Chassiet har försetts med ett an -

lättaktiverade. 
Fjärrstyrning med uLtraljud kommer 

man emellertid att tillhandahålla. i en "lyx
version". Sändaren producerar et t antal 
diskreta frekvenser för de olika funktio 
nerna. [ mottagaren räknas sedan dessa 
frekvenser på digital väg utan hjälp av av
stämbara filter. Den handhållna impu.Jsgi
varen är stort tilltagen och robust. gjord 
med stötsäkerhet i åtanke. 

Högfrekvensdelen 
Antenningången på apparaten är gemen
sam för VHF och UHF och är av k.oaxial
typ. l kanalväljaren omvandLas antennsig
nalen till mellanfrekvensen 38,9 MHz och 
33,4 MHz; bild- resp ljudbärvåg. Efter ka
nalväljaren passerar signalen ett trepols 
ingångsfilter, som tillsammans med efter
följande filter ger hög selektivitet. Dämp
ningen två kanaler från passbandet är stör
re än 75 dB . Förstärkningsregleringen i 
M F-delen sker i två integrerade kretsar. 
Dessa har mycket goda regleregenskaper, 
varför MF-fö rstärkarens amplitud- och 
faskarakteristik ej påverkas av regleringen, 
vilket gör att den goda kantsk'arpan kan 
bibehållas ä ven vid låga signalstyrkor. 

För ljudsignaldelen har Luxor framställt 
ett speciellt filter, vilket möjliggör särskilt 
god dämpning av icke önskvärd videoin
formation i ljudsignaldelen . 

Färg- och luminanskretsarna 
Färg- och luminanskretsarna har samord
nats till ett kretskort. Tack vare denna. 
samordning kan de ingående kretsarna jus
teras tillsammans för att ge optimalt re-o 
sultat på bildskärmen. Kretskortet tillfö
res den från videodetektorn erhållna vi
deosigna len och lämnar luminanssignal och 
differenssignaler som kan styra ut bildrö
ret . Färg- och luminanskretsarna är upp
byggda med övervägande diskreta kompo
nenter. En integrerad krets, MC B27 in
går dock, och denna innehåller R- Y och 
B- Y demodulatorer, PAL-omkopplare för 
referensspänning till R- Y demodulatorn 
samt G - Y matris . Utgångarna är låg
ohmiga. 

-. 

De tre färg -differenssignalerna från MC 
1327 tillföres resp differensslutsteg via 
drivsteg. Drivstegen isolerar slutstegen 
från rC-kretsen, vilket är fördelaktigt 
bland annat vid bildrörsöverslag. 

Fig 1. 

tal s k moduler, dvs kretskort som ä r in
och urpLuggbara. De ingående integrerade 
kretsarna är också de in- och urpluggbara 
i de olika näten. 

Ätta olika program kan väljas. Det åt
tonde är i första hand avsett för val av 
avspelning från bildbandspelare. Av till
förlitlighetsskäl säger 'TJan sig inte vilja 
förse kanalväljaren med "beröringsplattor" 
som vissa andra fabrikat har. Program
väljaren är bestyckad med mekaniska pro
gramtangenter som i gengäld är mycket 

Unjeslutstegets t idskonstant omkopplings
bar för stabilare VCR-avspelning 
Synkroniseringskretsarna samt oscillato
rerna för både horisontell och vertikal av
länkning är samlade på ett modulkort. De 
flesta av denna moduls funktioner är in
byggda i den integrerade kretsen TBA 950. 
Den innehåller sålunda synkseparator, ver
tikalsyn kpu1sintegrator, horisontalosciJla
tor, två fasjämförare (synksignaloscillator
signal resp oscillatorsignal-återgångspulser) 
samt en s kområdesomkopplare. (Fig 2) 

Inreglingen av horisontaloscillatorns 
frekvens till synksignalens frekvens kan 

ske med två olika tidskonstanter : Omkopp
lingen mellan dessa två tidskonstanter för
siggår med områdesomkopplaren. På detta 
sätt bringas fasjämföraren att reglera 
snabbt vid osynkroniserat tillstånd, medan 
den reglerar långsamt vid synkront till 
att man får mindre inverkan av störning
ar och brus. Om apparaten ansluts till 
stånd. Denna långsamma reglering gör 
VIdeobandspelare, måste omkopplaren lå
sas i det läge som ger snabb reglering. 
Detta är nödvändigt för att man i bilden 
inte skall hinna se de frekvensvariationer 
som ojämn bandhastighet ger upphov till . 
Då den åttonde programväljarknappen på 
apparatens framsida trycks in, ställer sig 
områdesomkopplaren automatiskt i detta 
läge. 

Vertikaloscillatorn är uppbyggd av di
skreta komponenter. Före vertikaloscilla
torn finns också ett nät som undertrycker 
störningar, vilka annars skulle påverka 
oscillatorn. 

Diodmodulator fö r öst-väst-korrektionen 
Horisontalavlänkningen i Luxor-chassiet 
sker på i stort sett samma sätt som i det i 
RT redan beskrivna K9-chassiet från Phi
lips. (Den intresserade hänvisas till RT 
1973 nr 3 sid 16 där principen genomgås 
grundligt.) 

Liksom i K9-chassiet utnyttjar Luxor en 
s k diodmodulator för Ö-Y-korrektionen. 
Med detta erbjudes stora fördelar över 
gängse teknik med transduktor och även i 
fråga om denna teknik hänvisas den in
tresserade läsaren till en grundlig beskriv
ning i RT 1973, nr 3. 

Automatsäkrat linjeslutsteg 
Linjeslutsteget, som normalt drivs med en 
stabil spänning av 185 V, är skyddat mot 
ev överspänning genom en automatsäkring. 
Skulle drivspänningen stiga över 195 V. 
börjar zenerdioden D702 att leda och Q 
701 bottnar som i sin tur kortsluter basen 
på drivtransistorn Q 702 till jord. Denna 
driver normalt drivtransformatorn TR 701 
med en fyrkantsspänning på 250 V t t . Ge
nom nertransformering till 7 Vtt får slut
transistorn Q 703 erforderlig basström på 
1,7 A. Fig 3. 

På sekundärsidan av linjetransformatorn 
fås en pulsspänning på 8 kV. Genom topp
likriktning och trippling uttages högspän
ning till bildröret. Genom likriktning av 8 
kV:s-pulserna under svepet får man erfor
derlig skärmgallerspänning till bildröret. 

Vertikalavlänkning 
För vertikalavlänkningen har en klass A
koppling valts. Försörjningsspänningen 
+ 25 V tas direkt från diodmoduJatorn i 
horisontalslutsteget. Fig 4. 

Utgångstransistorn drivs i klass A med 
drosselkoppling . Drosselns induktans är 
vald så, att strömmen genom transistorn 
får ett minimum efter ungefär en fjärdedel 
av bildsvepet. Detta ger minsta effektför- 
lust i transistorn. Vertikalavlänkningsspo
larna är anslutna parallellt med drosseln 
via en kopplingskondensator. 

·Som framgår av jig matas sågtandsspän
ningen från vertikaloscillatorn in på ett 
i ngångssteg som innehålJer inställningspo
tentiometrar för bildhöjd och linearitet. 
Därefter följer ett förförstärkarsteg, till 
vars emitter finns två strömmotkoppling- ... 
ar. DC-motkopplingen stabiliserar DC- r 
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IlO(KS(HEMA SYHIC..-OCH Osc.'LLA T~OOUL 

Fig 2. 

komponenten i sluttransistorns kollektor
ström samt återkopplar den parabelkom
ponent, som behövs för att ge den önska
de styrspänningen på sluttransistorns bas . 
AC-motkopplingen · håller avlänknings
strömmens amplitud konstant. 

Till följd av ovannämnda DC-motkopp
ling bestämmes minimiströmmen i sluttran
sistorn av förspänningen på förförstärkar
transistorns bas. Denna ställes in med en 
potentiometer, vars ena ändpunkt matas 
med likriktade återgångs pulser från slut· 
transistorns kollektor. Tack vare denna 
återkoppling hålles minirniströmmen kon
stant vid variationer av bildhöjd och för
sörjningsspänning. En annan fördel med 
denna koppling är att strömmen i sluttran 
sistorn regleras ned, om man av misstag 
skulle kortsluta avlänkningsspolarna. 

Sektionslindad avlänkningsspole 
utesluter hörnkonvergensgeneratorn 
I detta chassie, liksom i en del andra på 
marknaden, ingår avlänkningsenheten AT 
1062. Denna är sektionslindad, dvs hori· 
sontalavlänkningsspolarna är uppdelade i 
sektioner, vi lket ger snävare toleran er. 
Hos AT 1062 ligger de astigmatiska felen 
längs huvudaxlarna i motsats till tidigare 
110 0 avlänkningsenheter, där de astigma
tiska felen låg i hörnen och måste korri
geras i huvudavlänkningsfältet med en se
parat hörnkonvergensgenerator. Dessa 
skillnader gör att konvergenskopplingarna 
har kunnat förenklas, och att hörnkonver · 
gensgeneratorn alldeles har bortfallit. 

För radialkonvergensen har en kombi · 
nation av aktiva och passiva lö ningar 
valts. Dessa är helt konventionella. 

I'RÅN "'[lIr. 

OSCILLATOR 

PRIIiC'PSt"" "' A ÖVER VERTIKALAVLi.NriUINGSOn[N 

PRINCIPSCHEMA 

+", r----r----------, 

TilL HOR 

HOR. Å1f.RGlHGS 

P\JL5oER 'H 

Fig 3. 

Den blå lateralkonvergensen ä r passiv 
och innehåller en krets för kurvformning, 
vilket underlättar inställningsförfarandet. 

För att underlätta vid inställning och 
reparation har konvergens· och rasterkor
rektionskretsarna sammanbyggts till en en
het. Denna är efter borttagande av hög
talargallret, som angivits i inledningen, åt
komlig från apparatens framsida. 

LF-delen 
Ingången på LF·delen innehåller ett van
ligt forstärkarsteg och därefter en passiv 
klangfärg med skilda bas · och diskant
kontroller för höjning resp sänkning av 
bas· och diskant-området. 

Volymkontrollen är försedd med en fy
siologisk tonkorrigering; alltså vid låg vo
lym höjer den bas- och diskant-området på 
känt sätt. 

Själva slutförstärkaren består aven IC 
TBA800. som lämnar 5 W ut vid 16 ohms 
belastning. 

Spanningen till kretsen stabiliseras via 
en se rietransisto r. 

De inre högtalarna är två (parall ellkopp
lade), varav en sitter framåtriktad. Via en 
utgångstransformator finns möjlighet för 
anslutning av yttre högtalare (4 ohm) och 
hörtelefon eller hörslinga, vilket Luxor är 
gan ka ensamt om. Dessa fördelar kan 
ärskilt väntas tillta la en stor musikpublik. 

Stabiliserad nätdel med tyristor 
Linjeslutsteget i apparaten fordrar en sta
bil spänning av 185 V med ett strömuttag 
av 700 mA max. Den na spänning ska ll va
ra stabil mot last- och nätspanni ngsva ria
tioner och bör även vara kortslutningssä-

ker . Då linjeslutsteget är den största ström
förbrukaren, gjordes + 185 voltsspänning
en stabil, och till den adderas en spänning 
om ca 90 V för att man skulle få en mat
ningsspänning om 275 V till färgdifferens
slutstegen. Denna spänning används även 
för matning av luminansslutstget via serie
motstånd. Fä'rgdifferensslutstegen fordrar 
ammanlag't ca 40 mA och luminansslut

steget 30 mA. Spänningen 90 V erhålles 
genom likriktning från nättransformatom, 
sqm i övrigt även förser bildröret med 
glödström samt matar en konventionell 24 
voltsstabilisator. Fig 5. 

Den stabila spänningen 185 V får man 
ut på följande sätt: Nätspänningen likrik
tas med en brygglikriktare, och den erhåll
na pulserande likspänningen får passera en 
tyristor som får en öppningspuls, vars tids
läge bestäms av utspänningen. Öppnings
pulsen alstras aven transistor Ql. Basen 
på transistorn tyrs aven pulserande refe
rensspänning, som också erhållits från lik
riktarbryggan via ett RC-nät och en zener
diod . Emittern på denna transistor Ql styrs 
av ytterligare en transistor Q2, som kän
ner av utspänningen. Detta påverkar tids
läget för öppningspulsen och därmed den 
tid som tyristorn leder. Om kortslutning 
uppstår i belastningen, känner Q2 av spän
ningen över ett motstånd R och reglerar 
ned utspänningen till ca 30 volt. 

Det aktiva filtret har till uppgift att filt
rera bort 100 Hz-komponenten från lik-
pänningen och innehåller även en kopp

ling, som ger långsam start av 185 volts
spänningen vid tillslag av apparaten ; det
ta för att skydda belastningen och tyris
torn mot kraftiga stötströmmar. • 

SCHEMA ÖVER NUOEL 

220'1"'110'1, 

TIll FARGO.FI' . 

S~UTSn.OIiN 

~ Fig 4. Fig S. 
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v. ljudkontrollsymposiet: 

4-kanalstereofonin 
som produktionsm 
nordiskt debattäm 
* Det femte nordiska symposiet 
i ljudkontrollteknik har tr-aditio
nellt hållits på Bolkesjö i Norge 
och årets sammankomst spände 
över vida områden, från Ijud
teknikens förhistoria till dagens 
förvirrande mängd system för 4-
kanalig stereo, som vållar yrkes
männen problem - olika hänsyn 
måste tagas, och man måste veta 
precis vad man producerar för 
liksom naturligtvis hur verkan 
blir rent rumsligt. * RT följde symposiet och rap
porterar här i valda delar om de 
presenterade arbetena och diskus
sionerna. 
•• - Säga vad man vill om Kongsberg 
- det dom har, det har dom i Bolkesjö ... 

Akustikern och inspelningsspecialisten 
Sten Wahlströms harangerande av värden 
för det femte Nordiska symposiet i ljud
kontrollteknik, A/S Kongsberg Våpenfa
brikk, manade till muntert instämmande 
bland de mer än 140 deltagarna, vilka hör
sammat kallelsen till detta årliga arrange
man som även 1973 hölls på Bolkesjö tu
risthotell i vackra Telemarken. Symposiet 
har på några få år blivit en tradition i 
Skandinavien som allt flera lockas av: 

- Vid starten här för sex år sedan ha
de 60 deltagare infunnit sig, erinrade 
Kongsbergs exportdirektör O K Saettem 
i sitt hälsningsanförande. Trots att delta· 
garantalet mer än fördubblats under de år 
som gått - vilket tyder på ett starkt be
hov av aktiviteter som denna - har man 
kunnat hålla symposiet fritt från jippon 
och kommersiella influenser, framgick det: 
Syftet är att verka för en höjd facklig 
kompetens i Norden och för att de nordis
ka radioföretagen - vilka i år, som tidi
gare, sänt rätt stora delegationer till Bol
kesjö - skall kunna utbyta erfarenheter 

.på praktisk teknikernivå liksom samverka 
om standardiseringsfrågor kring t ex mix
bord och annan utrustning. Man vill ock
så uppmuntra till nyutvecklingar och över
huvud verka för att också Norden får ett 
forum för ljud teknisk och "ljudfacklig" 
intressegemenskap av det slag som ofta 
finns i utlandet. 

De många deltagarna företrädde utom 
de nordiska radioföretagen en betydande 
mängd inspelningsstudios, grammofonföre
tag, importörer och tillverkare av materiel, 
filmbolag, dokumentations- och AV-fir
mor, högskolor och universitet samt olika 
·institutioner, bibliotek osv. Från Sverige 

Fig l. Kongsbergs exportchef direktör O K 
Saettem hälsningstalade vid det femte nordis
ka symposiets öppnande. 

närvar bl a företrädare för Dramatiska In
stitutet och Musikhögskolan i Stockholm. 

4-kanaJstereo för rundradio 
föga troligt i Europa 
Från nordiskt radiotekniskt samarbete (och 
även RT:s spalter) välkände Reidar Brei
vik, NRK, inledde med att ge en översikt 
av dagens alla 4-kanalsystem, "äkta" eller 
syntetiska i något avseende. Roat konsta
terade talaren att inget är så svårt att spå 
om som framtiden - hans i RT återgivna, 
tidigare Kongsbergsföredrag om Stereopro· 
duktionsteknik slutade kanske väl opti
mistiskt med förmodan att just inget mer 
återstod efter steget från mono till stereo; 
verkligheten är som känt en annan. Om 
stereo begreppet i sig aldrig blev riktigt 
tillfredsställande definierat, menade tala
ren, så kan man för ingen del vänta sig en 
enklare match då det gäller att åstadkom
ma en definition av 4-kanalljudets inne
börd. Själv tyckte Breivik att "space feel
ing" i alla fall uttalar något väsentligt om 
ljudupplevelsen vid 4-kanaltekniken. 

I sammanhanget gjorde Reidar Breivik 
en äreräddning som förtjänar framhållas: 
Ingalunda är det Dave Hatler som initie
rat den ursprungliga, enkla "ambiofonis
ka" grundkopplingen, vilken nu används så 
ofta (och som RT refererade till senast i 
juniijulinumrets högtalarfilterartikel) . 4-
kanalteknikens egentlige fader är gamle 
professor L Keibs, tidigare verksam vid 
DDR:s Betriebslaboratorium fur Rund
funk und Fernsehen Berlin-Adlershof. Det 
var han som vid II akustiska konferensen 
i Budapest 1961 beskrev "Möglichkeiten 
der Stereo-Ambiotonen Schalliibertragung 
aut 2 Kanölen" och senare i Acustica pu
blicerade detta föredrag, plus alla de nu 
så välkända kopplingsvarianterna. 

Breivik berörde även det väsentliga ar
bete som i Norden utförts av RfJrbcek 
Madsen, vilkens på Haas forskningar 
grundade rön om örats integrationstid fått 
betydelse inom matristekniken. - Som ra
dioman var Breivik naturligtvis mest intres
serad av ett helkompatibelt 4-kanalsystem 
för FM-sändning, och här, menade han, 
är systemen flera men för praktiskt bruk 
ännu alltför problematiska. Sådana vä
sentliga egenskaper som energifördelning, 
överhörning och separation utgör mycket 
komplexa inslag i en helhet som måste 
möta alla slags kompatibilitetskrav. Det 
system som vid USA-försök klassats som 
det mest lämpade, trots sin osymmetri, det 
fasvridande QS eller R egular Matrix-kon 
ceptet (numera Vario-Matrix) torde idag 
kunna överträffas av den mycket omtala-

de men f n bara som grammofoninspel
ningsförfarande förverkligade QMX-matri
sen enligt Cooper och Shiga, vilket 
Nippon Columbia experimenterar med. 

Härvid skulle man använda ett utbyggt 
BMX-system - en 4--2-4-version av 
samma upphovsmäns UMX, vilket står för 
Uniform Matrix , ett generellt matematiskt 
matrissystem. Som fullt diskret system får 
det benämningen QMX enligt ovan 
(4--4-4), och man får då ett CD-4 
(JVC N vico) snarlikt system. 

Den avgörande fördelen med Coopers 
och Shigas system är att man kan konver
tera det till ett 4--3-4-system, där den 
tredje signalen lägges i kvadratur till S
kanalen; förslaget benämnes TMX. Lös
ningen har bedömts som intressant, då 
man efter önskan kan bandbegränsa den 
tredje kanalen. Det är givetvis också en 
fördel att man vet vad man från början 
producerar för, i det fallet t ex skivor en
ligt QMX-Iösningen, vilka alltså problem 
fritt skulle kunna spelas i radio med "full 
verkan". Skillnaden mot tekniken vid 
CD-4 blir huvudsakligen att man får de 
två huvudkanalernas signaler som från 
början färdig-codade 4--2-signaler. Detta 
möjliggör avspelning antingen med en 
BMX-decoder för 4--2-4'-verkan eller 
med en fullt diskret arbetande (4 4 4) 
QMX-decoder. 

Man kan använda en mix av BMX och 
QMX, varvid de modulerade kanalerna 
bandbegränsas till ± 6 kHz till en maximal 
LF-bandbredd om 3 kHz. Praktiskt inne
bär detta, att man kan få en 4-4-4-de
codering (= QMX) upp till den frekvens
gränsen, men över denna får nöja sig med 
ett system som arbetar enligt principen 
4- 2-4, dvs enligt BMX-matrisen . Brei
vik klargjorde, att på bekostnad av sämre 
riktningslokalisering över 3 kHz - i och 
för sig inte så kritiskt - har uppnåtts en 
reducerad inspelningsbandbredd om nästan 
10 kHz, vilket teoretiskt kulle ge över 10 
dB gynnsammare S/N i förhållande till 
CD-4; jämförelsen förutsätter dock att 
JVC-systemet då arbetar utan ANRS, vil
ket är namnet på detta förfarandes anti
brus-kretsar, förvillande lika Dolby-kom 
pandern, (CD-4 har också ett system, Neu
trex, som fungerar exakt likadant som 
R CA:s gamla "fördistorsionsgravering" 
Dynagroove och Teldecs Tracing Simula
tor). 

För att återgå till de radiornässiga aspek
terna på 4-kanaltekniken lät vidare Brei
vik ett par teoretiskt väl kända (RT har 
också kortfattat skildrat dem tidigare) sy
stem passera revy och kommenterade dem. 

Det var Halstead och Feldmans system
förslag jämte Louis Dorrens Quadraplex 
liksom JVC:s Nivico-lösning för radio, vil
ken är snarlik Dorrens. 

Det förstnämnda arbetar med en expan
derad SCA-kanal, i vilken lagts två fre
kvensmodulerade kanaler för de tillkom
mande signalleden baktill, vilka bandbe
gränsats till ± 8 kHz. Kanalen på 89 kHz 
styr en mutingkrets som släcker de två 
översta kanalerna, då gängse tvåkanalste
reofoni skall sändas. 

Quadraplex och Nivico använder lös
ningen med att den tredje kanalsignalen 
amplitudmodulerats i kvadratur med den 
gängse S-signalen i pilottonsystemet , under ~ 
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~ det att. signal nr fyra får frekvensmodule
ring med full bandbredd, dvs ± 15 kHz 
omkring mittfrekvensen 76 kHz (= 2 ~ 
38 kHz' underbärvågens frekvens). 

JVC-'Nivico arbetar enli gt senare modi
fieringar med en extra pilottonsignal på 
57 kHz ( = 3 )< 19 kHz; pilottonens fre 
kvens) för styrning av decodern för kana
lerna 3 och 4. Ett studium av systemlös
ningarna. ger f ö vid handen att kanalerna 
3 och 4 matriseras något olika hos Dorren 
och JVC. 

Som RT i samband med genomgången 
av matrissystemen för något år sedan in
formerade om, har USA-telemyndigheter
na ställt sig avvisande ti11 bruk av något 
4-kanalsystem för radio där inkräktand o 

med frekvenskomponenter på SCA-kanalen 
sker. Detta drabbar i princip alla system 
utom föregående nämnda 4-2- 4-system, 
som inte upptar mer utrymme än vanlig 
stereo med pilotton (e11er Coopers och 
Shigas 4-3-4-system). 

Men vi har ju inte SCA-kanalen i Euro
pa? Nej, sade föredragshållaren, men här 
avses andra användningsområden: I Tysk
land, t e}", skall området kring 57 kHz 
troligen brukas till en speciel! rapportser
vice för bilradio. Allvarligast är dock sy
stemens krav på ökad HF-bandbredd, fann 
han. Med en "lågfrekvent" multiplexsignal 
upp till 90-100 kHz blir minimum band 
bredden 200 kHz, vi lket klart ko11iderar 
med frekvensdispositipnsplanen för Euro
på ("St0ckholms-planen"), vilken föreskri
ver 100 kHz avstånd mellan FM-frekven
serna. På den grund måste vi räkna med 
allvarliga interferensstörningar som redu 
cerar sändarnas praktiska räckvidd betyd
ligt. 

CCIR - det rådgivande europeiska te
leorganet - förutsätter att skyddszonen 
vid 2-kanalstereo bör uppgå till minst 36 
dB vid O kHz, 21 dB vid 100 kHz och J 6 
dB vid dubbla detta frekvensområde. Brei 
vik pekade på att Nivico för sitt system 
anger resp 43,44 och 14 dB och att IRT 
i Hamburg (Institut fur Rundfunktech 
nik, de tyska radionätens gemensamma 
teknik- och utvecklingscentral) anser att 
redan det är otillfredsställande, då man 
måste räkna med 52- 55 dB vid 100 kHz. 
alltså ca 40 dB sämre än vaq. Stockholms
planen förutsätter. Sist får man räkna med 
att S/N reduceras med ca 8 dB jämfört 
med pilottonstereo, såvida man inte till
griper kompanderteknik. Monolyssnaren 
får räkna med ca 13 dB sämre S/N. 

- Så länge vi har den nuvarande fre
kvenssituationen ser därför utsikterna till 
diskret 4-kanalöverföring mörka ut. ~Iöt 
Reidar Breivik sin genomgång. som ock~å 
berörde intressanta jämförelser mellan de 
marknadskrigande matrissystemen och de
ras inbördes kompatibilitet i dag (eller 
bristen på sådan). 

Efterklangsanalyser 
av goda konsertsalar 
Efter två mera "elektroniskt"' orienterade 
föredrag, B Hertz ',\' från N T0nnes Peder
sen om en fjärrstyrd förstärkare med vissa 
digitalt bestämda funktioner resp T .v es
lergaards, Ortofon, om ett automatiskt 
lågpassfilter med pulsbreddstyrning, dä r 
en del intressanta fördelningskurvor visa
des i anslutning till olika filterkarakteristi
ker. följde Sten Wah/.\'tröms kåseri om den 
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"" Fig 2. Overing Richard Andersen från Norsk 
Rikskringkasting uppehöll sig vid normutrust
ningar i nordisk ljudkontrollteknik. 

mekaniska inspelnings- och återgivnings
tekniken i historiskt perspektiv. Hans ex
pose över det slutande 1800-talets och det 
fö rsta decenniets fantasiska flora av me
kaniska ljudåtergivningsapparater (4-ka
nalteknik fanns f ö redan då!) rev ner 
skratt och applåder flera gånger från det 
tidvis också förstummade auditoriet; ställt 
inför yttringar aven så ohämmad tek";isk 
fantasi som den under farfars generation 
kan man nog aldrig mera få den rätta 
vördnaden för dagens apparatbestånd och 
det den ger sig ut för att åstadkomma ... 
SR-producenten Wahlström bör snarast 
efterkomma framförda uppmaningar att 
göra ett TV-program på sina festliga bil
der och det här häpnadsväckande avsnIttet 
a v teknikhistorien. 
~ Dan ?opescue från Danmarks radio ha
de ka\lat sitt föredrag Efterklangsbehand
ling i studio- och mixertekniken. varvid 
ett antal skivor spelades upp i valda av-
nitt och analyserades parallellt med att 

talaren visade efterklangskurvor och olika 
karakteristiker, uppmätta i ett antal av 
världens erkänt bästa konsertsalar. Han 
delade in beståndet lokaler efter deras 
efterklangstider och förloppen och drog 
~Iu t satser om de olika salarnas lämplighet 
beträffande klangens jämnhet, med och 
utan publik. Efterklangens beskaffenhet i 
frekv ensfbrdelningshänseende analyserades 
också. och klingande exempel föredrogs. 

En konklusion blev, att det idag allmänt 
vid inspelning av symfoni sk musik använ
des salar med efterklangstider i "mellan
området" . 2.4--2,6 s, vilket kan vara väg
ledande vid uppförande av nya byggna
der. 

Ä ven lättare musikgenrer med önskemål 
om attack och "presens" i ljudet granska
des; i vissa fall hade skivorna upptagits 
med upp till 4 s efterklangstid med ett 
kraftigt fa11 i det reverberanta basområdet. 
M edan det vid tyngre, seriös musik kan 
råda ett förhållande mellan direktljud och 
klangrum med ca 6 dB, får man utan vi
dare omkring 20 dB vid andra musikfor
mer. Talaren refererade också danska för
sök från 1956 (Kuhl & Lauritsen) samt 
Beraneh nu klassiska rön om skillnaden i 
tid mellan uppfattningen av direkt ljudet 
och första reflexionen hos lyssnaren. De 
dåtida danska försöken påvisade, att man 
genom att fördröja efterklangen med ca 
50 ms med hjälp aven bandspelare kunde 
uppnå en "storsalseffekt" i en liten studio. 
Går man över 50 ms får man dock eko
effekter . 
~ RK:s overingenjör R Andersen är en 
av det nordiska radiosamarbetets mest. 

kända män, och RT har tidigare publice
rat föredrag av honom. Han är verksam 
inom det radiotekniska utskotts- och kom
mittearbetet, och detta speglades i hans 
anförande inför Kongsberg-symposiet i år, 
" Bör vi standardisera ljudkontrollbord" , 
ett anförande kring den nordiska normen 
i\ la m fl elektroakustiska standardise
ringsav tai som berör sådana saker som 
regel block, modulkassetter, utstyrnlngs~n
strument och nivåmetrar för programllO
jer. elektronik och mekanik. 

Experimentella norska arbeten 
om ljudupptagning och -utbredning 
Som sina studenters sanne mentor fram
stod professor Ashj(j)rn Krokstad. Han le
der akustikla boratoriet och Institutet. för 
akustik vid Norges tekniska högskola i 
Trondheim och väckte från början förhopp
ningar med sin rapportering av hur man 
där provar "ljud varor plus vodka" meto
diskt i grupper och kommitteer (det finns 
bl a en förstärkarkommitte). Studenterna' 
aktiveras på en rad fronter inom ljudtekni
ken och på talöverföringsområdet, där un
dersökningar bedrivs experimentellt. För 
s k diplomarbeten kan flera års arbete lig
ga till grund, framgick det. I huvudsak 
kan forskningarna sägas gälla tre områden: 
Rent tekniska problem, uppfattbarhetsför
sök och subjektiva försök av olika slag. 
~ Exempel på de tekniska problemen 
rapporterades i form av ett arbete av O A 
Stein rörande superdirektiva mikrofoner
vilka många gånger kan förenkla upptag
ningstekniken och ge högst ökad flexibili
tet vid användning i efterklangsrika rum. 
Möjligheterna för användning av högre 
ordningars ljudfältsgradienter begränsas 
dock av kraven på känslighet. 
~ Riktningsfaktor för ljudutstrålning från 
flöjt (O l Kringen) tog fasta på att "torr" 
upptagningsteknik är kritisk för mikrofo 
nens riktning rel instrumentet. Flöjtunder
sökningen har bedrivits med mätning över 
tersoktaver medan instrumentalisten ut
fö rt snabba legatopassager med alla halv
toner inom tersintervallet, varvid försöks
ledaren i ljudtrycksregistreringen integre
rat över en tillräcklig tidsinterva11 för mät
ning. 
~ Att efterklangsljud ger reducerad upp
fattbarhet hos tal visades i ett arbete av 
Ulsel och A Im ås, vilka utvecklat ett spe
ciellt test-ordmaterial, då de gängse non
senssyllablerna inte ger önskat insvängs
förlopp i ett reverberant ljudfält under or
dets första delar . Avståndet mikrofon
talare har kritiskt fas tställts med hänsyn 
till en rad faktorer. 
~ Andra rapporter som prof Krokstad 
föredrog gällde presensfilter (Liland) , vir
tuell rumsradie (Larsen och Lorentzen) -
en dissertation av begrepoet " rumsintryck" . 
som utgått från förutsättning att differens
limens kan representera en enhet i rums
ligt intryck som leder ti11 en formulerad 
relation rumsintryckidistans --, artificiell 
efterklang (preferenstester rörande ekoni 
vaer) , nivåindikator för hörstyrkor (Holm
boe Wiik) samt. slutligen , den vid högsko
lan utvecklade utstyrningsenheten för da
tastyrd simulering av samband. 

SR:s erfarenheter av 4-kanaIteknik 
och praktiska inspelningsresultat 
- Trots möjligheten av att återge uppfö -



randelokalens akustik i mottagarrummet 
och s a s vidga detta, är det kanske när
mast för effektmusikens skulle som möj
ligheterna till nya ljudupplevelser ökat, 
menade musiktekniker B Nyqui.\·t, SR, i 
sitt föredrag Varför 4 -kanal? som innehöll 
redogörelser för dagens system läge och 
e rfarenheter från SR:s interna utvärde
ringar a v de marknadsledande lösningar 
na . 

Tal fann bl a att från panoramasyn
punkt med avseend.e på tvåkanalig stereo 
är SQ-systemet ofullständigt. CD -4:,r pano
ramaschema är odiskutabelt det mest kom 
patibla , trots att en till alla fyra kanalerna 
mittfördelad signa I i mono ger en ökning 
av 12 dB. Den i Sansuis QS-system för
handenvara nde motfasinformationen med 
ger en så bred tvåkanalig ste reobild , a tt det 
enligt Nyquist finns anledning till att all
varligt fundera på att överlag blanda in 
motfasinformation i den konventi onella 
stereoåtergivningen för att akustiskt vidga 
Iyssn ingsrumlT}et. 

Med eD 4 får man något lägre nivå än 
med SQ och QS, fann Bengt Nyquist. Han 
diskuterade vissa nackdelar dessa matris 
system är behäftade med, och kom fram 
till a tt minsta informationen går förlorad 
med QS och att kanalseparati onen upplevs 
som bättre med detta syste m ; transienter 
na blir också sämre i SQ. lik som rörelse
informationen, enligt de hittillsvarande SR 
rönen. Men "alla system låter dock för 
bluffande lika" , menade talaren. som ock
så anknöt till vad andra föredragshå lIaru 
refererat till ifråga om den rätt hårt sli 
tande Shihatu -nålen för eDA. vilken vis
serligen minskar yttrycket men ligger an 
kraf tigare i och mot spårväggarna . N y
quist hade funnit Shibata ge rätt tunn bas 
verka n. 

De goda separationsvärden som uppges 
aven s Labs. huvudman för SQ -systemet. 
betingas av att signalerna riktningsstyrs av 
de i systemet införda logikkretsarna. som 
RT tidigare rapporterat om. Denna logi k 
styrning har vållat betänkligheter i fack-
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kretsar, där man pekat på att den pro 
grammerade ele ktroniska signa Idistributio 
nen Inte kan skilja på viss information, 
vilket resulterar i ri sk för undertryckning 
av svaga signaler som har för programin
formationen och helheten betydelsefullt 
innehåll. Kanalseparationen. i och for sig 
av godo, kan medföra icke önskvärda 
vandringseffekter och förskjutningar 
ljudbilden. 
~ Nyquists kollega musiktekniker Göte 
N il.rson vid SR ta lade om praktiska pro
duktionserfarenheter av systemen eDA 
oc h QS och hade därvid som ljudillustra
tion de hittill s två LP- kivor som upptagi 
i Sverige med respektive system , en med 
Laxhlecket (tidigare refererad i RT) och 
en med Halmstadjazzbandet ,hl' West
wa.rter.L Jämförelser mellan det slutliga, 
nermixade bandet (med påläggen) på 
kvartstumstape och fyra separata spår 
samt skivan visade. so m framhölls. att 
masterbandet är betydligt fylligare i klang. 

Grundinspelningen är gjord på 8-spårs
maskin , där l)olhy-processing användes 
liksom N A B-karakteristik. l-l ermix ning till 
fyra spår gjordes på en annan 8-spå rsba nd 
spelare med ny " dolbyise ring", eko pålägg, 
etc. Övriga spår användes för inlägg av 
solorast och -instrument , effekter o dyl. 
Själva inkodningen har sket t vid den slut
liga nedmixningen till kvartstumsband . 
.Inga större eftef]ust eringa r av den vidtag
na förmixningen ställde sig nödvändiga för 
alt man skulle uppn å kompati bilitet med 
vanlig mono eller stereo. Bandet med 
"västk usta rnas ,. storba ndsjazz ha r gra ve
rats i Sverige . där även matrisering och 
press ning skett. 

Den kompromiss man måste göra blev 
att utstyrningen till skivan drogs ner 3-4 
d B gentemot konventionell a LP-stereoski 
vor p g a de t långa programmet, 22 min! 
sida, samt de utrymm es krävan de bakre 
motfassignalerna . 

Ökar välljudet 
med mikrofonanta let? 
- Ökar välljudet med mikrofonantalet? 
var den provokativa rubriken för en pa
neldebatt som Kjell Stensson, SR, inledde. 
Mycket blev ta lat om gamla tider och en
mikrofonsteknik , om Mercurys bestående 
goda upptagningar från I040-talet och om 

Stig Carls.w/1.\· flerledsteknik , grundad på 
upptagning med en rundkännande mikro
fon, liksom problem med fasning och löp
tidsskillnad er, mikrofoner emellan, om ef
terklang, lyss nande och en " ny" musiks 
krav på upptagningsteknik . 

Naturligtvis besva rades inte frågan. Men 
många argument pro et contra framkom 
och en hel del pragmatism vädrades _. 
man arbetar med de verktyg som. står till 
förfogande och resulta tet får sedan rätt
färdiga den stora eller den lilJa satsen 
ifråga. 

"Något måste ske i de fyra hörnen" er
inrade en debattör, som menade att 4 -
kanaJtekniken , t ex, icke hade framönskats 
a v ljudtekniker - den är en kommersiell 
pseudohändelse som tvingar en. annars 
nyktert sa kli g tekniker till allehanda kon 
ster. Ord som "stödljud", "lättlyssnat". 
"prese ns". "reportageeffekter" , "genom
slagskraft", "närbildsteknik", "isärfallande 
klanger" förekom i replikernas mängd . 

- Vad är det man vill uppnå? undra
des som "grundfråga" från norskt håll, 
och även om den frågan inte fick något 
entydigt svar, utmynnade d.et hela i att 
ljudtekniker är yrkesmän på sitt område 
och bör få lösa sina uppgifter på det sätt 
de känner för saken. De är medskapand e. 
och de måste få ha en individuell uppfatt 
ning om teknik och resultat. Att denna 
starkt växlar med inriktning och ålder hos 
vederbörande stod väl som facit av de 
batten; en y ngre, "sou ndmedveten " gene 
ration litar kanske mera på teknik än på 
inte alltid pålitlig e ll er analyserbar aku 
stik. Att klangidealen växlar med olika 
epoker är ju hell er inget att förvånas över . 
En glädjande sa k tycks i varje fall vara att 
radioföretagens yngre tekniker ä r måna 
om att det jobb de gör skall "gå hem" hos 
lyssnare n. som onekligen är den viktigaste 
personen i det hela och som med skä l kan 
resa anspråk på subjektivt god återgiv ning. 
trots kanske usla anord ningar hemma . 
Detta ä r man medveten o m , och det får 
väl ursäkta att man någon gång i ambi 
tionerna tar till för häftigt på upptagnings 
sidan. Få betraktar alltså tekniken som 
något självändamål. vilket inte hindrar att 
den snart klassiska debatten om multimik 
teknik o dyl kan hållas levande län ge än -
nu ... 
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~ Digitaltekniken gör 
mätrummet överflödigt? 
Civ ing J Anderson från Nortronic i Nor
ge orienterade på symposiets avslutande 
dag om ett nytt instrument för mätning 
av ljudisolering och efterklangstid. Senare 
visade märkets norske representant mik
rofoner från amerikanska Electro Voice, 
och det avslutande föredraget hölls aven 
specialist från Briiel & Kjaer, civ ing 
H Madsen , vilken presenterade B & K:s 
Digital Eventrecorder 7502 med inriktning 
på användning vid mätningar av högtala
res transientegenskaper. 

Här har FM-bandspelarens mekaniska 
ba ndtransport ersatts av elt helt elektro
niskt, digitalt fungerande inspelningssy
slem. FM-modulatorn har fått ge plats 
för analog/digitalomvandlare, bandföring
en av ett digitalminne och demodulatorn 
med en digital!analogomvandlare. Anord
ningen är utförd i LSJ-teknik. Mycket 
komplexa överföringsfunktioner, fas- och 
amplitudförlopp kan analyseras och tol-

kas med 7502 liksom snabba pulser. En 
avancerad samplingteknik tillämpas, och 
användningarna är många, från mätning
ar av verkan av supersoniska bangar till 
högtalares impulsrespons och snabba 
Fourier-transformationer1 ). Fö r de olika 
tillämpningarna krävs heller inget ekofritt 
rum utan bara en fri mätyta av viss stor
lek. Dessa möjligheter bör tillförsäkra B & 
K -utrustningen en ljus framtid och även 

1) Begreppet Fast Fourier Transform, el
ler FFT, debuterade 1965 i form aven 
algoritm kapabel till vida snabbare beräk
ningar av DFT = Discrete Fourier Trans
form än dittills ställt sig möjligt. FFT -till
lämpningarna som sådana var i det för
flutna knappast utförbara i praktiken. Den 
klassiska Fourier-analysens grundläggande 
två ekvationer är jU 'sedan början av detta 
sekel det gängse medlet att transformera 
tid till frekvens och åter. M en då samp
ling sker av en vågform , eller då ett sy-

"Inverterade" kunskapstillämpningar 
ger Bureå-baserade Sinus framgångar 
Av gamla Svenska Högtalarfabriken utanför Stockholm - familje
företaget som byggde hi fi-högtalare och snabbtelefonsystem - har 
blivit dynamiska Sinus, ombildat och utlokaliserat till ett nordligt län 
där verksamheten inriktats på serier av påpassligt tillvaratagna, 
varandra kompletterande produkter och metoder, grundade på know
how inom akustik och vibration. 

RT har besökt den "omplanterade" firman och ger här några 
glimtar från verksamheten. 

•• Ett diskanthögtalarelement som ut
nyttjar piezoeffekten hör till de nyheter 
som det ombildade och nylokali serade fö
retaget Sinus - numera uppe i Bureå, 
söder om Skellefteå - bedriver lovande 
experiment med. R T gästade för en tid se
dan den alldeles nyanlagda fabriken som 
är under kontinuerlig inflyttning och som 
nu utrustas avdelningsvis undan för undan. 
Produktionen är dock i full gång sedan 
vårvintern i år. Över 7 000 m2 disponeras, 
och anta let anställda är omkring 160 per
soner. 

Sinus är ju ett i högtalarsammanhang 
gammalt och välkänt namn - under fir
manamnet Svenska Högtalarfabriken star
tade verksamheten för 28 år sedan. och 
om högtalare och högta larkonstruktion 
skrev ju på si n tid i RT fi rmans mång
årige chefskonstruktör Torkild Hansen. 
Av ol ika skäl , bl a a tt produktsortimentet 
numera omfattar en mängd både elektro
niska apparater och mekaniska detaljer, 
som t ex avgassystem till bilar, använder 
företaget nu det inarbetade varumärket 
som firmanamn i st f "Högtalarfabriken ". 

Akustik- och vibrationsteknik 
grunden för tillverkningarna 
- Vår bransch är svängningar, säger Si
nus VD Sture Kul/gren. Högta lare och 
ljuddämpare har mycket gemensamt, trots 
att det ena är elektronik och finmekanik 
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och det andra plåtslageri. Genomgående 
handlar det ju om svängningar och vibra
tioner, alltså ljud, som utbreder sig i luft 
eller i materia. 

I många stycken "spegelvänder" Sinus 
nämligen tekniken till att få fram special
produkter ur något tekniskt sett "motsatt" 
man har erfarenhet av. Härav firmans 
program av högtalare, ljudomvandlare, 
vibra tio n sm ä tare, utbalanseringsmaskiner , 
ljuddämpare, avgassystem och ett antal öv
riga komponenter, vilka säljs till olika fö
retag. Dessa komponenter ingår i olika sy
stem som bl a L M Ericsson, ITf och ett 
antal andra företag bygger och -säljer. Så
lunda fortsätter Sinus att som underleve
rantör tillverka delar til! de en gång så 
bekanta Sinus-snabbtelefonerna, vilken 
tillverkning dåvarande Högtalarfabriken 
avyttrade på 1950-talet för att helt inrikta 
verksamheten på högtalare och PA-system. 
(För dessa finns t o m en licenstagare i 
Indien.) 

Bakgrunden till flyttningen är givetvis 
ytterst den tidigare firmans försäljning till 
nya intressenter samt den produktmässiga 
nyorientering som skedde i slutet av 1960-
talet. Lokalerna i södra Stockholm blev då 
för små och opraktiska. En utlokalisering 
fick bli lösningen. l Bureå låg ett MoDo
sågverk under avveckling, och en kris fö
restod med inemot 200 arbetstillfä ll ens eli
minering, vilket indirekt berörde fem gång-

om iden bakom 7502 inte är ny bör de 
mätningar den är kapabel till inte osan
nolikt kasta nytt ljus över högtalaren , som 
förmed lare av annars svåranalyserade ljud
fenomen. Inte minst förmågan till att 
"minnas" långsamma, varierande signaler 
och att återge dem vid höga hastigheter 
medger en ingående frekvensanalys . God
tyckliga amplituder kan också tillföras in
nehå llet. U. S •• 

stem analyseras digitalt, omöjliggöres an 
vändningen av de två kontinuerliga trans
formationsparen i en dylik process, varför 
Fourier-paren måste omvandlas från rin 
kontinuerliga form till en diskret. - 1965 
bekantgjordes Cooley-Tukey-algoritmen 
som ledde till nya metoder att värdera 
DFT på enklare sätt (J W Cooley & J W 
Tukey; An Algorithm for the machine cal
culation of complex Fourier Series. Math. 
Comput; april 1965, vol 19. 

er flera människor. Kommunen, MoDo, 
AMS, Inrikesdepartementet, länsarbets 
nämnden m fl insanser samverkade för att 
lösa frågan om en ersättningsindustri, i 
synnerhet en där också kvinnlig arbetskraft 
kunde användas. MoDo gjorde en mycket 
hedrande insats med att för en ersättare 
ställa två mkr till förfogande, och slutre
sultatet av ansträngningarna blev att Sinus 
placerade sig i Skellefteå med en delvis ny 
stab av tekniker och ekonomer; sålunda 
leds både utvecklingsarbete och produk -
tion av civ ing Clenn Junefelt som kom
mer från Husqvarna-koncernens labora
torier . - Sinus har också visats intresse 
från Norrlandsfonden. som ju tillkommit 
för att stå som garant för de finansiella 
riskerna vid utvecklingen och exploateran
det av nya uppfinningar eller innovationer 
av äldre metoder resp anordningar som 
företagsamheten i norr kan presentera. I 
fonden arbetar bl a vinstmedel från 
LKAB, som bekant. 

Specialhögtalare för kommando
och PA-bruk stor exportartikel 
Sinus högtalartillverkningar på hemljudsi
dan har RT vid olika tillfällen tidigare re
dogjort för, bl a i samband med Hör Nu 
mässan. Utöver den i olika sammanhang 
omskrivna TT-8, som ger en tvåkanalig 
ljudstrålning frå n en åttakantig låda tack 
vare reflexionsverkan, har man idag i pro
duktion den lilla ovala TT -6, som skall 
t ex hängas på en vägg. Det är en sluten 
högtalare bestyckad med tre element. 
TT-12 heter en kombinerad basreflex- och 
tryckkammarlåda (slutet system). Denna 
högtalare är det största systemet och ar
betar med både framåt- och uppåtriktad 
Jjudstrålning. Tre typer av konventionella 
lådhögtalare fullständigar hemljudpro
gram met. 

Sinus har vidare fyra typer av s k musik
och sekundärhögtalare, där typen SH-4101 



är en öppen högtalare med ett 4" X 6" 
system för anslutning till olika ljudinstalla . 
tioner och för tre alternativa utföranden: 
lågohmig, linjetrafo samt sexläges stegtra
fo . 

I avdelningen vägg- och takhögtalare 
finns ett sortiment av både aluminium och 
stålplåt med olika utformning hos syste · 
men för t ex vinklad förläggning, inbygg
nad i tak; osv. Också spånplattbaffJade 
element tillverkas . 

Pelarhögtalare för upp till 40 W och 
några horn högtalare fullständigar pro
grammet. En ny serie horn i ABS-plast 
kunde f ö levereras till OS i Miinchen. 
Hornen av silumin för upp till 18 W har 
också levererats till både svenska och dan 
ska marinen. De övriga högtalarna har 
bl a köpts av varuhuskedjor, Luftfartsver
ket, Vattenfall, m fl kunder. 

Till den i inledningen nämnda piezo · 
elektriska högtalaren skall RT återkomma. 
då försöken resulterat i en produktionssatt 
modell. 

Kapslade linjetransformatorer upp till 
30 W för direktrnontage på kabelförskruv. 
ning står även på tillverkningsprogrammet . 

Egna, stora mätrum för utveckling 
och produktionskontroU i Bureå 
Samtliga element, inalles ett 40-tal , gör 
man i egen regi i den nya fabriken. För 
konstruktion, mätningar och produktions
kontroll har man , i sitt nya laboratorium 
två mätrum, vilka hör till de större i lan 
det. Ljudisoleringsproblemen har varit 
ganska omfattande, framgår det, i det att 
man dels måste avskärma egen, ibland 
bullrande verksamhet (excenterpressar). 
dels vibrationerna från den utanför bygg
naden dragna E 4, dels dånet från 
LIN:s m fl startande och landande plan 
- inflygningsriktningen går i stort sett 
över fabriken . Nybyggnaden fick projek 
teras från dessa förutsättningar, och den 
konstruktion som RT beretts tillfälle att 
detaljstudera är intressant. 

Efterklangsrummet har en nettovolym 
om 225 m3. Det har fått hårda, högglans 
behandlade väggar och betongytor. Dimen 
sionerna har valts med tanke på att ståen
de vågfenomen inte skall uppkomma; för
hållandet längden X bredden X höjden 
förhåller sig som ett till tredje roten ur 
två till tredje roten ur fyra. Gränsfrekven 
sen uppges till 80 Hz nedåt; skall man gå 
lägre, beror graden av osäkerhet för bas 
frekvenserna på mätavstånden. Upp till 30 
s efterklang kan mätas (= prop integr 
RMS av den radierade energin). 

Det stora döddämpade mätrummet-fri 
fältsrummet - är utfört som en 400 tons 
dubbel konstruktion som i likhet med ef
terklangsrummet vilar på gummidämpare 
i ett yttre hölje. Det ekofria rummet bar 
en bruttovolym om 420 1)13. Väggarna är 
250 mm tjocka med absorptionskilar -
för ovanlighetens skull av svenskt mate 
rial, inte tyskt - om ca 1 m. Rummet är 
skilt från övriga byggnadskroppen både 
upptill och nertill , då basen vilar på en 
serie gummidämpare, som var och en bär 
omkring 50 ton . Det ekofria rummet mä 
ter 8,80 i längd, 7,94 i bredd och 6,0 m i 
höjdled. F ummets egen resonans ligger på 
7Hz. 

Fig J. Här en interiör från Sinus nya ekofria mätrum, ett av Nordens största och projekterat 
som en del av byggnaden. 

Vibrationsdetektering och -mätning 
Utrustningar för övervakning byggs 
Vibrationers detekterande och uppmätan
de har blivit en allt viktigare uppgift i in
dustriella och arbetshygieniska samman
hang: Vibrationer av onormalt slag sliter 
ner en maskin i förtid, bl a till följd av 
temperaturstegringar och ökade lagerpå
känningar. Utsätts t ex ett kullager för ba
ra en tiogradig temperaturhöjnin"g, reduca
ras lagrets livslängd till hälften. Vibratio
ner i en maskins perifera delar kan vålla 
utmattning i svetsfogar och bultförband. 

Redan låga vibrations- och bullernivåer 
- speciellt lågfrekventa sådana - för
sämrar starkt arbetsprestationen. Sinus 
har numera en omfattande produktion av 
enkla och rätt prisbilliga instrument för 
mätning och övervakning av vibrationer. 
Man har även utformat en egen metod. 
Sinus s k tvåpunktsmetod, för blJ.lansering 
av maskine"lement direkt på arbetsplatsen. 
I produktprogrammet ingår nu dels själv
försörjande, portabla vibrometrar för mät
ning och kontroll, dels stationära utrust
ningar. Man har sålunda ett antal elektro
dynamiska vibrationsgivare med anpassa
de frekvensområden och okänslighet för 
olja och vatten samt kapabla till utsigna
ler, vilka medger anslutning av enkla och 
lättskötta instrument. 

Vibration mäts som amplitud, hastighet 
eller acceleration. 

En givare av elektrodynamisk typ ~r 
uppbyggd aven spole, som seismiskt 
hängts upp i ett magnetiskt isolerat, per
manent magnetfält. Spolen och magnetsy
stemet bildar ett lågfrekvent svängnings
system.. Då givaren utsätts för vibrationer 
av högre frekvens än systemets egen fre
kvens, sätts spolen i svängning i förhål
lande till magneten , som är fast förbunden 
med givarens kapsling. Magneten induce· 

rar' därvid en mot vibrationshastigheten 
proportionell spänning i spolen. Givaren 
är tack vare spolupphängningen lägesobe
roende med försumbar tvärkänslighet. 

Sinus Vi brom eter är ett instrument som 
byggts upp aven givare och ett portabelt 
instrument, vilket indikerar vibration i 
amplitud eller hastighet. Instrumentet be
står aven ingångsenhet med impedansan
passning samt aven likriktaren het och ett 
visarinstrument av vridspoletyp. Ett uttag 
på vibrometern medger anslutning till 
oscilloskop, analysator eller skrivare för 
ingående undersökning av svängningsfor
mer och faslägen samt av de olika vibra
tionskomponenternas storlek. 

De mätvärdesomvandlare man också 
tillverkar består av ingångstrafo, mätför
stärkare, reläförstärkare och signalrelä, in
byggda i en kåpa . Elektroniken är försedd 
med kiselhalvledare och anbragt på krets
kort. Reläet larmar vid otillåten vibra
tionsnivå. Tillslagspunkten väljs enkelt 
över hela mätområdet. ReJäfunktionen bar 
en tidkonstant om 0,5-1 s för undvikande 
av ovidkommande larm. Ut får man en 
kompenserad, mätvärdesproportionell ut
signal om 0-5 mA för styrning av indi
kerande instrument eller skrivare. 

En gränsvärdesenhet kan anslutas till 
mätomvandlaren för de fall, då mer än ett 
gränsvärde önskas för samma mätpunkt. 
Ett typiskt fall är då larm önskas vid viss 
vibrationsnivå och frånslag av maskinen 
vid en annan, högre nivå. 

Selektivväljare och större övervaknings
centraler utföres också av Sinus, som med 
sina olika "spegelvända", kompletterande 
tillverkningar och påpassligt tillvaratagna 
"inverterade" tekniktillämpningar bör till
mätas (!) en intressant framtid i sin nya 
miljö uppe i norr under den nya och dyna
miska firmaledningen. - c • 

RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1973 35 



Två stereoförstärkarbyggsatser 
från Lux, J apan: A 220 och A 250 
R T-rnätningarna utförda vid: 

Text och redaktionell behandling: 
Foto: 

Institutionen för tillämpad elektro
nik, KTH 
Ljudåtergivning AB 
Gunnar Lilliesköld 
Hans J. Flodquist, Kamera-Bild 

* Det särpräglade japanska audiofabrikatet Lux uppmärksammades 
tidigt av RT, som vintern 1969 provade ett par större och mycket 
högklassiga enheter av detta märke. * Till Sverige har under åren mest importerats fabrikatets små
apparater jämte bl a själva förstärkarelektroniken, som befunnits god 
nog till drivsteg i helt professionella applikationer. Märkets import 
har genomgått skiftande öden och vandrat över olika fi rmor. * De nu aktuella enheterna, en förförstärkare och ett till denna 
anpassat slutsteg, har efter montering av RT uppmätts och då fått 
betyget synnerligen goda apparater. * Alla uppmätta data, så när som på ett par punkter, överensstäm
mer med tillverkarens uppgifter. 
* Bygget blev ett nöje att utföra tack vare de ingående detaljernas 
goda precision och att mycket var prefabricerat. Nuvarande läge med 
bl a instruktionerna endast angivna i japanska skrifttecken gör att 
bygge av de goda Lux-apparaterna övervägande bara kan rekommen
deras fackelektroniker eller folk med viss rutin av elektronikmontage. 
Vi hoppas på en svensk eller engelsk handledning till Lux! 

•• Byggsa tse lektroniken f rå n Japan har 
på svensk marknad hittills varit en obe
fintlig företeelse, men ä r nu en realitet i 
och med att Lu x Corporation, 48 år gam 
m a l firma (l) med fabriker i Osaka och 
To k yo, nu tillverkar en för- och en slut
förstärkare i byggsa ts , med beteckningarna 
A 220 res pektive A 250_ 

Traditionellt sett kommer huvudparte n 
av DIY-programmet från USA, med 
H eatkit och E ico som största tillverkare_ 
m en äve n andra västländer som t ex Väst
tyskland, England och Danmark står för 
en betydande del av e lektronikmarknadens 
byggsatssektor. 

Prefabricerade d etaljer 
i verklig byggsatsform 
Vi ssa s k byggsatser borde inte marknads-

fö ras unde r den beteckningen utan i stäl 
le t benämnas "ma,terialsatser", för så ä r 
de t tyvärr i många fall: i ställe t för lå d a 
och chassie med levereras en aluminium
pl å t som måste borras och bockas, poten
tiometer- och omkopplaraxlar måste sä 
gas av oc h " beskrivningen" kan bestå i 
sto rt se tt bara av ett principschema , väl 
känt för många RT -Iäsare som följer redo
vis ninge n av våra testbyggen , 

D etta gä ller dock inte föreligg an d e bygg 
sa t ~e rl Tillvägagångssättet vid sa mmansä tt 
ningen är nä mligen väl d o kumente rad oc h 
alla chassiede taljer är färdi ga och av gott 
utförande _ Byggsa tserna är ordent ligt em 
ballerade och detaljer so m rattar_ omkopp
la re, kretskort jämte ko mponente r för des 
sa är so rte rade i "portioner" fö r a tt un 
derlätta b ygget. D e tt a är viktig t , ty kom -

Fig L Apparaternas innandömen_ Lägg m ärke ti ll förfö rstärkarens slura kretskort. S lulförstä r
karen innehåller som synes ett inst rument fö r att Irimma in vitosI r iim m ar och bala ns m ed ho, 
dc bägge slu1stegen, -
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RThar 
PROVAT 

TILLVERKARENS 
DATA: 
Slutförstärkaren A 250 : 

Utl'jjek1: 2 X 30 W över 8 ohms im pedans 
IlIlerm odlllatiu n,l'dislorsio n: 0,1 % vid 30 

W /S o hm och frekvenserna 70 Hz och 
7 kHz = 4: I 

Har/ nonisk dislo/'sion: 0,1 % vid 30 W /8 
o hm 

"Ejj"k lh rllldb/'edd ": 5 H z t ill 50 kHz (- 3 
dB, 0,5 %) 

KiinsliRh el: 860 mV (L äge no rma l) 
Vikl:6,2kg 
Formal: 400 X 245 X 130 mm 

F ö rförstä rkaren A220: 

Utspiin/ling: m ax 5 V v id 0,5 % dist, l 
k H z 

OislOrsion: 0,08 C;).- (i nom 55 H z t ill 10 
k H z) 

Bandbredd: 20 H z ti ll 20 kHz (-0,5 dB) 
Utimpeda/1.\': 200 oh m 
Inspiinning jör l V ut: P hono 1,8 mY (50 

kohm) . Aux: 130 m V (100 kohm) 
Signal/brusavstånd: Ph o no 60 d B, A ux 77 

d B, Monitor 77 dB 
R I AA -korreklio n: ± 0,5 d B inom 30 Hz 

till 15 kHz 
Ö vergå /l gsjrek ve/l.l'er , baskonlrol/: 250 Hz 

500 H z 
Ö vergångsjrek ve/1.l'er, di,l'kanlk'ol1lroll: 2,5 

k H z,5 k H z 
Rllmblejiller: 50 H z (--6 dB/oktav) 
Brus/ilter: 8 kH z (- 6 d B/o k tav) 
Utejjl'kt lill hö rtl'lejo n: 50 mW vid 8 ohrr 
Bandhredd, h örtele jo n jöf.I'lärkare: 20 H 2 

till 20 kHz (---0,5 dB) 
Vikt : 3,8 kg 
f -ormat: 400 X 245 X 130 mm 

ponentuppbådet är omfa ttande - särskilt 
'vad gä ller förförstär,karen, D enna har ett 
stort kretsko rt so m rymmer de flesta funk 
tion e rn a i förstärkaren, och på detta är 
he la 135 komponenter placerade, 

D e t är lä tt att orientera sig på korte t. 
På ovansidan är nämligen samtliga kom 
ponentvärden och betec kningar tryckta, 
Fo li esidan är förtent och lackerad m ed ur
sparingar för lödstä ll ena, Detta är till för 
alt lödtennet inte skall flyta ut m er ä n till 
en viss gräm oc h slutres ulta te t blir därför 
m yc ket prydligt. D e n , som är noggrann 
v id bygget, kan faktiskt få en produkt som 
har ~tora likhet e r med e n he lt fabrikstill 
verkad, I byggsatsen ingå r även en spec ie ll 
nyl o n trå d för at t sy kabel stammarnal 

l\1eka ll i!>kt gott Ilt fö rand e 
- :.i II t passade väl ihop 
Att a ll a mekaniska d etalj e r å r tillve rkade 
med god precision råd e r in ge t tvive l om. 
Inget vä ld behövde bruk as för at t samman
sä tta detaljerna, Allt passade perfekt. och 
s lutresu lta te t gav e tt so litt hölje där de n 
tjockväggiga, s trängsprutad e oc h guldelox -



erade panelen står för en stor del av sta
biliteten. 

Utförandet är utan tvekan elegant, med 
försänkta rattar och reglage. Alla vippom 
kopplare är ovanligt kraftiga med distinkta 
lägen. Förförstärkarens funktioner för 
tanken till ett kontrollbord snarare än till 
hemelektronikutrustning. Rattarna, och 
det gäller i synnerhet volymkontrollen, är 
ovanligt stora, och därför är det lätt att 
utföra små korrigeringar av inställningarna 
utan att uteffekten förändras språngartat. 
Man har alltså avstå tt från det ovanligt 
fåniga och ba ra estetiskt betingade jippo 
som många fabrikanter och köpare faller 
för , nämligen att ersätta vridpotentiomet
rarna med skjutpotentiometrar, som oftast 
har alltför liten "slaglä ngd" och därtill är 
behäftade med hög frikti on, oth i synner
het då vilofriktion (som gör att armens 
förflyttning går tröga~t i början innan den 
uppnått en viss rö relsehastighet). Parallel
len med bilarnas hastighetsmätare är up 
penbar. För några å r sedan övergick 
många fabrikanter till svå ravIästa hastig
hetsmätare av term ometertyp. I dag är de 
flesta tillbaka med runda instrument. 

Som försvar för skjutpotentiometrar 
kan dock sägas att dessa ger åskådlighet, 
om de ingår som organ i frekvenskurv
variatorer, men de enkla typer som före 
kommer utanför studiosammanhangen är 
definitivt inte alltid lämpliga att använda 
vid volymkontroller. 

Amerikansk kontaktstandard 
Kontrollerade nätutgångar 
En fördel, som dock inte Semko tycker 
om, är att nätströmbrytaren i förförstär 
karen förutom den inre funktionen även 
kontrollerar två utgångar. Här är lämpligt 
a tt ansluta effektförstärkaren, och även 
övriga utrustningar som band- och skiv
~pelare kan kopplas in här, om den maxi
mala effektförbrukningen inte överstiger 
300W. 

l) Under fram~/ällningen av denna pro v
ning bekantgjorde~' all firman gjort ko n
kurs, varför märket.l· och byggsatsernas 
framtid , och distributiomform i Sverige -
än en gång! - är okiinda i skrivande 
,·Iund . - Red. 

r n- och utgångar för signalerna går 
över amerikanska hi fi-kontakter, men det 
finns även en DIN-normerad kontakt för 
anslutning till bandspelare. Slutförstärka
rens utgångskontakter är av den typ till 
vilka de avskalade ledningarna ansluts di
rekt. 

Steg för steg-beskrivning 
- men texten är japansk! 
De bygganvisningar som ingår i byggsat
sen är omfattande. Texten är dock på ja
panska språket, men ett stort antal väl 
gjorda illustrationer underlättar. Beskriv
ningen är av typ "steg för steg", och efter
som siffror och sorter är angivna enligt 
västerländskt mönster går det ändå att 
följa den. Problemet kom när de olika de
taljerna skulle förbindas med ledningar. 
För att hålla reda på dessa är man tvungen 
att hålla sig till de färger som angivits i 
texten. ~ärgerna representeras aven 
" krumelur", men man får väl anta att de 
flesta svenska byggare inte är så väl be
vandrade i den japanska teckenskriften. 
Det hela löstes genom att det i början av 
trycksaken fanns en tabell med färgkoden 
för motstånd på japanska. Varje tecken 
motsvarades aven siffra, och eftersom 
denna i sin tur motsvaras aven färg , så är 
problemet löst. Inte särskilt enkelt, kan 
man tycka, men på dessa grunder kom de 
testade exemplaren till. 

Den svenska generalagenten, Original 
Sound, kommer inom en nära framtid att 
bestå byggsatserna med en engelsk be
skrivning, och man arbetar på att så små
ningom låta en svensk bygganvisning ingå 
Då kommer även byggsatserna att säljas 
genom radiohandeln på bred basis.l ) 

[ det utförande som nu råder krävs goda 
kunskaper om kretsarnas funktion och er
farenheter av tidigare bygge. Mot den 
bakgrunden är det dock inte särskilt svårt 
att få fungerande apparater. Gemensamt 
för testexemplaren var att dessa fungerade 
korrekt från första tillslag, vilket, trots 
den japanska texten, var ett bevis på god 
dokumentation; figurer och ritningar är 
så instruktiva att förklarande text inte är 
helt nödvändig. 

Alla komponenter fanns f ö med i bygg
satsen , och inga detaljer blev över. Man 

Fig 2. Förförstärkaren A 220 och slutförstär
karen A 2S0. På förförstärkarens panel finns 
följande reglage: (Övre raden) Ingångsom
kopplare, vänster och höger diskantkontroll, 
omkopplare för val av brytfrekvens hos dis
kantkontrollerna, stereo/monokontroll, volym
kontroll, (Undre raden) hörtelefonuttag, väns
ter och höger baskontroll, väljare av brytfre
kvens för baskontrollerna, högpassfilter, låg
passfilter, dämpsats. balanskontroll och nät
strömbrytare som kontrollerar två utgångar 
på apparatens baksida. Slutförstärkaren har 
strömbrytare för kontroll av två uppsättning
ar högtalare, väljare för ingångskänslighet, 
hörtelefonuttag och nätströmbrytare. 

kan därvid sluta sig till att leveranskon 
trollen är tillfredsställande. 

Många halvledare i förförstärkaren 
För- och slutförstärkare är helt uppbygg
da med diskreta komponenter . Låt oss 
först fördjupa oss iförförstärkarens krets 
lösningar. Denna innehåller hela 27 transi 
storer: 13 transistorer per kanal plus en 
transistor i nätdelen. 

r fig 3 visas förförstärkarens schema. 
Antalet ingångar är som synes stort. Det 
finns två ingångar för pick-up, vilket kan 
komma till bruk i diskoteksanläggningar. 

För tuners eller andra programkällor 
som inte kräver korrektion och som har 
en utspänning av 130 m V eller mer finn~ 
tre ingångar. 

För bandspelare finns in- och utgångar. 
och som brukligt är vid många japanska 
apparater, går dessa via såväl amerikanska 
hi fi-kontakter som över en fempolig kon 
takt enligt DIN-standard . Möjlighet finns 
här att lyssna före och efter band, och i 
sammanhanget skall nämnas att denna . 
liksom andra omkopplarfunktioner är helt 
"knäpptyst". Detta ä r faktiskt en ganska 
viktig parameter som oftast förbises av 
den presumtive förstärkarköparen . Detta 
att "knäppar" alstras när något kontroll 
organ justeras är ju mycket besvärande. 
Särskilt illa är det naturligtvis om band
inspelning pågår. Ä ven om inte signalen 
passerar ett steg som berörs, vill denna 
typ av transistorstörning gärna föras över 
till ett annat steg. 

Att det är på detta sätt i ett flertal ap· 
parater beror många gånger på förbiseen
de vid konstruktionen . Transienter upp· III.. 
kommer ofta då den kondensator som ~ 
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REC-OUT 

REC - OUT 

MONITOR 

PRE- OUT 

PRE - OUT 

rr-' 
Fig 3. Förförstärkarens schema. (Endast ena kanalen visad.) Till vänster syns grammofonförstärkaren med dess tre transistorer. I mitten av sche
mat finner man Baxandall-kontrollerna med deras omkopplingsbara tidskonstanter och till höger visas slutstegen för hörtelefoner samt emitter
följarutgångarna. 

finns på ett förstärkarstegs utgång laddas 
upp eller ur. Detta har man i Lux för
förstärkare löst genom att koppla från 
lägeskontakt 3 på omkopplaren S lOJe 
till jord (se tig 3). Därvid kommer kon
densatorn med värdet 0,56 !tF alltid att 
vara uppladdad till den spänning som fö 
rekommer över emittermotstånd hos tran
sistorn QlO3. 

Även i andra positioner i förförstärka
ren har kondensatorer belastats resistivt 
för att upphäva transientsstörningar. 

r förförstärkaren har anvälnts både 
PNP- och NPN-transistorer i kombinatio
ner. r grammofonförstärkarsteget, som har 
RIA A-korrektion, ingår hela tre transisto
rer. Denna sofistikerade kretslösning har 
klara fördelar framför två-transistorvarian
ten: stegets råförstärkning är högre, vilket 
gör att hårdare motkoppling kan tilläm
pas. - Distorsionen blir därvid låg och 
samtidigt kommer transistorernas sprid
ning i data att inverka i mindre grad. 

Utgångssteget är av emitterföljartyp, 
vilket ger låg utgångsimpedans . Detta har 
betydelse särskilt vid högre frekvenser, där 
motkopplingsnätets impedans är låg. Om 
utgångsimpedansen hos steget är för hög, 
kan den ökade belastningen vid högre 
frekvenser reducera utspänningen med 
risk för ökad distorsion och minskad över
styrnings reserv . 

Denna är faktiskt mycket hög i fallet 
Lux, och max insignal (vid 1 kHz) upp
mättes till 140 mV, vilket får anses som 
ett synnerligen gott och i de flesta fall 
mer än tillräckligt värde . 

r förförstärkaren ingår en kontroll för 
skift av vänster och höger kanal, för av
lyssning av någon av dessa eller samman
läggning av kanalerna. 

Balanskontrollen är utförd så, att den 
ena kanalens förstärkni ng minskar när den 
andra ökar, vilket är en fördel. Annars är 
det vanligt att den ena kanalens förstärk 
ning ökar medan förstärkningen i den 
andra hålls konstant, dvs man får totalt 
sett en nivåökning av signalflödet. En 
nackdel - men en obetydlig sådan - med 
den här använda kontrollen är dock att 
nedreglering till noIlnivå är möjlig, vilket 
innebär, att kontrollen får justeras med 
måtta . Balanskontrollen är dock försedd 
med en mittiägesmarkering i form av ett 
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"snäppläge". 
Bas- och diskantkontrolle.rna är passiva 

och ligger mellan två förstärkarsteg . Po
ten tio metrarna för dessa är försedda med 
11 snäpplägen för att man exakt skall 
kunna avgöra vilken korrektion som tilläm
pas i ett visst läge. Vänster och höger 
kontroller har separata potentiometrar, 
vilket kan komma till användning om t ex 
högtalarna måste placeras asymmetriskt i 
ett rum eller om helt enkelt högtalarna 
består av skilda typer (bör undvikas!) . 

Fasta lägen hos kontrollerna kan i 
många sammanhang vara praktiskt nyt
tigt, och det är definitivt inte någon nack
del att funktionen inte är kontinuerlig. 
Hade man använt omkopplare skulle en 
risk funnits för "knäppar" vid omkopp
lingen, men det använda utförandet med 
lägesförsedda potentiometrar är helt sä
kert i detta avseende. 

En finess som på papperet kanske inte 
säger så mycket, men som lyssningsmäs
sigt visat sig vara en stor fördel, är att 
brytfrekvenserna för bas- och diskant
kontrollerna kan ändras i två lägen, näm
ligen 250 och 500 Hz resp 2,5 kHz och 
5 kHz. Vid kontrollyssning visade det sig 
att man kunde påverka ljudbilden på ett 
helt annat sätt än vad normalt är och att 
de olika lägena hade tillämplighet vid 

"olika inspelningar och musiktyper. Jfr 
RT:s tidigare Lux-provning! 

För att förförstärkaren inte skall påver
kas av kapacitiv last på utgången i form 
av långa ledningar, är utgångssteget av 
emitterföljartyp. Det finns även ett slut
steg med effekten 2 X 50 mW för att driva 
hörlurar, till vilka det finns ett urtag på 
frontpanelen. 

Övriga kontroller som ingår är bas- och 
diskantavskärningsfilter, om än inte sär-

---------------------------------------------, , 
1t 1l0 1 

, 
J : 

------ - ---------- --- ----- - ------- ----- ______ 1 

Fig 4. Slutförstärkarens schema. (Här visas endast höger kanal.) Utgångssteget är som framgår 
direktkopplat och komplementärt. Ingångssteget är balanserat. Nederst till höger i schemat visas 
det inbyggda instrumentet 



skilt effektiva, och nivåomkopplare för 
att sänka utsignalens amplitud 5 ggr. 

SIlltsteget komplementärt 
och direktkopplat 
Slutsteget saknar kondensator på utgången 
och är helt likströmskopplat så när som 
på en kondensator på ingången. ,Eftersom 
utgången är kopplad direkt till högtalaren 
är det viktigt att det inte finns någon lik
spänning över denna. För att kunna jus
tera den så nära noll som möjligt, och för 
att denna justering även skall få långtids
stabilitet, bör ingångssteget vara utformat 
som differentialsteg, och så har Lux gjort 
här. Eftersom belastningen på kollektorer
na i viss mån påverkar .lVbe så har dessa 
båda anslutits till var sin efterföljande tran
sistor, trots att signalen bara går vidare ge
nom den ena av dessa. Utgångssteget är 
av typen komplementärt emitterföljarsteg, 
vilket som känt ger lägre övergångsdistor
sion (vid korrekt dimensionering) än det 
kvasikomplementära steget i allmänhet. 

För att önskat resultat skall kunna upp
nås är det viktigt att viloström och balans 
är korrekt intrimmade. Underlättande nog 
för byggaren finns ett inbyggt instrument 
(!) med vilket dessa parametrar för höger 
och vänster kanal kan mätas och trimmas 
in. Byggsatsernas montering kräver, för
utom det inbyggda instrumentet, inget yt
terligare instrument, men det kan vara en 
fördel att ha tillgång till en voltmeter för 
att kontrollera spänningen med i olika 
punkter på kretskorten. Ett stort antal 
mätpunkter är nämligen angivna, för att 
underlätta ev felsökning. 

God överensstämmelse med 
tillverkarspecifikationen 
De resultat som erhållits vid mätningarna 
överensstämmer mycket väl med tillver
karspecifikationerna. 

Om slutförstärkaren gäller, att den ger 
gott och väl den effekt som specificerats 
(2 X 30 W vid 8 ohm) och såväl harmo
nisk som intermodulationsdistorsion är 
synnerligen låg. Den symmetriska upp
byggnaden har givit en mycket låg över
gångsdistorsion, och detta resulterar i ett 
odelat positivt lyssningsintryck. 

Steget är ju direktkopplat, så när som 
på en kondensator på ingången 'och detta, 
jämte god dimensionering samt goda kom
ponenter, har givit som resultat en fre
kvenskurva som är så rak man kan begära 
inom det hörbara området, utan en enda 
dB i avvikelse. Gränserna för 3 dB dämp
ning ligger vid 10 Hz och 80 kHz. 

Det kan diskuteras hur långt upp i fre 
kvens 3 dB -punkten skall ligga för att inte 
diskantåtergivningen lyssningsmässigt skall 
påverkas. Vissa hävdar att övre gränsfre
kvensen hos en apparat för audiobruk ej 
skall ligga högre än 20 kHz, men detta är 
missvisande, eftersom om varje steg (pick 
up, förförstärkare, slutförstärkare, högta
lare) har en sådan frekvens kurva, så kom
mer dessa dämpningar att adderas för att 
ge en betydligt större frekvensavvikelse 
vid 20 kHz, gom RT tidigare behandlat i 
sammanhanget. Därmed har även 3 dB
punkten flyttats avsevärt ned i frekvens. 
Man kan därför konstatera, att kurvan 
skall vara rak inom hela det hörbara om
rådet, vilket innebär att gränsfrekvensen 

bör ligga än högre upp i registret. .Om 
denna ligger vid 75 kHz eller vid 150 kHz 
bör absolut inte spela någon roll, huvud
saken är att den faller mjukt för att fas
marginalen skall bli god. Detta inverkar 
nämligen på kantvågssvaret vid kapacitiv 
last. 

Tyvärr är det väl så, att många fabri
kanter för att hävda sig i konkurrensen 
strävar efter att höja övre gränsfrekven
sen så mycket som möjligt. Detta ger ett 
vackert kantvågssvar vid 10kHz och re
sistiv last, eftersom det råder ett intimt 
samband mellan flankbranthet och övre 
gränsfrekvens. (Se RT 1971 nr 7/8: Be
stämning av gränsfrekvens med hjälp av 
pulssvar.) Samtidigt ökar dock känslighe
ten för kapacitiv last i form av elektro
stathögtalare mm. 

Låt oss efter denna inledande diskussion 
granska de resultat som erhållits här. Man 
finner, att förstärkaren har en tendens att 
ringa vid kapacitiv last, trots att slutsteget 
har drosslar för att förhindra detta. Den
na nackdel skall naturligtvis inte överdri
vas, eftersom den endast ger sig tillkänna 
vid just elektrostatiska högtalare. Proble
met med ringningen borde dock inte vara 
svårt att lösa: en liten kondensator över 
motkopplingsmotståndet (R125 resp R126) 
skulle förbättra fasmarginalen, men den 
ger naturligtvis även en sänkning av övre 
gränsfrekvensen . 

En drossel i serie med utgången kan 
försämra dämpfaktorn, men så är inte 
fallet här: mätningarna gav nämligen vär
det 48, vilket är långt bättre än vad som 
kan anses som tillräckligt. 

Enkel ombyggnad sänker brummet 
Slutförstärkaren är utrustad med en 
dämpsats på ingången för att lätt kunna 
anpassas till övrig utrustning vid t ex stu
diobruk. Denna positiva detalj för' dock 
med sig en nackdel i det att brum indu
ceras från den närbelägna nätströmbryta
ren. Rekommendabelt är därför att kopp
la förbi denna brumupptagande omkopp
lare och lägga en fast spänningsdelare vid 
kretskortet i stället eller att försöka skär
ma omkopplaren med (dyrbar) mymetall. 
Endast den ena skärmen hos de bägge ka
nålerna bör jordas vid kretskorten för att 
man skall undvika att en slinga, som tar 
upp brum, bildas. Efter det att detta ut
förts av RT mättes förstärkarens signal! 
brusförhållande med gott resultat. 

Låg intermodlllationsdistorsion 
även i förförstärkaren 
Förförstärkaren förmår ge en relativt hög 
signalnivå ut. 5 V lovas av fabrikanten, 
men hela 7 V uppmättes innan distorsio
nen markant ökade. Vid 3 V ut är inter
modulationsdistorsionen endast 0,04 %: 

Grammofonförstärkarens korrektion 
följer väl den normerade RIAA-kurvans 
för frekvenser upp till 10 kHz ( ± 0,5 dB); 
en ökning av 3 dB 'vid 20 kHz kan note
ras. Den som läser och jämför med äldre 
tester i RT finner snart, att många för
stärkare visar avvikelser på den här punk
ten, men det är anmärkningsvärt att Lux
förstärkaren inte är perfekt i detta av
seende med tanke på den påkostade krets
lösning som används. 

En parameter som är my'cket viktig är 

överstyrningsreserven i pick up-förstärkar
steget. Den uppmätta förstärkaren tillåter 
faktiskt hela 140 m V in innan steget klip
per, och detta får anses som vida bättre 
än vad som är normalt. 

Prov har även gjorts av återhämtnings
tiden vid 100 % överstyrning och detta ger 
ett acceptabelt värde: 50 ms. 

Som nämndes tidigare har förstärkaren 
ganska speciella: tonkontroller med om
kopplingsbara tidskonstanter. Kontroll
mätning visar att kurvorna ansluter sig ~ill 
de av fabrikanten specificerade. 

Den mekaniskt rena konstruktionen 
jämte en lämplig ledningsdragning på 
kretskorten har givit en osedvanligt god 
överhörningsdämpning, se mätresultat! 

Sammanfattning 
och utvärdering 
För detta och för tidigare tester gäller ju 
att ett stort antal parametrar mäts upp 
hos testobjekten. Därför finns nästan all
tid något att anföra mot någon detalj som 
brister' i funktionen. De svagheter som 
nämnts, känslighet för kapacitiv last, av
vikelse från RIAA-kurvan och brum i 
slutförstärkaren, är dock tämligen försum
bara i helheten. 
• Kapacitiv last förekommer nästan bara 
då de relativt ovanliga elektrostathögtalar
na används, och om dessa skulle använ
das kan stabiliteten troligen förbättras 
med en liten (10-47 pF) kondensator över 
motkopplingsmotståndet. 
• Avvikelsen från RIAA-kurvan är så 
måttlig att den inte har någon större prak
tisk betydelse. 
• Slutligen kan ju brummet reduceras ge
nom att omkopplaren kopplas förbi -
denna har man ju inte så stor nytta av vid 
en fast installation i en anläggning. 
• De positiva erfarenheterna dominerar 
vid bedömningens sammanfattning: Till
räckligt frekvensområde, låg harmonisk, 
intermodulations- och övergångsdistorsion, 
god överstyrningsreserv och relativt kort 
återhämtningstid för pick up-förstärkaren 
samt låg överhörning mellan kanalerna. 
• Mekaniskt sett hör förstärkarna till de 
bästa i marknaden. Höljet är stabilt, och 
finish och reglage kan utan vidare klassas 
som förnämliga, i synnerhet med tanke på 
att det är fråga om byggsatser. 
• I sitt nuvarande utförande med japan
ska bygganvisningar är väl förstärkarna 
snarast att anse som byggsatser för kräsna 
och kunniga användare, men när engelsk 
och senare svensk byggbeskrivning kom
mer att ingå kan man (under förutsättning 
att dessa beskrivningar är lika instruktiva 
som originalets japanska) tänka sig att 
förorda en försäljning till mera normala 
köparkategorier. Kanske kan då också pri
set sänkas något. 
• Förstärkarparet rekommenderas dem 
som vill ha en förstärkaranläggning med 
funktion utöver det vanliga . . 
~ Prisklass: Ungefär 1 000 kr per enhet. 
~ Generalagent: Original Sound AB, 
Villavägen 10-12, 18275 Stocksund. Tel 
08/856065 - 85 60 20. 
~ RT tackar Institutionen tör tillämpud 
elektronik vid Kungl Tekniska högskolan 
för tillmötesgåendet att låta vår medarbe
tande teknolog W ångstedt disponera de ... 
mättekniska resurserna. • r 
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MÄTRESULTAT OCH TESTDATA: 
Mätobjekt: Förförstärkare A 220 och slutförstärkare A 250 av 
fabrikat LUX. Laboratorieprovning jämte praktiskt bruk ligger 
ti ll grund fö r här framfö rda bedömninga r. och mätningar etc 
har utförts under tiden apri l-juni 1973. 

Slutförst.ärkare: 
1. M ax uteffekt vid samtidig drivnin g av bägge kanalerna och 
begynnande klippning: 

I Vänster kanal I Höger kanal 

4 ohm 30W 30W 
8 ohm 33 W 33 W 

15 ohm 20W 20W 

2. Total harmonisk distorsion uppmätt för vänster kanal vid 8 
ohms belastning och 1 kHz. 

I W,,,";,, "' I 30 W 16 W 6 W I W 0,25 W 

TRO 10,05 % 0,05 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 

3. [Jppmätning av intermoduJationsdistorsion i vänster kanal. 
SMPTE-förfarande med två frekvenser. 7 kHz resp 50 Hz, ut
styrda i förhålla nde 1:4 

ReJastningsimpedans 

Uteffekt 
Uteffekt 

30W 
IW 

4 ohm 

0.15 % 
0,04 % 

8 ohm 

0,1 5c 
0,03 % 

4. Frekvensgången hos slutförstärkaren vid full effekt. Vänster 
kanal uppvisar identiskt förlopp . 3 dB punkterna ligger vid 10 
Hz resp 80 kHz. 

5. Dämpfa ktor vid l kHz och 8 ohm : 48. 

6. Förstärkarens kantvågssvar. Oscilloskopet känslighet: 1 V / 
ruta och lasten 8 ohm a) 100 Hz. b) l kHz. c) l kHz vid 8 ohm 
plus I ~l r. d) lO k Hz. e) 10kHz vid 8 ohm plus l rlF. 
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7. övergångsdistorsionen, uppmätt vid 1 W ut samt de två fre
kvenserna l kRz resp 10 kHz. 
a) l kHz. b) 10 kHz - oscilloskopet ställt för 2 V /cm för båda 
strålarna. 

Förförstärkaren 
8. Förförstärkarens frekvenskurva vid olika inställningar av 
kontrollorganen: l) Bas- och diskantkontroller i maxlägen och 
500 Hz resp 2,5 kHz brytfrekvense r. 2) Bas- och diskantkon
troller i maxiägen och 250 Hz resp 5 kHz brytfrekvenser. 3) 
Kontrollerna i mekaniskt mittiäge. 4) Bas- och diskantkontrol
ler i minIägen och 250 Hz resp 5 kRz brytfrekvenser. 5) Bas
och diskantkontroller i miniägen och 500 Hz resp 2,5 kHz 
brytf rekvenser. 

••••• •• _ .. J O:. ... -: -: ~ •••••••• • Br:'."~ •••••••• • &::~ .•• •• c • ••• • 

9. Bas- och dis kantavskärningsfiItrens inverkan . T onkontroller 
i mekaniska mittiägen. 



~:::t: 

: - :-- t-

11. Max insigna l till fö rfÖrstärkare ns g ra mm o fo nin gå ng vid I 
kHz och begynna nde klippning : 140 mY . 

12. U ppmätninge n e nli g t SMPTE- förfarand e t av inte rm o dul a 
ti o nsdis to rsi on i vä nster kan a l. högni vå in gå ng Aux I: 

Utspä nni ng 7 V 0,24 % 

U t~pänning 3 V 0.04 C;~ 

13. Ate rh ä mtn in gstid vid 100 o; öve rst y rnin g a v gra mm ofn n 
in gå ngen (280 m V in) : 50 ms. 

För- och slutfö rstä rkare samma nkopplade: 

10. R I A A -ko rre ktion e n . Strecka d k urva avser dc t idea la. för
lo ppet, och so m fram gå r ä r avvi kelsen mind re ä n ± 1.5 dB upp 
ti ll c :a 15 kHz, vareft er de n u p pgå r ti ll I 3.5 d B vid 20 kHz. 

14. S / N re lativt 50 mW ute ffe kt i belas tningsimpedan se n 8 
o hm oc h kortsluten in gån g, samt inspä nnin ga r i öve re nss täm 
m e lse med a ng ivet kä nsli g hetsvä rd e: 

L 'l' ~ .. 
"OOCIO D ,. B C lin 

Introduktion 

In gå ng ! Linjä rt mä tvä rd e! A -vä gt vä rde 

Ph o no 57 d B 65 ,5 d B(A) 
Au x 58 dB 67 dB(A) 
Med s tängd vol ymk o n troll 58 dB 68 dB (A) 

15. Överhörningsd ä m pn ing e ller ste reose pa ra t io n . u p pmä tt hö
ge r ka na l till vä nste r: 

Frekvens 
! 

1kHz 
! 

10 kH z 

Signal på hö gni vå in gå ngen 

I 
66 dB 

I 
50 dB 

Signal på gramm ofon ingå ng 66 dB 50 dB 

till DIGITALTEKNIKEN - 4 
Nu är vi framme vid sista delen av 
RT:s korta digitalteknikintroduk
tion, som denna gång or ienterar 
om hur LSI- och M OS-tekniken 
kommer in i de digitala samman
hangen. 

Serien kommer att följas av 
fortsatt bevakning av det hög
aktuella ämnet, närmast i form 
av praktiska tillämpningar: RT 
har som känt gått i täten då det 
gällt användbara byggobjekt. 
Snart följer flera bygg själv
beskrivningar av olika komplika
tionsgrad. 

Det finns mycket att lägga ut 
texten om i ämnet digitalteknik, 
men vi vill inte låta vår kort-kurs 
omfatta mer än den grund som 
är nödvändig för vidare indivi
duella studier. Sådana finns det 
utmärkta underlag för i form av 
en riklig litteratur på olika språk, 
undervisningsmateriel - ibland 
av s k självinstruerande slag -
samt kurser och föreläsningar. 

•• MOS-teknik e n har gjo rt d et möjli gt 
a tt fra m stä ll a funkti o ne r m ed högre kom 
p k xitet på e n given yta ä n va d so m går 
a tt utfö ra m ed bipo lä r te knik. Om v i som 
exe mpel välj e r a tt jä m fö ra e n gr indfunk 
ti on m ed f yra in gå ngar i MOS o ch i bi
po lä rt utfö rand e. så ta r de n senare upp 
~ex gg r så. stor yta so m de n förra i e tt 
ty piskt fa ll. De t minskade be ho ve t av ut
rymm e ha r m ö jli ggjor t m yc ket betydande 
funkti o nsfö rtä tnin g m ed ö ve r 10000 min 
n c~elem e nt på en bri c ka. 

I-S I-tekniken 
gav nya kretselement 
N ä r LSI -te knik en introduce ra d es för nå g
ra å r seda n trodde m å nga fa brikanter att 
d et syste m m a n tidi ga re ko nstrue rat sku lle 
kunna rymmas i e tt få ta l LSr-block . D en 
na fo rm a v skrä dd eri v isade sig dock vara 
fö ga lönsa m ; att tillv erk a mas ker är ju 
m ycket d yrba rt , oc h d ä rfö r bli r initi a l
kostn a den hög. 

T s tä llet ha r d et bl iv it så. a tt m a n sa tsa r 
på s ta nda rdkretsa r , oc h fö r att ku nn a a n 
vä nda dessa ha r m a n va rit tvun gen a tt 
gö ra o m he la sys tem et. I- ö r vissa ä nd a m å l. 
dä r de t ä r fråga o m stora ser ie r , f inns det 
doc k kretsa r a tt till gå so m ä r a vsedd a fö r 
ett s pec ie llt. ä nd am å l. So m e xem pel k a n 
nä mn as kretsa r för ka lkyl a to re r, digita l
vo ltme tra r . C P U -e nh ete r oc h di gita lkl oc
kor. 

D e s t a nd a rd kret~a r so m fö reko mm er är 

i h uv udsa k R A M . RO M sa mt skiftregiste r. 
RAM är e n fö rko rtnin g av Random 

Acce.\'.1' M l'l/lO ry oc h ä r i s to rt se tt e n mo t
svari ghet till kä rnminn et. D e t ä r o rien te ra t 
på samm a sä tt i X- o ch Y -led, 'm e n s ki ljer 
s ig gentem o t kär nminn et i det att info r
m a tio ne n i mi nnet inte fö rstö rs v id utläs 
nin g . Se t ig I so m visa r de n sche m a tis ka 
uppbyggna d e n ! 

Adresse rin g s ker i X - och Y -led , och 
d ä rvid försiggå r u t läs nin g (e ll e r inl äs nin g) 
a v d en cell som li gge r på d e nn a adress. 
V a nlige n vill m a n lagra o rd o m 8 bita r 
och d ä rvid a nvä nds helt e nke lt 8 s t RAM . 
till vilka påfö rs sa mm a adress. D ä rv id u t
läses o rdets å tta bi ta r pa ra ll e ll t i en b it 
f rå n va rje RAM . 

R OM ä r en a nn an vikti g byggs te n . Ter 
m e n ä r e n fö rk o rtni ng av Rea d O n ly M e
m o ry .' D etta a r a ll tså et t minn e so m ba ra 
kan a vläsas . Hur mi nn et i hu vudsa k är 
uppbyggt f ra m går av tig 2 . I-'n ad ress på 
fö rs in gå ngarna och dä rvid u tfås ett o rd. 
va rs sa m mansättning prog ram mera ts f rån 
bö rj a n . Det fin ns vissa standa rdp rogram
m e rin ga r som anvä nds , t e x vid ka raktär 
ge ne ratore r so m a r avsedda a tt genere ra 
a lfa nume ri ska tec ke n till e n bi ldskä rm , 
me n ofta ha r m a n s pec ie lla ö ns kem å l for 
hur minn et ,k a ll va ra progra mm e rat. Gä l
ler d et sm å se rier b lir d et m yck et d y rt a tt 
bes tä lla et t ROM . prog ra mm e ra t efter 
egna ö nskem å l. I det ta fa ll a nvän d e r ma n 
i stä lle t lä m pli ge n e tt PRO M . D ett a är ett ~ 
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Fig 1. Den schematiska uppbyggnaden av ett 
RAM. Informationen ligger i ett antal min
nesceller som kan nås, en i taget, genom 
adressering i X- och Y -led. I detta fall sker 
adresseringen med tre bitars kod, som avko
dat ger 8 lägen. I exemplet har vi adresserna 
011 resp 101 för X och Y. Detta motsvarar 
positionerna 3 resp 5. Den cell, som ligger 
pä denna position, läses därvid ut eller in. 

ROM som kan programmeras av kunden. 
Detta finns i både bipolärt utförande och 
i MOS-teknik. I det senare fallet finn det 
kretsar som är återprogrammerbara, d v s 
minnesinformationen kan "suddas ut" och 
ersättas med en annan. 

Ett minne som ofta används är åter
koyplat skiftregister av dynamisk typ. l 
detta fall cirkulerar data kontinuerligt i 
minnet och man måste då ha logik som 
håller reda på var informationen finns i 
minnet. Denna typ av minne är prisbillig, 
men logiken runt detta blir däremot gan
ska kostsam. 

Två typer av logik: 
statisk och dynamisk 
Det finns två huvudtyper av MOS, som 
framgår av rubriken. Vid statiska kretsar 
ligger informationen kvar så länge villko
ren för dessa återstår, men vid dynamisk 
logik försvinner informationen efter en 
viss tid. Därför måste informationen för
flyttas hela tiden, t. ex i ett skift'register 
som oupphörligt klockas, med en viss mi
nimal hastighet som bestäms av kretsens 
undre gränsfrekvens. 

Varför använder man då dynamiska re
gister? Vid en första anblick verkar ju de 
statiska helt överlägsna genom att de är 
lättare att använda och kan behålla infor
mationen. Naturligtvis finns det många 
fall då detta är nödvändigt, men de dyna
miska registren har fördelar som gör dem 
motiverade att använda i vissa samman
hang; de upptar mindre yta på brickan, så 
att flera funktioner får plats, och de kan 
göras snabbare. 

Flerfasklockade element 
De dynamiska registren måste ha flera 
klockpulser som är fasförskjutna SlnS 
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ElI ord 
8 bilor 

" bilor 
I 

--------
lord ul 
8 bil ord löngd 

Fig 2. Den schematiska uppbyggnaden för ett ROM. I det visade fallet avläses en "stapel" om 
8 bitar. 4 bitar in ger 16 lägen, och vi kan alltså med adresseringen välja något av de 16 ord som 
finns programmerade i minnet. 

emellan. Det vanliga. är här två fas eller 
fyrfas. 

Ett tvåfasklockat steg visas i tig 3. 
Funktionen för detta är följande: 

När 0 1 går negativt, kommer transis
torerna Tl och TI att leda. Om vi antar, 
att el är uppladdad, kommer T3 att leda, 
och därvid får punkterna A och B låg 
spänning relativt jord, och kondensatorn 
e2 (som fungerar som minneselement) 
kommer att vara urladdad. Vi får allts 
en invertering. - När O2 har påfört , 
flyttas informationen till utgången, och vi 
erhåller ~ärvid samma fasl äge som stegets 
ingång, fast här tidsförskjutet naturligtvis. 

För att ovanstående skall gälla må~te 

T3 T6 

, ' 

Fig 3. Ett tväfasklockat register. Informatio
nen skiftas över frän el till e2 vid 0, och 
frän e2 till e3 under 0 1 . Fasvändning sker 
"ä ggr, sä att samma fasläge ut som in råder. 

transistorerna TI, T3, T5 och T6 vara be
tydligt mera lågresistiva än "belastnings
motstånden" Tl och T4. Som sådana 
fungerar nämligen dessa, och för de övri
ga transistorerna i kopplingen gäller att 
de har funktionen av switch ar. (Se före
gående nummer av RT, där fälteffekt
transistorer som switchar behandlas under 
rubriken: Analoga switchar för digital 
styrning av analoga signaler.) 

u finns det vissa nackdelar med detta 
steg. Switchtransistorerna måste, för att 
vara lågresistiva, bli ganska stora till for
matet. Det finns ett antal sätt att lösa 
detta. Vi skall dock inte fördjupa oss när
mare i det. Varje tillverkare har sina fi
nurliga kopplingsvarianter och tillverk
ningsmetoder, och mer om detta finns att 
läsa i många av de databöcker som utges. 

Fyrfaskopplingen är en variaht av 
tvåfassteg som visats. Se tig 4. Förbind
ningarna mellan styrena på TI, TI resp 
T5, T6 är här uppbrutna. Av pulsdiagram
met framgår att TI och T3 inte leder sam
tidigt som Tl. Därvid behöver inte dessa 
vara speciellt lågresistiva och därför ej 
heller speciellt stora till formatet. 

Fördelen med ett fyrfasklockat register . 
är att detta bara tar upp halva utrymmet 
av vad en tvåfasvariant kräver. Vid4ire 
kan övre gränsfrekvensen höjas med en 
faktor 5 och effektförbrukningen sänks 
med ca 20 ggr. 

Komplementär MOS 
ny logikfamilj 

ackdelen med många MOS-kretsar är 
att de kan krava såväl negativ som positiv 
matningsspänning. En annan nackdel till 
följd av detta är att logiknivåerna skiljer 
sig avsevärt från dem som råder vid TIL
och DTL-kretsar. 

Komplementär MOS (eOS/ MOS, c
MOS m fl beteckningar förekommer) kan 
drivas med matningsspänningar mellan 3 
och 15 V och arbetar med logiska nivåer 
som ligger vid O V och matningsspän-



ningens. Därmed blir anpassningen till 
TIL-logik enkel. Man får bara tänka på 
att logiktyperna drar olika strömmar på 
ingångarna. För att driva en TIL-ingång 
parallellkopplar man lämpligen tre ut
gångar från komplementär-MOS-logiken. 
Vid motsatt förhållande erfordras ett mot
stånd från TIL-utgången mot + för till
räcklig spänning. 

Den komplementära MOS-logiken äL 
som namnet antyder, försedd med såval 
N-kanal som P-kanal transistorer. En ty
pisk ELLER-grind med invertering vi~as 

i tig 5. 
Det finns redan ett stort antal kre t~ar i 

den här familjen, och den är väl närma'>! 
att betrakta som en konkurrent till TIL
logiken snarare än till övriga MOS-famil 
jer som erbjuder mera komplexa funktio
ner. 

Voo 

~3----1 ,01-1 

(;4 ----1 ~2--1 

c~ I I C2 

Z3-~U 

Z4------,U 

VOO 

A 

P 

B 

Det finns oändligt mycket mer att säga 
om digitaltekniken, men i den här intro 
ducerande serien måste vi tyvärr sätta 
punkt här. [ avsnitt I nämndes några 
lämpliga publikationer i ämnet. De olika 
kretstillverkarna ger även ut databöckeL 
där mycket finns att hämta. Digitaltekni
ken kommer in i allt fler sa mmanhang 
och därmed även i RT. l framtiden få r 
innehållet en större del digitala applika 
tioner i förhållande till analoga tillämp
ningar, än vad som tidigare varit fallet. 

Som ju har framgått a v senaste årets 
artiklar kommer digitaltekniken in i sam
manhang som tidigare ansetts som rent 
analoga: filter , syntesgeneratorer i radio
tillämpningar, flerkanalöverföringar vid 
telefoni (pulskodmodulering), musikinstru -

Fig 4. Ett fyrfasklockat register. Detta upp
tar mindre format på brickan än vad det två
fasklockade steget kräver. 

Fig 5_ ELLER-grind med invertering kom
plementär-MOS-utförande. 

Beriktigande: 
RT har under den senaste tid en 
tyvärr drabbats av ett an tal fel i 
den tekniska framställn ingen. Sa 
har t ex figurerna I och 2 i artl~~1 
Illt roduktion till digitalteJOIik l'li. 
andra avsnittet , förväxlats. 

Ä,"en tredje delen , som var In
förd i nr 6/7 drabbades . En kom
plementbeteckning hade bortfall i!. 
Detta förekom i en men in g, 14 
rader från slute! i artikeln. 1\k
ningen löd : 0/1/ "i har taielI a 
b så utföls Je.l .hl som a (bj. 
Det sista utt ryck e! skall i stället 
lyda: a + (bl, dys i stället fö r 
subtraktion utförs en addition av 
det första talet och de! andra ta
lets komplement. 

j artikeln Lågbrusförsrärkare 
m ed /lY krets från NS i nr 5, var 
det i blått återgivna kretsk orts
mönstret i fig I spegelvänt. 

Ake Holms artikel Universell 
fr ek vellSräknare för 50, 200 eller 
500 M H z utsattes beklagligtvis för 
följande ritfe!: 

Fig 2: R 14 ligger till jord, men 
skall i stället förbindas med + 5 
v" R 49 och C 9 skall byta 
plats (se placeringsritningen för 
komponenterna). 

Fig 10: R 49 har felaktigt be
te-:knats R 40. 

ment, m m. 
Inom dessa områden ~ker ständigt inno

vationer , och RT kommer givetvis alt fort -

löpande ge en bevakning av vad som till 
drdf sig. 

GL 

publikationer 
ny litteratur 
F ranz is-Verlag I M Unchen har 
anyo ~ommi! u! meJ några In
tressanta och n)ttiga böcker för 
den [,raktiskt arbetande elektro
nikern . På förekommen anledning 
~an vi meddela att dessa böcker 
~an be,tä llas genom så gott som 
\ arje bo~ handel eller rekvireras 
dlfekt f ldn Franzis-Verlag, Karl
~ trasse 37, 8 i\1iinchen 2. 

HElNRIC'HS, G: Farbfernseh
Sen ice Praklisch und rationell. 
I' ris /lM 35.- . 270 sid . 
Atskillig! har vid det här laget 
skrivits om och kring färg-TV 
teknik. Flera Franzis-böcker i äm
net torde redan vara bekanta för 
RT-Iäsa rna. Trots det stora utbu
det torde den föreliggande boken 
ha en icke betydelselös funktion 
att fylla tack vare dess genomgå
ende m ycket praktiskt inriktade 
uppläggning. 

Av bokens 276 sidor utnyttjas 
cirka hälften till att visa inställ
ning, justering och service i färg
TV-mottagarens olika delar . De 
återstående sidorna används till 
att beskriva en modern färg-TV
mottagare av idag. Här har förf 

fått med många av de senaste 
k retslösningarna i moilagarna. Så 
t ex hehandlas, tyristorbestyck nin g 
gans~a utförlig!. 

BOCH UM, H, DÖGL, R: Schirm
bilddiagnose und Messungen am 
Farbfernsehempfänger. Pris DM 
10:80. 110 sid. RPB-serie/l. 
Ytterligare en bok på temat hur 
man på enklaste och snabbaste 
sätt fåststälJer och åtgärdar fel i 
färg-TV -mottagare. Denna poc
ketbo k i RPB-serien behandlar 
kortfa ttat, kapitel för kapitel, oli
ka fel i mottagaren , Qur de yttrar 
sig och hur de elimineras. Mäng
der av färgbilder kompletterar. 

KOHNE, F: Schliche und Knirre 
flir Radiopraktiker. RP B-seriell . 
Pris DM 5:60. 112 sid. 
Bakom den för en svensk läsare 
något kryptiska titeln döljer sig en 
sammanställning av praktiska råd 
och anvisningar för radiotekni
kern/ hembyggaren. Sammanlagt 
97 mer eller mindre användbara 
ti ps a v de mest skilda slag åter
finns. 

Det är svårt att bedöma värdet 

aven sådan bok ; meJan en per
son kan ha stor nytta av några av 
råden i boken kan en annan per
son finna desamma helt utan 
värde. N ågra av tipsen kan tyckas 
onödiga, men i stort sett torde 
varje hembyggare kunna hitta ett 
och annat av hestående värde i 
boken. 

MEI\DE, Il G: Kristalldioden
und Transistoren- Taschentabelle. 
Pris DM 19:80. 
En ekvivalenttabell måste vara 
aktuell för alt ha något riktigt 
.värde. Med alla nya typer av 
halvledare som tillkommer varje 
år är det t o m svårt att klara sig 
med en ett år gammal lista. 

Om föreliggande nyreviderade, 
344-sid iga ekvivalenttabell är det 
inte mycket annat att säga än all 
den innehåller sammanlagt 16400 
olika halvledare (2400 mer än 
förra utgåvan) samt 246000 en
skilda data över halvledare. 

Vi har med framgång testat 
den på några icke så vanliga ja
panska och amerikanska transis
torer, boken ger ett vederhäftigt 
och aktuellt intryck. 
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ÅKE HOLM: 

UDiverselI frekveDsräkDare 
för 50, 200 eller 500 MHz - del 2 

• Här följer fortsättningen på den i förra numret av RT påbörjade 
byggbeskrivningen över en universell frekvensräknare. 
• I detta avsnitt presenteras 500 MHz-delaren samt de data, som 
uppmätts för räknaren. 

FORUMFOR 
ELEKTRONIKKONSTRUKTORER 

'5V 

C501 J2r 6 

R502 

R 501 R503 9 

0502 
R50~ R508 R509 R5 10 

R511 R 512 

C 505 

~ 
R513 

(502 

R 505 
~ 
R507 

'5V Fig l. Principschema för 500 MHz-delaren. 
R506 

Tunn koaxkabe l, skärmen löds i f ol ien på und ersidan 

•• Vill man utöka den i förra numret 
av RT beskrivna frekvensräknaren till 
500 MHz, bygger man en separat presca
ler på ett extra kretskort. 

Denna prescaler eller förskalningsenhet 
är uppbyggd med ECL-kretsar från Mo
torolas MECL III-serie. Denna serie kret
sar hör till den hittills snabbaste kretsty
pen med en stegfördröjning av endast 1 ns. 

Elektrisk funktion 
Principschemat framgår av tig l. Ingångs
steget består aven fyrfaldig line receiver, 
IC501, vars sista steg är kopplat som en 
Schmittrigger. Ingången på IC501 skyddas 
av de två dioderna D501 och D502. Från 
IC501 matas signalen till IC502, som är en 
D-vippa med maximal klockfrekvens 
540 MHz. Efter IC502 följer en 5-delare 
IC503 , på vars utgång man erhåller en 
frekvens , som är en tiondel av insignalens 

Ans lutes t ill 
f---'- R21 1:s pla ls 

på krelskortet 

+SV Ti II hålet 
för anoden 
på 0203 
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Ansiuts t i ll 
R21 1:s plats 
på kretskortet 

Fig 3. Bilden visar k)'lflänsarnas montering 
på re 502 och 503. 

Fig 4. Blockschema för Mosteks MK 5009P. 
som används för räknarens tidbas. 

Fig 2. Kretskortet sett från 
komponentsi{lan i. skala 1:.1. 
E ndast översidans kretsmönster 
visas här. U ndersidan är utformad 
som jordplan. 

fEEDBACK 1 .... 8~--, 

fEEO~~;_7,,-_--, 
RESET 9/5 -,,6L..r-=::--l 

RESET 0_4,.,.....o.o..,-,-,-.J 
2,11 

'" f---~+10° !!!: 
r:-::-"---I+I01 5 

+101 ~ 
+10' ~ 
+104 o 

+2xIO' 
+1O~ 

+10' 
+ 10' 
+6xIO

' 
+ ID' 
+6xIO' 
+36x lD' 



I L0giska nivåer I I M ätstorhet 

Indikerad: 

100 IC22 IC22 binärkod till IC26 a kliv utgång decimal-
Inställd funktJon Hitt 12 ~tift 12 I 13 I 14 delar med D I C 

Frekvens 0,1 Hz O [ 1 1 J07 O O 
" [ Hz O [ 1 O J06 O I 
" 10 Bz O 1 O 1 105 O O 
" 100 Hz O [ O O JO' [ O 
" 1kHz O O I I JO:J O I 

Period I l O O O [0° O O 
" 10 l O O l 101 O O 
" 100 I O [ O 1 0~ O I 
" 1000 I O I I 10:1 O j 
" 10000 I I O O JO' I O 

Öppen grind O I .I O ( lOb) I I 
Stängd grind O I j O (106 ) I 1 

Fig 5. Tabell över de logiska kombinationer som styr de olika funktionerna hos räknaren. 

mV 

400 

300 

200 

100 

O~~-----r---.---.----r---~--~---r--~--~---'-
25 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 MHz 

Fig 6. Kurvan visar känsligheten som funklion av frekvensen för 500 l\1Hz-delaren. De med 
färg angivna tröskelvärdena är de som anges i testdatasammanställningen. 

MÄTRESULTAT 
OCH TESTDATA 

r samarbete m d T c!c"er;"'t:t. nar RT testat de vi ktigaste data hos ett par färdigbyggda 
exemplar av den här bökri\ na tlekvensrä knaren. Mätningarna har utförts av ing 
Burje Nyb erg. Te/n'erkels (er/fru/ f örvaltning, avd tör mätinstrumenlservicc'. 

Uppmätt känslighet : A-ingå ngen: 

H-ingången: 

(200 MHz) 

B-ingången: 
(SOO MBz) 

Reflexionsdämpning (med 200 MUz 
på B-ingången: prescaler) : 

do med 500 MHz 
prescaler. 

Maximal räknefrehens: A-ingången: 
B-ingå ngen: 

,;;;; 10 mV upp till IS MHz 
(se tig 8 RT 6-·7/73) 

,;;;; 25 mV upp till 50 MHz 
(se fig 8 RT 6- 703) 

,;;;; 2,5 mV upp till 70 MBz 
(se tig 8 RT 6- 7/73) 

,;;;; 6 mV upp till 120 MHz 
(se tig 8 RT 6- 7/73) 

,;;;; 22 mV upp till 200 MHz 
(se tig 8 RT 6-7/73) 

,;;;; 150 m V upp till 3S0 MHz, se tig 7 
,;;;; 250 mY upp till 400 MHz, se tig 7 
,;;;; 3S0 mY upp till SOO MHz, se tig 7 

~ 2S dB upp till ISO MBz, se tig 8 
~ 22 dB upp till 200 MHz, se tig 8 

~ 12 dB upp till 2S0 MHz 
~ 8 dB upp till 500 MHz 
56, 11 MBz 
232,73 MBz resp S40 MHz 

Max AM: A- eller B-ingång : 60 C' r vid en innivå ~ 6 dB över känslighetsmini -
mum 

Stabilitet: 4 )< 1O-7/ timme efter 2 timmars uppvärmning i normal rumstempe
ratur 

Mätutrustning: Signalgeneratorer: HP 6080, 8690B, 8699B 
ätverksanalysator: HP 84 10A, 8411A, 8412A, 8414A 

S -parameter te t set: HP 8745A 

I B I A på IC26 sort punkt 

O O O Hz V6 
O O 4 Hz -
l O 2 kHz V5 
O O 8 kHz Vo 
[ O 6 MI-Iz V4 
O l I ms V4 
I l 3 ~s Y6 
O l 5 ~lS YS 
l I. 7 I·ls V4 
O 1 q ns V6 
O O ingen - -
O O ingen 

120 140 160 180 200 MHz 

Fig 7. a) visar foto av expanderat smith dia
gram för frekvensområdet 110- 210 MHz för 
B-ingången med 200 MHz prescaler. b) Re
flektionsdämpningen IS VF) som funktion av 
frekvensen. 

frekvens. Trim potentio mete rn RS06 an
vänds ti\l att reglera in maximal känslig
het vid SOO MHz. 

Mekanisk uppb}ggnad 
Prescalern är uppbyggd på ett dubbelsi
digt kret~kort, vars ena sida. tjä nstgö r som 
jordplan. Kretskortet har måtten 42 X 95 
mm och dess komponentplacering framgår 
a.v tig 2. För att montera och trimma pre
sca lern fordras en viss kännedom om 
UHF-kretsar fö r att man ska ll få kompo
nenternas placering och inlödning utförda 
på rätt sätt med tanke på de höga fre 
kvenser, som här förekommer. K ompo
nente rn a ska ll inlödas med kortast möj
liga ti\ledningstrådar. 

lnlödningen av .IC-kre tsa rna bör ske 
med största omso rg och förs iktighet. Låt 
tennet flyta ut ordentligt vid sa mtli ga löd
punkter! Tänk på att ICS02 och [('503 är 
förhållandevis dyra! På undersidan av ~ 
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~ kretskortet skall två korta koaxkablar lö
das in mellan stiften på ICSOI och ICS02; 
se tig 2. Anslutningen mellan prescalerns 
utgång och det stora kretskortet i räkna
ren skall också utföras med koaxkabel. 

Kretskortet skruvas fast i ramen med 
de två skruvar, som håller det stora kortet 
samt med en extra skruv, som håller fast 
kortet, då man löder in CSOI på 12, se 
tig 3. 

T rimning 
Trimningen består enbart av att man an
sluter en signal med en frekvens av ca 
SOO MHz till J2, varefter RS06 justeras 
till maximal känslighet. 

Då ICS02 och ICS03 har en ganska hög 
effektförbrukning, måste dessa förses med 
en kylfläns. En sådan kan tillverkas av 
aluminiumplåt och limmas fast på IC
kretsarna. Den totala kylytan bör uppgå 
till ca 20 cm2 . Plåten kan sedan svartmå
las . I tig 3 visas kylflänsen i en prototyp. 

lCS04 inlöds på den stora plattan, se 
tig 10 sidan 2S i förra numret av RT. 

l tig 4 visas blockschema för den i räk-

Komponentförteckning 500 MHz prescaler 
CSOl-S03 4,7 nF kör skivkond RS04 
CS04-S0S, SI2 470 pF ker skivkond RSOS 
CS06-S09 l nF ker skivkond RS06 
CSlO-S13 10 nF polyester RS07, S12, SI8 
DSOI - S02 MBD SOl (Motorola) R S08-SlO, 

7S ohm 
l k 
220 ohm trimpot 
220 ohm 

DS03 lN4148 S13-S1S 470 ohm 
ICSOl MC 1692L(Motorola) RSll 330 ohm 
ICS02 MC l 690L (Motorola) RS16 82 ohm 
ICS03 MC l678L (Motorola) RS17 130 ohm 
ICS04 MC 7490P (Motorola) 1 kretskort CÅ-73S 

RSOl SI ,1 ohm 1 % metall- Komponentsats enligt styck listan kan er-
film hållas från Ingenjörsfirma CÅ-Elektro-

RS02 36,S ohm l % metall- nik, Box 2009, 12502 Älvsjö 2, tel 081 
film 998640 kl 13-17. Komplett sats enligt 

RS03 12,1 ohm l % metall- stycklistan kostar (med färdigborrat 
film kretskort) 99S kronor inklusive moms. 

narens tidbaskrets ingående MOS/LSI
kretsen MK S009P. I tig 5 visas tabellen 
för sambandet mellan den valda mätfunk
tionen och den binära funktionsomkopp
lingen i de olika IC-kretsarna i räknaren. 

Till sist bör kanske t1Uaggas att monte
ringen av denna UHF-prescaler kräver 
erfarenhet av högfrekvenskretsar. En ama
tör kan få vissa svårigheter att erhålla en 
fullgod funktio n . • 

Läs här om räknarens funktioner , 
om mätmöjligheter och felkällor -

HUR DU FÅR UT MEST 
AV DEN ELEKTRONISKA 
UNIVERSALRÄKNAREN 

•• Trots att det fi nns en hel del olika 
räknartyper är alla i princip konstruerade 
för att mäta en okänd frekvens eller tid 
genom jämförelse med en noga känd fre
kvens resp tid. Konstruktionsskillnader 
ger olikheter i frågor som pris, noggrann
het och antal mätmöjligheter. 

Räknarens grundprincip 
Bortser vi från kraftförsörjning och nöd
vändig omkopplingsutrustning, finns det 
fem funktioner, som är nödvändiga för 
varje räknare . Som framgår av tig 1 är 
de: 
• Enhet för behandling och anpassning 
av ingångssignalen. 
• Grindfunktion. 
• Grindkontroll (styrlogik) och tidbas. 
• Decimalräknande enheter. 
• Indikatorenhet. 

Innan mätsignalen tillåts komma in i 
räkneenheten måste den anpassas och be
handlas på olika sätt. Omedelbart vid in
gången impedansanpassas den för att re
flektioner och andra fenomen inte skall 
orsaka onödig distorsion. Är amplituden 
för hög, måste den begränsas. Är den i 
stället för låg, tillgrips förstärkning. 
Ibland vill man filtrera bort likspännings
nivåer. Det kan göras med en AC DC-om 
kopplare . 
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Utöver denna normala signalbehandling 
tillkommer ännu ett moment vid anpass
ningen. lnsignalen måste omvandlas till en 
konformistiskt rektangulär signal med 
snabba flanker. Detta har sin grund i att 
räknekedjan alltid är uppbyggd av digitala 
kretsar, vilka kräver ett visst minimum stig
och fall tid. Ingångssteget i en räknare är 
alltså en form av "tillyxare", det omska
par en insignal med varierande amplitud 
och vågform till en för de digitala kret
sarna lämplig form. 

Omformningen utförs ofta aven 
Schmitt-trigger-funktion, i vilken kan fin
nas en LEVEL/SLOPE-kontroll för inställ
ning av triggpunkten på mätsignalens olika 
flanker vid varierande amplitud. Den se
nare kontrollen är mycket lik den som 
finns på vanliga oscilloskop. 

Signalen, som nu fått lämplig form, får 
passera en grind under ett visst tidinter
vall bestämt av grindkontroll och tidbas. 
Grinden är av till/från-typ . Hur den kopp
las om bestäms i princip av hur räknaren 
för tillfället arbetar. - Grindens arbets
sätt kommer att behandlas utförligare 
längre fram. 

De pulser som passerar grinden, matas 
in i den decimalräknande enheten och 
konverteras till ett visningsbart mätvärde . 
Enheten brukar vanligtvis bestå av kas -

Konstruktionsbeskrivningen över 
en 500 l\~Hz universalräknare i 
detta och föregående RT-nr har 
aktualiserat frågan hur man rätt 
använder ett instrument av det 
här slaget och hur man far ut 
mest av det. 

Här, som i alla andra fall, 
gäller att ju bättre förståelse man 
har för ett instruments funktion 
och grundprincip, desto bättre 
kan man utnyttja det och fa till
förlitliga mätresultat. 

Därför redogör vi här för den 
vanligaste typen av räknare
den direkträknande - och dess 
uppbyggnad samt vad man kan 
mäta med den. Dessutom berörs 
de vanligaste orsakerna till mätfel 
och bristfällig noggrannhet. 

kadkopplade decimala binärräknare. Des
sa kretsar, vilka i datablad kallas "BrO_ 
counters", är internt kopplade för att vän
da på den tio nde pulsen och återta sitt 
nolläge. Den puls, som då uppkommer på 
den. mest värda u tgången, går in på efter
liggande räknare, som i sin tur är kopp
lad vidare. 

Den första kretsen kommer så ledes att 
registrera ental, nästa tiotal o s v. Härav 
inser man, att kapaciteten hos räknaren 
avgörs av antalet decimal räknare med till
hörande indikatorer. 

För att kunna presentera det räknade 
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Fig t . De sju grundfunktionerna i en elektronisk räknare. Fig 2. Ackumulering av inpulserna. 
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Fig 3. Utökad logik för frekvensmätning. 
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Fig 4. Flödesschema över den sekvens som 
styr räknaren under frekvens- och periodmät
nin~. 

värdet måste räknaren också ha en indi 
katorenhet. Denna, vilken omvandlar de
cimalräknarens binära värde till ett. vi· 
suellt, kan bestå av minne, avkodare' och 
siffervisande komponent. I minnet lagra~ 
räknarnas värde varje gång en räknese 
kvens är klar. Fördelen härmed är att. in
dikatorn kan visa ett mätvärde, medan ett 

Fig S. Vid periodmätning räknas signalen frän referensoscillatorn under 
en insignals periodtid. 

nytt håller på att räknas fram, Utan min
ne, eller med minnet bortkopplat, flimrar 
indikatorerna då räknarna arbetar. Tack 
vare minnet syns lättare mätvärdets in
stabilitet, då bara de sifferpositioner, som 
är annorlunda mot föregående mätning, 
kommer att ändras. 

Avkodaren anpassar det binära värdet 
till den sifferindikator som valts. 

Indikatorer' finns åtskilliga att välja 
bland. Vanligast har varit, och är fort
farande, gasurladdningsröret. Det innehål
ler tio meta.Jlsiffror, vilka tänds genom 
jordning av siffrans katod. Röret kan ock
så innehålla decimalkomma. 

Med glödtrådar, lysdioder och flytande 
kristaller skapar man värdepresentation 
genom att tända en kombination av sju 
segment (sjusegmentsindikator) . Lysdiodet 
kan även arrangeras i en matris, t ex 
5 X 7 och 4 X 7. Härigenom kan man eli
minera sjusegmentssiffrornas ' kantighet 
och få mera "normala" siffror. Matrisin 
dikatorerna brukar ha intern avkodning 
samt i vissa fall även minne och t o m 
räknare. 

Indikatorer som visar sort, t ex kHz. 
MH z,,us är oftast av neontyp. 

Mätmöjligheter 
En elektronisk räknare kan betydligt mer 
än att bara helt passivt registrera vad som 
händer på ingången (pulsräkning). Den 
kan även användas för att indikera en sig 
nals frekvens och period. Den kan jämföra 
två signalers förhållande till varandra. Vi
dare kan den indikera tiden mellan två 
punkter på en vågform, samt slutligen, 
genom att ta medelvärdet över en längre 
tid, ge bättre upplösning . 
Självklart har inte alla räknare de här 
möjligheterna. Kapaciteten är naturligtvis 
alltid en prisfråga. RT-räknaren har de 
mest använda, nåmligen pulsräkning, fre 
kvens- och periodtidsområden samt möj 
lighet att mäta förhållande. c ör andra be-

hov kan man utifrån påverka vissa inre 
funktioner. 

Pulsräkning 
Beskrivningen av arbetsområdena börjar 
med den minst komplicerade varianten, 
den, där endast summan av inträffade 
händelser på ingången registreras. Meto
den visas i tig 2. Jämfört med tig l ser vi 
att tidbasen/grindkontrollen helt enkelt er
satts med en omkopplare. Insignalen kan 
nu ackumuleras i räknarna så länge grin
den är öppen . Den manuella nollställ
ningen av decimalräknarna används när 
man vill återställa dem till ursprungslä
get. 

I sin enklaste form kontrolleras grin
den helt manuellt . Det går naturligtvis lika 
bra att styra den med en yttre elektrisk 
signal, om man önskar mäta noggrannare 
under en längre tid . 

Frekvensmätning. 
När grinden kontrolleras av ett noggrant 
tidsintervaII arbetar räknaren med fre
kvensregistrering . Hur detta fungerar vi
sas i tig 3. Jämfört med pulsräkning en
ligt tig I, är i stort sett enda skillnaden att 
grinden styrs på annat sätt, ty även här 
räknas antalet pulser under tiden grinden 
är öppen. 

Vid frekvensmätningar måste räknein
tervalIet vara av hög noggrannhet. Van
ligtvis får en referensoscillator styra tidba
sen. Som synes i tig 3 kan även en yttre 
oscillator tjänstgöra som tidsreferens. 

Nu har vi för första gången träffat på 
tidbasen. Dess uppgift är att ge oss möj
lighet att styra grinden med den öppnings
tid, som passar bäst för den frekvens vi 
mäter. Tidbasen brukar bestå av decimala 
räknare ungefär som i räknekedjan , där 
vi ackumulerar pulserna. Från referens
oscilIatorn fås en mycket noga I.-alibrerad 
signal, vilken delas ned i tidbasenheten . .... 
Vanligt är att man utgår från J M Hz, då II'" 
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~ kristaller för högre frekvens är billigare 
i pris. 

D elad 1 000 ggr fås en periodtid på 1 
ms. Öppnar vi grinden under denna tid, 
samtidigt som vi matar ingången med 
l MHz, kommer räknekedjan att hinn a 
motta 1 000 pulser innan grinden stänger. 
Mätvärdet kommer att visas med fyra siff
ror. önskas ännu större upplösning 
( = fler siffror), delar vi ned ytterligare 
några dekader . - Till frågan om detta be
tyder ökad noggrannhet eller bara fler 
meningslösa siffror återkommer vi senare. 

Utöver själva meddeln ingen behövs yt
terligare styrlogik för nollställning av de
cimalräknarna och inskrivning i buffert
minnena för indikatorerna. Dessutom vill 
man kunna behålla mätvärdet under viss 
tid. D etta kan man styra med ett särskilt 
reglage. H är krävs ingen speciell noggrann
het. 

Tidbasen brukar kunna medge grindtider 
på 10 sekunder. Med 1 MHz referensoscil
lator krävs då sju neddelningar. För detta 
ändamål åtgår normalt sju le-kapslar . I 
RT-räknaren har man sparat in sex st ge
nom alt använda en modern MOS/LSI
krets . l den kan man styra neddelnings
faktorn genom att manipulera binärt på 
ett par styringångar. 

Hur räknaren arbetar sekventiellt under 
t ex en frekvensmätning kan vi se på flö
desschemat i tig 4. 

Mätning av frekvensförhållanden 
Om vi återgår till tig 3, och där kopplar 
om oscillatormatningen från inre till yttre 
frekvens och kallar dennas ingång för ka
nal B, kan vi mäta förhålla nden. Om den 
lägre frekvensen matas in på B-kanalen. 
kommer den att avgöra hur länge grinden 
skall vara öppen och därmed hur många 
pulser av den snabbare frekvensen, som 
skall släppas igenom. D et indikerade vär
det kommer att vara förhållandet A/B. 

Ett exempel illustrerar lättare: Låt oss 
för enkelhets skull utgå från a tt båda sig
nalerna är lika. En l kHz signal mata~ 
till vardera A- och B-ingångarna . Fick nu 
B-signalen direkt styra grinden, skulle den
na öppnas l ms. Under denna millisekun d 
skulle en puls från A-ingången slippa ige
nom. Uttryckt an norlunda skulle förhål
landet mellan de två signalerna b li I I I. 
vilket kommer att indikeras som I. 

Låt oss därefter blanda in tidbasen. 
Den delar ju normalt ner den interna re
ferensosciJlatorn. Kopplar vi istället den 
lägre frekvensen (B) till tidbasen, får vi 
en neddelning med en faktor, som bestäms 
av vilket läge intervall ratten har. 

Ett exempel där RT-räknaren får tjäna 
som förebild: Vi aTJsluter de båda l kHz
signalerna till den ordinarie ingången resp 
den externa referensingå ngen. (C). Vidare 
s.tälls funktionsomkopplaren i läge I k. 
Nu kommer B-frekvensen att delas med 
I 000, och på indikatorerna kan vi läsa 
1,000, vilket är tre decimaler bättre än 
den första mätningen utan tidbas . Med 
omkopplaren i läge 100 får vi förhållande 
1,0000. Sortindikatorns information bort 
ses från. 

P eriod mätning 
En signa ls periodtid kan skrivas som lifre-
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kvensen. Detta samband utnyttjas i räk
naren för att mäta periodtid. I tig 5 kan 
vi se att blockschemat rätt mycket liknar 
det som gä llde för frekvensmätning, dock 
m ed undantaget att grindens ingångar är 
omkastade. Vid periodtidmätning är det 
mätsignalen som bestä mmer hur länge 
grinden skall vara öppen och släppa ige
nom pulserna från den interna referens
frekvensen medan det vid frekvensmätning 
ä r den interna oscillatorn som styr detta 
förlopp. 

Utsignalen från grinden kommer följ
aktligen att bestå av ett antal pulser, be
stämt av mätsignalens periodtid. Exempel : 
Mätsignalen är 100 kHz (10 ~lS) och in
ternoscillatorn 1 MHz (I ilS). Grinden 
kommer att va ra öppen 10 ilS och under 
den tiden hinner 10 pulser passera . Med 
funktionsomkopplare m m kan sortröret 
fås att visa ilS. (Mätvärde alltså 10 ilS.) 

Med tidbasen inkopplad får vi större 
möjligheter. Ställer vi RT-räknarens funk
tionsomkopplare i läge 1,000, kommer in
dikatorn i det här exemplet att vi~a 
10,000 !As. Oavsett vi lket läge vi ställer in. 
kommer det visade resultatet alltid att 

L\ L\ L\ , ... JI VI IV I\J··· 
I I I I I I 

BI 

el 

I I I I I I 

~~n'--------lnL---
Fig 6. aj störningsfri signal. b) störningar gör 
två a" pulserna för breda samt orsakar en 
extra puls. e) höjd triggnivå motverkar stÖr
n ingarna. 

Al Bl 'i t ---::--

Fig 7. Tidsluckan (I) p g a triggfel blir minst 
när triggning sker på brantaste delen av sig
nalen. 

vara tiden för en period. Det enda som 
ändras är antalet siffror samt sorten. 

Vid frekvensmätningar på mycket låg
frekven ta signaler sjunker upplösnin gen. 
För 10 Hz mätt under maximala 10 se
kunder fås mätvärdet 10,0 Hz. Går vi 
omvägen över periodtidrnätning får vi 
100,000 ms. Efter omräkning med papper 
och penna (f = lit) erhålls 10,0000 Hz. 

Tidintervallmätning 
Har räknaren den här funktionen kan 
man mäta händelser som inträffar mellan 
två punkter på en signals vågform. För 
detta ändamål krävs en något mer sofisti
kerad grindfunktion än tidigare. Den nya 
grinden behöver tre ingångar; en från 
grindkontrollen/ tidbasen och två från 
"start" - och "stopp" -bestämmande funk 
tioner i signalbehandlingsenheten. 

Pulserna från grindkontroJJen kommer 
att räknas under den tid som bestäms av 
start stopp-lägena, vilka i sin tur bestäms 
a v triggnivåerna på insignalens vågform. 

På sätt och vis påminner det här m yc
ket om periodtidmätning. Skillnaden är 
dock att man inte är begränsad till att 
mäta under strikt en period utan mindre 
eller större del av den. 

Pulsbreddsmätning 
Pulsbreddsmätning är en sorts inskränkt 
tidintervallmätning. En fö rinstä lld trigg
krets ger start/stopp på signalens stigande 
resp falla nde flank . 

Rätt val av triggpunkt 
viktigt för noggrannheten 
En viktig del i signalbehandlingsenheten 
ä r den funktion. som väljer signalnivå där 
triggning skall ske. 

Som tidigare nämnts består signal be
handlingen i att insignalen omvandlas till 
pulser med branta flanker och att detta 
fö rlopp påverkas av LEVELlSLOPE-kon
trollen. Antag, att vi matar en Schmitt 
trigger med en si nusvåg enligt tig 6a. Var
je gå ng signal nivån passerar genom kret
sens hys teresfö nster, produceras en f yr
kantpuls. Denna puls kan användas för 
vidare behandling. 

Här inställer sig kanske frågan: Varför 
har man infört en nivåkontroll? Enligt tig 
6a ser det ut som om signaltopparna vore 
en god referens eller att ett på nollnivån 
ce ntrerat hysteresfö nster kunde ge de er
forderliga pulserna. Varför variabel trigg
ning och signalomvandling? 

Svaret är huvudsakligen detta: Signal
omvandling ger oss en standard iserad sig 
nal, som passar räknarkretsa rn a, och den 
variabla triggningen befo rdrar en felfriare 
och störningssäkrare räknjn g. 

Räknarens noggrannhet 
Utan tvivel är ett viktigt kriterium på en 
räknare dess höga noggrannhet. Ingen be
handling av elektroniska räknare vore 
komplett utan en genomgång av hur mät
tillförlitligheten påverkas av triggning och 
andra faktorer. 

l stort bestäms noggran nheten hos det 
färdiga mätresultatet av tre fa ktorer: 
• Triggfel 
• Tidbasens stabilitet 



A) Synkroniserade grindsignaler B) Osynkron iserade grindsignaler 

Intillgrinden~)s~ 
Grindkonlroll J L SS J L 
Utfrångr inden~ss~ 

: Rakning av 6 : Rakn ing av 6 

In till gr inden JLJLJlJLJL[LJl SS JlJlJUlJlJUL 
Gr indkontrol l ~ • L SS -W L 
Utfrångr inden~ss~ 

: Räkn ing av 6 : Räkn i ng a v 5( fe l) 

• Fel orsakade av konstruktionslösning
en 

Triggfel är den stora felkällan vid total- , 
förhållande-, period-, bredd- och tidinter 
vallrnätningar. Tidbasens stabilitet påver
kar huvudsakligen frekvensmätningarna, 
men är likväl viktig för de övriga. Den 
tredje felfaktorn kan påverka alla räknar 
nas mätningar. 

Triggfel 
Som vidare framgår av fig 6 kan triggfel 
orsaka att de omformade pulserna blir för 
breda eller för många. Exempelvis kom
mer störningen på de två första perioder
na i tig oh att få Schmitt-triggern att rea
gera alltför tidigt och ge för breda utpul
ser. Dessa för breda pulser kan orsaka fel 
vid mätningar i områdena förhållande, pe
riod, bredd och tidintervall, men inte vid 
pulsräkning och frekvensmätning. 

Störningen på den tredje perioden kla
rar sig igenom hysteresfönstret och orsa
kar en extra utpuls. Denna puls kommer 
att visa sig som ett fel vid alla mätnings 
sätt. 

Observera däremot vad: som händer när 
triggnivåf' höjs över störning~nivån i t ig 
De . Störningen kan inte Uingre passera och 
orsaka felaktiga triggpulser! 

Det blir dock fråga om en kompromiss . 
Bästa resultatet fås om triggpunkten ligger 
på det brantaste stället av kurvan, samti
digt som hysteresfö nstret är så effekti vt 
som möjligt. 

Triggfelet kan uttryckas på två sä tt; a n
tingen so m en funktion av tiden ",Iler i 
procent. 

där I = tiden under vilket ett fel kan in
träffa. Sort i sekunder. 
U = störnjng~~pänningens topp - topp
värde i volt. 
S = insignalem branthet vid triggpunkten. 
Volt/sekund . 

Tidfelet kan åskådliggöras som i fig 7. 
Då, triggnivån ligger vid det brantaste 
kurvavsnittet är tiden, under vilket ett fel 
kan uppträda, som kortast. Allt eftersom 
triggnivån flyttas mot signalens topp (där 
brantheten är lägre), ökar tiden och där
med chansen till fel. Triggfelet uttryckt i 
procent blir 

där T = triggfelet (godhets talet) 
t = "feltiden" i sekunder 
't = grindens öppningstid i sekunder 

I de fall man kan hitta några specifika
tioner på triggfel brukar detta ligga om 
i<ring 0,3 % eller strax därunder. Felet är 

medelvärdesbehandlat, dvs man har gjort 
mätningen under ett större antal perioder. 
Detta procentsätt förutsätter vissa villkor: 
lnsignalen skall vara sinusvåg, signaIam
plituden lika med räknarens känslighet och 
slutligen ett signal/brusförhållande på 40 
dB. 

Sammanfattat kan man ur de båda fel 
uttrycken utläsa att minimum fel uppträ 
der när: 
~ En räkning görs under lång tid. 
~ Signal/brusförhållandet är stort. 
~ Triggpunkten läggs där signalen är 
brantast, 

Tidbasens stabilitet 
Den andra större noggrannhetsfaktorn ä r 
tidbasens godhet. Den påverkar främst 
frekvensmätningarna med faktorer som 
kort- och långtidsstabilitet. 

Långtidsstabiliteten påverkas främst av 
vibrationer, temperatur, spänningsmatning 
och kristalloscillatorns åldrande. De tre 
första faktorerna erfordrar nog ingen när- ' 
mare förklari ng, medan däremot kristal
lens åldrande är intressantare. 

Kristaller har en långsam tidsberoende 
variation i resonansfrekvensen . Denna fre
kvensdrift går att förutse. De största änd
ringarna sker under de första 30 dagarna. 
l specifikationer brukar kristalldrift anges 
i miljondelar per månad. 

Korltidsslabilitelen påverkas också av 
vibrationer, temperaturen och variationer 
i matningsspänningen. Vidare inverkar kri 
stalldefekter och inre brus i oscillatorn. 
Korttidsstabilitet anges ofta som frekvens 
avvikelse per perioder av sekunder eller 
delar av sekunder. är läng're perioder an
ges, är frekvensfelet främst en funktion 
av termiskt brus. 

Osäkerhet i sista siffran 
Vad som slutligen inverkar på den totala 
noggrannheten är den avvikelse, som bru
kar anges " ± l siffra". Om insignalen inte 
är synkroni~erad med styrningen av grin
den, kan den resulterande tidsskillnaden 
orsaka att rä knekedjan får motta antingen 
en puls för mycket eller för litet. 

Är insignalen synkroniserad med grin
den som i fig Ba, kommer antalet pulser 
till och från grinden att överensstämma, 
varvid inget fel uppkommer. I fig Bb ser 
vi att när signalerna är osynkrona, kommer 
mätresultatet att skilja sig från delmätning 
till delmätning, trots att insignalen är ex
akt samma. Fig Be visar en annan variant 
av det här felet. Trots att de två mätfre
kvens~rna skiljer sig, kommer samma an
tal pulser att registreras. 

Felkällan i sista siffran minimeras ge
nom användande av längre grindtider. 
Pyller man upp en räknares alla sex deka
der (siffror) blir inverkan obetydlig jäm-

e l F~ l akl i g räkneintervall 

Signa I nr I Jl.J"LflJlJUUL 
Si gna I nr 2 JLJlJl.JLJlJ1.J 
Ut från grin den~ L 

Fig 8. Vid osynkroniserade grindsignaJer kan 
samma insignaJ ge olika antal räknepulser ut 
från grinden b), eller samma antal pulser för 
olika insignaler c). Denna osäkerhet i mät· 
resultatet brukar anges som" ± 1 siffra". 

fört med om man nöjer sig med två, tre 
dekader. 

övriga typer av räknare 
För enkelhets skull har vår genomgång 
av räknarens grundprinciper inskränkt sig 
till att behandla en konstruktionstyp. Som 
komplement kommer här kortfattat att 
beskrivas några andra typer. 

~ Frekvensdelare utvidgar 
användbarheten 
Att konstruera en räknare som med god 
känslighet klarar både låga och mycket 
höga frekvenser är dyrbart. Härav kom
mer det sig att det inte är ovanligt att man 
tiIJverkar en grundversion med hyfsade 
prestanda. Sedan ger man användaren 
möjlighet att vid behov komplettera med 
en frekvensdelare i presealer ). 

Som vi ser i tig 9 har denna extra en
het till uppgift att deja ned de höga fre
kvenserna till för grundräknaren normal 
arbetsfrekvens. 

I sin enklaste version klarar t ex RT
räknaren 50 ' MHz. Krävs ytterligare re
surser, finns möjligheten till 150 och 200 
MHz-delare, och för dem som är i behov 
av snabbare instrument presenteras i detta 
nr en 500 MHz-delare. Men nöjet kostar 
slantar! Enbart 500 MHz-delaren är dyra
re än hela grundräknaren, beroende på de 
speciella kretsarna. Man bör alltså analy
sera sina behov noga innan man lättar 
plånboken . .. 

Till frekvensdelarens nackdel hör att 
man inte kan mäta en frekvens som är 
lägre än neddelningsfaktorn. Vidare min
skar upplösningen och mättiderna blir nå 
got längre. Det senare hänger ihop med 
att mättidintervallet måste neddelas lika 
mycket extra som mätsignalen delas. 

~ Heterodyn konvertering 
förbättrar upplösningen 
I räknare med heterodyn konvertering 
blandas insignalen med en inre frekvens. 
Denna erhålls vanligen från. en av refe
rensoscillatorn driven övertonsgenerator. Iii.. 
Önskad överto.n väljs sedan med hjälp av ~ 
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Fig 9. l en frekvens delare divideras insignal och tidbas före vidare 
behandling och räkning. 

Fig 10. Vid s k heterodyn konvertering blandas in signalen ned till en 
lägre frekvens, som är lättare att räkna. 

avstämda filter eller kaviteter, se jig 10. 
Heterodyna räknare ger en upplösning av 
l Hz och fungerar från DC upp till 18 
GHz. 

Den stora nackdelen med dem är emel
lertid att användaren måste gå in i ett 
konverteringsdiagram för att omräkna det 
presenterade mätvärdet till insignalens san
na värde. Dessutom ger räknaren bäst 
noggrannhet när insignalen är sinusfor
mad. 

~ Manual Transfer Oscillator (TO) 
utökar frekvensområdet 
Den här typen påminner om heterodyn
räknaren i så måtto att två signaler jäm
förs. Men olikt den förra typen med fast 
referensoscillator, har TO-räknaren en va
riabelt a\1stämbar oscillator (VFO). 

Vid mätning räknas VFO:ns frekvens i 
stället för in signalens. Korrekt överens
stämmelse mellan VFO-övertonen och in
signalen fås genom att man trimmar oscil
latorn till dess nålen på ett visarinstru
ment står stilla (se jig 11). Trimningen 
påminner om den man gör på RT:s fre
kvensnormal (se RT 1971, nr 2, sid 42). 
Där jämförs och fintrimmas en intern 
veo (spänningsstyrd oscillator) mot Mo
talasändarens noga styrda bärvåg, varefter 
faslå sn ing sker. 

Räknarens indikatorvärde multipliceras 
med det rätta övertonsnumret och man 

In 

röknar<.>n 

Fig 11. I en "Manuel Transfer Oscillator" 
mäter räknaren sin egen oscillatorfrekvens, 
vilken är harmoniskt relaterad till insignalen. 

får den sanna frekvensen. 
Fördelarna med TO-räknaren är dess 

stora frekvensområde - 20 Hz till 40 
GHz - samt möjlighet att mäta såväl pul
sade som kontinuerliga signaler. Bland 
nackdelarna kan inräknas försämrad upp
lösning, längre mättider samt att viss ru 
tin erfordras av användaren vid framrak
ning av det sanna mätvärdet. 

~ Förinställbara räknare 
Den här räknaren har ett antal neddelare. 
som kan ge gränser för till/från-tester eller 
för dividering av insignal och tidbas så att 
mätvärdet kan presenteras i tekniska stor
heter, t ex m s, m·l /timme osv. 

Automatiskt elektronblixtaggregat 
med snabba tyristorer 
* Tyristorer är utmärkta elektroniska omkopplare med väl definie
rade "till" - och "från" -lägen. * Många användningar erfordrar dock extremt korta omkopplings
tider. Med s k snabba tyristorer kan man utföra en hel del kopplingar 
som tidigare inte varit genomförbara p g a för stor omslagstid. * Den här visade applikationen har RT bearbetat fran tysk källa, 
Siemens Bauteile Informationen, Heft 5, nov 1972. 
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~ Reversibla räknare 
Reversibla räknare tillåter lagring av ett 
räkneförlopp, vilket är proportionellt mot 
två sepa rata insignaler eller en bipolär in
matning. 

~ Programmerbara räknare 
Korsar man en räknare med en mikroda
tor, fås en intressant hybrid. Från ett tan
gentbord kan invillkor och order för myc
ket avancerade mätningar matas in. Sedan 
styr räknaren själv mätning, matematisk 
bearbetning och presentation av mätresul
tatet. 

Gynnsam prisutveckling 
På marknaden finns idag en mängd olika 
räknare med varierande prestanda, priser 
och dimensioner, men i de flesta fall fun
gerande enligt samma grundprincip. 

Den komponentutveckling, som ägt rum 
på senare tid, har fört med sig att räknar
nas - och det här gäller flertalet mätin
strument - priser och fysiska dimensioner 
kraftigt reducerats. Den aktuella RT-räk 
naren, i vilken genomgående det absolut 
senaste i komponentväg ingår, är ett. ut
märkt exempel på att det idag går att 
konstruera avancerade mätinstrument som 
både ligger inom räckhåll för såväl mind· 
re labb som för hobbykonstruktörer ocr 
icke-professionella elektroniker. • 

Tommy Bladh 

• 

•• En tyristor spärrar när vil,lströmmen. 
dvs hå llströmmen, underskridits. Detta 
sker t ex när tyristorströmmen går genom 
noll . M an kan uppnå detta genom att ex
empelvis lägga en , mot anodströmmen 
motriktad ström över tyristorn. Tyristorn 
spärrar inte genast, och detta kan natur
ligtvis vålla problem i många fall. Det går 
i stället en viss tid tills laddning~spärrarna 
genom rekombination har försvunnit. Den 
na återhämtningstid ul1pgår vanligen till 
20 uS för de flesta tyristorer och ä rallde· 
les 'för lång i snabba kopplingar. För att 
där kunna använda tyristorer har Siemens 
utvecklat snabba tyristorer som har en 
återhämtningstid av bara några få ~IS. 



Komponenter i fig l: 
T 
Tr 
ThJ 
Th2 
BR 
Dl 
D2 
D3 
DZ 
Tp 

Strömbrytarfunktionen i kamerans blixturtag 
Triac T xeo 2 A 60 
Slutningstyristor av typ BS, E 03 T . 
Brytningstyristor av typ ES, e 07 T . 
Blixtrör 

Tl, T2 
T3 
cn 
Cz 

Diod SSI B0640 
Diod .'lSi B0610 
Diod BAY 44 
Z-diod BZX 55 C 8 V2 
Fototransistor BP Y 152 
Transj~torer, typ Bey 7~ V III 
Transj~tor BCY 58 V II! 
Blixtkonden~ator 1000 u F 360 V 
Tändkonden~ator ' 

CL 
Cp 

Släekkonden~ator 6,8 uF 400 V M K L 
K ()nden~a tor 0 ,022 l tf·' 

Ll, L2 
Tz 

Dro~slar ' 
Tä ndtra n~forma tor 

Dl 10 
10 

2,2~ 25V 

RK 0.05 

L1 
+360V 

m 

Q2~ 
'rh 

100 lk 
22p,25V 

1- - --3-;--
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

12k 

120 

1 I 
L.: _ ____________ ~ 

Fig I, Schemat över det automatiska blixtaggregatet med skilda tyristorer för brytning och 
för slutning_ 

Dessutom måste man sörja för att tyris
torn klarar den uppvärmning som uppstår 
när en stark strömändring di/d, i kretsar
na. 

En tredje faktor som är kritisk i snabba 
kopplingilr är spänningsderivatan du/dl. 
Vid snabba tyristorer är återkopplingen 
mellan anod och styre liten, vilket för
hindrar falska tändningar genom åter
koppling. 

Automatiskt elektronblixtaggregat 
Fig l visar schemat för ett blixtaggregat 
med snabba tyristorer. De består aven 
krets som omfattar eJektrolytkondensatorn 
CH oc h slutningstyristorn Th I, släckkret
se n med släckkondensator CL och släck
tyristor Th2 såväl som automatiken med 
fototransistor TP. Som laddningskälla för 
urladdningskondensatorn CB, tjänar en 

likspä nningsomvandlare. 
När slutningstyristorn Th I tänder, lad 

das kondensat.orn CB upp till en viss e lek
tri~k energi. Spänningen över blixtrör BR 
(och kopplingstyristorn) stiger, till dess 
tändspänningen hos blixtröret uppnås. 
Genom automatiken blir tiden för urladd 
ningen av kondensatorn bestämd. av lju 
set, som mäts upp aven fototransistor ; 
automatikdelen . 

Belysningstiden avbryts aven ytter li ga
re tyristor, Th2. Energin i CB kvarstår för 
ytterligare urladdningar. Tyristorn Th2, 
som har en släckningsfunktion, spärrar 
slutningstyristorn. En från tyristorn alst
rad ströminpul~ sänder strömmen genom 
slutningstyristorn, så att strömmen ligger 
under viloströmmen. Som energikälla för 
s läcktyristorn tjänar kondensatorn CL. 
Denna är uppladdad till 360 V vid spärrad 

'RK 

l 4~0 300 

200 

100 

OLLL-~~-L~~~ 

30 40 50 ilS 70 
-t UAThl 

l 
300 

260 
100 

O~~~~~~~~~ 

-100 

JTh1 300 

l A 
200 

100 

O 

-100 

JTh2 1 500 A 
400 

300 

200 

100 

O 

10 20 30 150 us 70 
'- -t 

tf 

lO 20 30 40 50 60 ilS 80 
-t 

a 

b 

c 

d 

Fig 2. Tidsförloppet för ström och spän
ning för blixtaggregatet i fig 1. 
a) Strömmen ( HK genom katodmotståndet 
RK. 
b) Spänningen U\Thl genom slutningsty
ristorn Thl. 
c) Strömmen ( Thl genom slutningstyris
torn ThL 
d) Strömmen ITh~ genom brytningstyris
torn Th2. 

släcktyristor. När släektyri~torn tänder. 
lad.das kondensatorn eL ur plötsligt ge
nom denna och kopplingstyristorn. Ström
men flyter i motsatt riktning genom 
kopplingstyri~torn. och denna bryter där
vid. 

Tidpunkten då brytning sker beror på 
ljusmängden som från fotograferingsob
jektet återstrålar till fototransistorn Tp. 
Över Tp laddas en kondensator Cp upp. 
När en bestämd (inställbar) spänning upp
nå~ blir denna förstärkt och ger en st yr
puls till släektyristorn. 

Fig 2 visar tidsförloppet ~'os strömmt:n 
i RK genom katodmotståndet R K (a). som 
väsentligen avgör strömmen i blixtröret. 
spänningen U\Thl över kopplingstyristorn 
(b), strömmen IThl genom slutningstyris
torn (c) och strömmen I Th~ genom bryt 
tyristorn (d) . • 
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Funkausstellung 
i Berlin 

31.8-9.9 
Radio & Television arrangerar en gruppresa till 
Funkausstellung i Berlin tillsammans med Nyman & 
SchultzlNordisk Resebureau. Resan sker med ordina
rie nyg från Stockholm, Göteborg och Malmö. Avresa 
den 2/9 på morgonen och återresa den 5/9 vid middags
tid . Ink vartering sker P ~l ett bra hote ll i n~irheten av 
utställningsområdet, nämligen Hote l Rotweis, 
Kaiserdamm 3. 
I priset ingår nygresan tur och retur Berlin. transport 
från nygplatsen till hotell et och v v, inkvartering i dub
belrum med bad samt första frukost. Ett b<:gränsat 
antal enkelrum har reserverats. tilläggsko~tnaden för 
tre nätter är 60:- . - -
R'!servat ion göres för oförutsedda händelser av typ 
force majeure vilka omöjliggör resans genomförande . 

PRISER 

från Stockholm 845:- , Göteborg 780:- och från Mal
mö 730:-. 

A MÄLA 
Fyll i nedanstående anmälningskupong och sänd in 
den till yma n & Schultz/Nordisk Resebu reau, Speci
alresor, Fack, 10380 Stockholm 7, senasl den 22 aliglis
Ii. Samtidigt med anmälan insänds anmälnin gsavgiften 
100:- per person, vi lk en är inkluderad i pris~t o;h av
drages från slu tlikviden, till Nyman & Schultz or
disk Resebureau postgiro 211"5-4, märk talongen 
"Funkausste llung 73". 

För ytte rligare information ring till Radio & Televi
sion, Lilian Akerl und, 08/340080 ankn 323 eller till 
Nyman & Schultz/Nordisk Resebureau, Ulla Berg
ström, 08/24 80 80. 

OBSERVERA ATT SISTA Al MÄLNI GSDAG ÄR 
DE n AUGUSTI 1973 ,_--------1_------_________ ." 

I 
Härmed anmäls följande deltagare i utställningsresan till Funkausstellung i Berlin den 2- 5 september 1973. I 
Anmälningsavgiften 100:- per person har insatts pa postgiro 2115-4. 

I Titel Namn I 
I I I Jag/vi önskar utresa fran Stockholm. Göteborg, Malmö. Jag/ vi önskar .. . enkel rum. tillägg 60:- . I 
I Företag : den 1973 I 
I Adress dit all korrespondens skall sändas . .. . . . . , . . . ' . . . . . . . . . . . . . .. . . I 
'~~'~~~'~~~.;.' ~~~~~.~~ ... '~'_~~~';';8~' 
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Har du en fullvuxen förstärkare? Då behöver du också 
fullvuxna högtalare! Annars kan du inte ta ut vad förstärkaren 
kan ge. Celestion har i sin Ditton-serie högtalare från dryga 
tusenlappen ned till cirka 400 kronor. Vilken du ska satsa på 
beror på hur bra din förstärkare är. En bra tumregel är: satsa 
ungefår lika mycket på högtalarna som på förstärkaren. 

Den högtalare som du ser här är 
Celestion Ditton-seriens mest fullvuxna 
högtalare: Ditton 25. Det är den som bl.a. 
tidningen Stereo-Hifi använder som 
referenshögtalare, då man vill testa vad 
andra högtalare går för. Högtalaren för 
den verkligt kräsne alltså! 
Priset är därefter. Och du behöver två 
stycken! Men dom gör verkligen ett 
fullvuxet jobb åt dig. Också om du har en 
så bra förstärkare som t ex Harman/Kardon. 

CELESTION/DlnON 25 
har 1 st 1~ " Supertweeter HF 2000 

som återger frekvenser ända upp till 40.000 
Hz, 2 st Dometweeters på 1~ " för diskant
och mellanregistret, 1 st 12" långslagig bashögtalare 
och dessutom en 12" lån~slagig ABR (Auxiliary Bass 

Sel!!..C!!! , ... ".m"~"" ,." , "GO,,",," T". """ " ~ 

I • 
Radiator) som återger frekvenser ända ned till 20 Hz. 
AB R-enheten arbetar först vid frekvenserp.a under 60 Hz. 
Effekt: 60 W DIN. Impedans: 4-8 ohm. 

CELESTION/DlnON 44 
är den näst största i Ditton-serien. Diskantregistret 

från 5000 Hz till 30.000 Hz återges kristallklart av ett 
element av Dome-typ HF 2000. 
Mellanregistret återges av ett 5" element, 
monterat i en dämpad tunnel för att helt 
isoleras från baselementets påverkan. 
En 12" bashögtalare av exceptionellt 
hög kvalitet tar hand om registret 
från 30- 500 Hz. 

CELESTION/DlnON 15 
Trots den lilla volymen på 30 liter 

har denna högtalare ett frekvensomfång 
från 30 till 15.000 Hz. Detta har blivit möjligt 
genom bestyckningen med 1~ " Dome
tweeter HF 1300, en 8" långslagig högtalare 
för bas- och mellan:egister samt en 
långslagig ABR-högtalare (Auxiliary Bass 
Radiator). 

Septon står för: Armstrong, Celestion, Connoisseur, Empire, Harman/Kardon, Memorex, Stax. 
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för radioamatörer 

MER OM REPEATEROPPNARE 

Antalet repeatrar på FM-delen av 
tvåmetersbandet ökar i snabb takt 
allt eftersom kanaltrafiken brer 
ut sig, och snart är det en nöd
'Vändighet för den kringbilande 
tvåmetersamatören att skaffa sig 
kristaller för de vanligaste repea
terfrekvenserna. 

Som bekant räcker det emeller

Fig l. TonoscilIator med unijunc
tion-transistor, beskriven i RT:s 
marsnummer. Liten men besvärlig 
att trimma till rätt frekvens. tid inte att kunna sända och ta 

emot på repeaterfrekvenserna -
man måste kunna få i gång re
peatern ifråga också, något som 150 
sker med en i allmänhet ganska 
enkel tonkod. Den vanligaste "ko
den " tycks helt enkelt vara en en-

100 

5.1 V 
da obruten ton som sänds ut un-
der tillräckligt lång tid , i allmän-
het max 4 sekunder. Öppningsto
nens frekvens varierar för olika 
repeatrar, men det förefaller som 
om l 750 Hz snabbt håller på att 
bli standardfrekvens. Både högre 
och lägre frekvenser samt s k se
kvenston förekommer på en del 
håll. 

I marsnumret av RT visades ett 
schema på en enkel tonoscillator 

'------~-'O'C::::J-o+12 v 

'----_o ut 

Fig 2. Oscillatorn med TTL-krets. 
Den använda kretsen innehåller 
fyra inverterare, av vilka två an
vänds i oscillatorkretsen och de 
övriga två för att förstärka utsig
nalen, som blir ca 4 V topp-till
topp. 
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för bl a J 750 Hz. Där påpekades 
att den frekvensbestämmande po
tentiometern borde vara av mång
varvig typ för att underlätta in
ställningen. Vill man spara slan
tar och utrymme kan man natur
ligtvis använda en vanlig minia
tyrtrimmer. Oscillatorn på fig l 
är byggd på detta sätt. Monte
ringskortets dimensioner är bara 
18 X 24 mm, men frekvensin
ställningen är i gengäld verkligt 
pillrig. 

TTL-OSCILLATOR ENKLARE 

Har man lite mer utrymme att 
vi nka på och vill ha en mer lätt
inställd oscillator · som dessutom 
ger betydligt högre utspänning 
kan man utnyttja en TIL-krets, 
SN 7400 eller ekvivalent, och 
bygga enligt schemat fig 2. TTL
kretsen är faktiskt billigare än den 
unijunctiontransistor (DIn som 
användes i den förra oscillatorn, 
och dessutom innehåller den här 
kretslösningen bara 7 komponen
ter mot 9 i den förut beskrivna. 
Kostnaden torde dock vara en 

Fig 3. TTL-osciIIatorn färdig
byggd. Här har TTL-kretsen SFC 
400 E, en ekvivalent till SN 7400 
N, använts. 

faktor av mindre betydelse -
ingen av oscillatorerna blir dyra
re än omkring en tia. 
Inte heller TIL-oscillatorn behö
ver bli särskilt skrymmande. 
Exemplaret på fig 3 tar upp en 
yta på ca 20 X 28 mm. 

DRIVER MED TEMPERATUREN 

Båda dessa oscillatorer har emel
lertid en svaghet, och det är tem
peraturstabiliteten. Vid ett enkelt 
prov, som tillgick så att båda 
oscillatorerna försågs med långa 
tilledningstrådar, justerades till 

58 ~ 

T he N EW generation 

- en överlägsen trio när det 
gäller 27 M Hz PR handapparater. 

T-909S 5 watt - 6 kanaler med le 

T-707S 2 watt - 6 kanaler med le 

T-606S 1 watt - 6 kanaler med le 

Lätta - effektiva - driftsäkra 
LÅGA PRISER 

Godkända av Televerket. 

Generalagent 

SVENSK RADIO, 23400 LOMMA 
Tel 040/465075 
- ett företag med kvalitet -

100 sid katalog mot 5: - i sedel som återbeta las vid köp. 
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•• 
BYGGSJALV 

Ett komplett stereopaket i byggsats 
Stereoförstärka're 2 x 50 W ,Si
nus med inbyggd Fl\1-Radio. 
Helt komplett sats . 

. 2 st. 3 vägs högtalare med 7 hög
talarelement i varje. 80 W Sinus/ 
st avsedda för 100 l låda. 

Pris: Stereoförstärkare med FM
radio och med lös högtalarele-

mentsats 1.595:- ink!. 
moms. 

Pris: Som ovan men med, hög
talarelementen monterade på 
baftlar med klädda tygfronter 

• 

1.975:- ink!. moms. 

TEKNISKAPATA 

STEREOFÖRSTÄRKARE MED FM , RADIO 
Uteffekt : 2 x 50 W Sinus vid 4 ~I 
Distorsion vid full uteffekt : 0,08 % 
Frekvensområde :.± 1,5 dB 15 - 500.000 Hz 
Tonkontroller: Bas + 16 och - 17 dB vid 40 Hz 

Diskant + 11 och - 14 dB vid 10 kHz 
Känslighet mätt vid 1 kHz: Gram. Dyn. pickup: 3,9 mV ger 50 W vid 4~! 

Band: 170 mV 
Kanalseparation : Bättre än 50 dB 
Loudness: Höjer basen med 10 dB vid 40 Hz 

och diskanten med 9 dB vid 10kHz 
M ått: 450 x 250 x 110 
Träslag : Jakaranda. valnöt, teak eller vitlacker~d 
HÖGTALARE : L M 9 
Princip : Sluten låda 
Högtalarbestyckn ing: 4 st. Bredbandhögta:are 8,5" 

1 st . Mellanregisterhögtalare 6" 
2 st. Diskanthögtalare 2,5" 

Effekttålighet : 80 W Sinus 
Frekvensområde : 30 - 18.000 Hz 
Rekommenderad volym : 100 I 
Delningsfrekvens : 5.000- 8.000 Hz 
Impedans: 4 \I 

AB L- dMil-.. Affär och lager: Midgårdsvägen 16. Täby Kyrkby .1U 110 Kontor: Fack 5. 18306 Täby 6 :J ~ Ordertelefon: 0762/121 00 
I nformatlonstJanst 15 



STEREO-RECEI ER 
EDRIKTI«' 

DIO RH R: 
YA R STRO G! 

*RIKTIG RADIO= BRA LJUD BADE pA 
AMOCHFM. 

Vem har inte upplevt AM -mottagning på mellan
och långvågsbanden som hopplös, kaotisk och full av 
störningar! Onödigt! För även om AM aldrig kan ge samma 
ljudkvalitet som FM så är en stor del av störningarna på 
AM orsakade aven alltfcir enkel konstruktion. 

AM -delen hos Armstrong har 
en konstruktion som tidigare 
bara funnits hos kvalificerade 
trafikmottagare. Och FM
delen är av samma höga 
klass med modem IC- och 
MOS-FET -teknik. Både AM
och FM -delen har keramiska 
filter som tar bort störningar från närliggande frekvenser. 
Resultat: sändningen når dig ren och klar både på AM och FM. 

LYSSNA pA UTLANDET OCH SVERIGE 
LIKA BEKVAMT. 

P å Armstrong-receivern kan du fcirinställa inte bara 
3 program på FM utan också 3 program på AM. V åra svenska 
program 1, 2 och 3likå. väl som 3 utlandsstationer tar du 
in genom att bara trycka på en knapp. T yskland, Luxemburg, 
BBC t ex! 

EN FÖRSTARKARDEL I KLASS MED 
RADIODELEN. 

Armstrong kan ge upp till 100 watt kontinuerlig effekt 
över ett stort frekvensområde med obetydlig distorsion. 
Tack vare den stora effektreserven får du ett ljud som du 
annars bara uppnår med extremt dyra konstruktioner. 

SeR!!! o., H.m"~."o, on "G" .... T""V" '''" 

UNIK OMKOPPLING: EGS. 
En unik finess: du kopplar om från en programkälla till 

en annan med en omkoppling, EGS, som utvecklats av 
Armstrongs konstruktörer. D en eliminerar de klickar eller 
smällar som normalt uppstår vid tryck-eller vridomkopplare. 
Inte minst i denna finess upplever du Armstrongs fulländade 
konstruktion. 

TA STEGET UPP TILL 
ARMSTRONG. DA 
FAR DU PERFEKT 
LJUD VAD DU AN 
VILL LYSSNA pAJ 

Nya Armstrong finns nu i HiFi-fackhandeln. Gå dit 
och lyssna! 

ARMSTRONG 626 AM/FM STEREO
RECEIVER: 

Förstärkardelen. 
Uteffekt: vid 8 ohm och samtidig drift av båda kanalerna 40 W. 
Frekvensomfång: 7- 60.000 Hz. 
Intermodulation och harmonisk distorsion: vid full uteffekt 
mindre än 0,08 %. 

FM-delen. 
Känslighet: 1,0/A-V. Frekvensomfång: stereo 25- 15.000 Hz. 

AM-delen, både lång- och mellanvåg. 
Dubbelsuper med kapacitansdiodavstärnning. 
Känslighet: 10 /A-V. 

Förutom Armstrong Stereo-Receiver 626 med både AM 
och FM finns också Armstrong 625 med enbart FM, 
Armstrong Stereo-Förstärkare 621, Armstrong Stereo-Tuner 
623 med både AM och FM, Armstrong Stereo-Tuner 624 
med enbart FM. Samtliga Armstrong -apparater i 600-serien 
har identiska data. 

Septon står fcir: Armstrong, Celestion, Connoisseur, Empire, Harman/Kardon, Memorex, Stax. 
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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 
utrustnjng, som behövs för radiostyrning av modeller. 

IIIIIID& liD Ca pri1 19:S0 <inkl morna) 

teleVIsIonS •• 

BYGGSJALV 
~S~om~~-v~lIno 

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" il 19 :50 inkl moms exkl porto och post
förskott. 
Namn: ____________________________________________________________ _ 

Adress: __________________________________________________________ __ 

Postnr. : ________________ Postadress: ____________________________ ----...;~ 
AT 8 -7 3 
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för radioamatörer 

54 ~ 

exakt l 750 Hz i rumstemperatur 
och därefter lades in i ett frys
skåp med trådarna stickande ut 
genom dörren, visade det sig att 
VJT-oscillatorn efter en timme i 
-22" C gav ca 40 Hz högre fre
kvens när den " kallstartades" me
d an Tf L-oscillatorn gav ca 85 
Hz lägre frekvens. Detta innebär 
en temperaturdrift på ca 1 Hz 
per grad för VJT-oscillatorn och 
ca 2 Hz per grad för TfL-oscil
latorn. 

STABILAST: STÄMGAFFEL 

Vill man ha en verkligt stabil 
oscillator utan att behöva ta till 
alltför komplicerade kretslösning
ar ligger stämgatteloscillatorn, 
tig 4, bra till. Schemat är med 
vissa modifieringar hämtat ur en 
applikationsrapport från stämgaf
feltillverkaren MuRata, vars sven
ske representant Scapro i Brom
ma (08-2625 lO) lagerför gafflar 
för bl a I 750 Hz. Priset är i da
gens va ck lande valutasituation 
svårt att ange exakt men torde rö
ra sig om knappa 40 kronor. 

Stämgaffeloscillatorn blir al\t~a 

åtskilligt dyrare än de tidigare be
skrivna men är i gengäld bekym
mersfri vad det gäller frekvenssta
biliteten. Den blir också något 
större, även om de 67 X 41 mm 
som oscillatorn på tig 5 tar upp 
kan krympas åtskilligt. Själva 
stämgaffeln är bara 32 X 8 X 8 
mm exkllödstift. 

Beträffande schemat till stäm
gaffeloscillatorn skall nämnas att 
komponentvärdena inte är särskilt 
kritiska - en och samma oscil
lator har provats med transistor
typerna BC 108, BC 109, AC 151 , 
oe 71 och 2SB75 med ungefär 
samma resultat. Använder man 
någon av de tre sistnämnda ty
perna, eller andra PN P-transisto
rer, får man tänka på att poIvän
da matningsspänningen och el ek
trolytkondensatorerna ! 

Till slut skall nämnas att den 
som inte vill bygga sin egen 
stämgaffeloscillator i ~tället kan 
köpa den fix och färdig för in
byggnad med gaffel för I 750 Hz. 
Finns hos E lfa och har dimensio
ner som en halv tändsticksask. 

SM0APK 

r-----~--------~r-----~~~+12V 

L----+---+-+----~--J.-~~_12 V 

L---------------------Qut 
Fig 4. StämgaHeloscillator. Bryter man upp förbindningen mellan 
" ut" -l edningen och 2,2 kn -motståndet och i stället ansluter en ny "in" 
ledning till motståndet ifråga, kan anordningen användas som tonselek
liv förstärkare med bandbredden ca 1Hz. 

-

Fig 5. Stämgaffeloscillatorn upp
byggd. Det här exemplaret bygg
des med tanke på selektivanrop i 
en komradioanläggning. varför 
plattan "skräddarsyddes" för ett 
givet utrymme. Därav också fre
kvensen 787,5 Hz hos gaffeln. Det 
torde gå att göra oscillatorn be
tydligt mindre. 

Sinus/f yr kantgene ratorer J3 
med 4 utgångar. 

Advance J3 LF-generator har stor lättavläst 320
0 

frekvens
skala i 4 områden, samt utnivåmeter gradera d i dB och volt. 
Inbyggd dämpare i 0 !20!40!60dB och kont inuerligt 20dB. 
Fyra utgångar 600 ohm balanserat, högeffekt 1 W i 5 ohm, 
fyrkant 0 -+ 5V i 1 kohm , lågdistorsion 0 -2,5V i 5kohm. 

• Frekvensområde 1 OHz-1 OOkHz 
• Hög utgångsspännings (15V i 600ohm) 
• Balanserat 6000hm ut 
• Lågimpedans utgång (lW) 

• Fyrkant utgång (0-+5V) 
• Lågdistorsionsutgång (0,03 % dist) 
• Stor utnivåmeter 

DANMARK; SC.METRlCA/S TEL.(01)804200 
NORGE ; METRIC A.S Ta. (02) 282624 
FINLAND; FINNMETRICO'f Tel. 460844 

58 RADI O & TELEVISION - NR 8 - 1973 

C J 
Pris 1.290 kr exklusive moms 

BANVAKTSvAGEN 20· 171 20 SOLNA 1 • TEL 08/820410 
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En ny serie 
str0mforsynere. H0Y 

bruksverdi. Fine elektriske data. 
Meget rimelige priser. Be om 
brosjyre/pristilbud. 

Type 710 
8-16 V. 2 A. Rippel 0.3 mY. Str0mbe' 
grensning. SEMKO godkjent. . 
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Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon : 340790 
Postg irokonto: 889500-5 
Prenumerationspris : 
Helår 12 nr 57 :-
Reservation för prisändringar 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjänst, Box 
3263. 103 65 Stockholm 3. i Sverige 
på närmaste postanstalt med postens 
tidningsinbetalningskort postg irokon· 
to 88 95 00-5. 

Definitiv adressändring, som måste 
vara förlaget ti Ilhanda senast 3 vec· 
Kor innan den skall träda i kraft , 
görs skriftligt antingen på av förlaget 
utsänd blankett eller postens adress
ändringsblankett 2050.03. (Adress· 
ändringsavgift 1 :50.) 

Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen på senast mottagna ·tid
ning eller dess omslag kl istras på 
adressändri ngsb I anketten. 

Adressändring på utländskt post· 
abonnemang verkställes på posten i 
respektive land . 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt 
följande riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styck
listor. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemana gäller att för motsiånd 
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 250 V 
provsp om ej annat anges i stycklista . 

PLESSEY SEMICONDUCTORS 

3 Waudio 
förstärkare 

SL 403 D. integrerad kortslutnings· 
säker för - och slutförstärkare. hu
vudsaklig användning i utrustningar 
för musik och tal. Förstärkarna är 
separerade elektriskt . vilket gör ' det 
enkelt att inkoppla t. ex. ton kon 
trollsteg eller elektroniskt delnings
filter. 

Pris: 35 :30 

Operations
förstärkare 

~ TO-S 

SL 701 C. integrerad DC-förstärkare 
med hög förstärkning för använd · 
ning i t. ex. DC-voltmetrar. audio· 
förstärkare . oscillatorer och elektro 
niska delningsfilter. 

Pris: 20:15 
Lagerhålles hos generalagent.en : 

HAMMAR & CO AB 
Elektroo:ikavd. 
Nybrokajen 7 , 111 48 Stockholm 
Tel. 08/23 66 40. 
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BEHOVER 
NI VETA 
MERA 

RÅDIO & 
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 :lt77 

toa 6a STOCKHOLM a 

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

Ja, jag prenumererar på RADIO &. TELE
VISION ett år framåt och får 12 nr (11 ut
gåvor) för kronor 57 :-. Jag betalar senare 
när inbetalningskortet kommer. 

Arbetsområde 

D administration. 
planering .• ekonomi 

D undervisning 

D produktion 

D konstruktion 

D forskning och 
utveckling 

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

VAR GUD 07 207 392 
TEXTA TYDLIGT! 

Efternamn Förnamn 

c/o 

Gata. postlåda. box etc 

Postnummer l Ad ressposta nsta It 
RT 8 -73 



Informationstjiinst . .. 

GÖR 
sA 

HÄR. 
Samtidigt som Ni lä ser Radio & Televi sion kan Ni på informationsta
longen r inga 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( erna) i detta nummer : 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 67 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 1 00 1 01 1 02 1 03 104 105 1 06 1 07 1 08 1 09 11 O 111 11 2 

113114115116117118119120121122123124125126127128 
129130131 132133134135136137138139140 141 142143144 
145146147148149150151 152153154155156157158159160 
161 162163164165166 .167168169170171 172173174175176 
1771781791 8 01 8 1182183184185186187188189190191 192 
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204205 206 207 208 
20921021121221321 4 2152162172 1 8219220221222223224 
22522622722822923 0231 232233234235236237238239240 
241 242243244 245 2 4 6 247 248 249 250 

R T 8·73 
FÖRNAMN 

EFTERNAMN 

TITELlYRKE 

FÖRETAGSAORESS 

POSTANSTALT 

BRANSCH -------------_. 

RADIO & TELEVISION 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 3 

Frankera s 
hör 

Bygg-själv NYHET -. : . 

---'[ ~~. .ut- ni MOn.a.lU ...... .I..~ 
DU.fQIST TllJl lO IULIYOLTUTD I.:>~ _____ ...II 

BYGGSATSERH1 XOIIPLm'T1 lIED 1 L11 TI LLBEHÖR 
I BYGGSJ.TSPROOIU.KKE1' FINNS AVEN: L1kspänningeenheter, 
ftirfora t arkar., effekt f oretärkare, sluteteg och ton
kontr .enhe:ter- FK-Variatore r , elektroakuetiBka t111-
behor I tillae teappar&-ter fö r lIlus ikins trument, eandar
amatorapparater, f j arra tyrni D88aggregat f or IDodell
byggare , batterlladdare, elekt r on i kenheter f. bilar, 
lju8orglar, mät- o . teatapparahr, FY-sändare, tuner 

. . . 

~~~~~.~~IIT~ t:B~::::' BroÄR PROSPEKT Q. PRISLISTA! I 
HELTIUJSISTORISPUT OSCILLOSKOP - 8fGGS .lTS II JJ1IG HJI 207 
nUISU DU4 : f-tö r . hrltar. budhr edd o - 5MBZ - 3dB kl.all i , b. t 50., 
t_t./u. 12-1\1,. 14,b,. bp.: IIlil/.Op', l-föuU,run bU dbndd JIZ-
111M. - 3dB , kinUp.t 0 , 25' \ - t/e • • lIPP 10 llZ - ~OOIr:.HZ i 1 - .h, . 
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0-10e • • / .id o.c , •• opki.alli&b.t 50.' t - t / u , 
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T ' E I T E R ' D 0 160/ T 
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b •• ~ •• lll..llrt&._tlilkl.Dt'r
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KONDENSATORER ......; 
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'/8' 
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25 0:515 
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2500 ):75 
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10122) P: 220'. S: 2u 12' å 0 , 2.1. 22:50 1027 451 D: o l ,4.1. pir linda. 1)0:90 8.8 ):15 8+8 ):50 
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101845 D:o I,U p.r Undn. 62 : 515 10u'0 D:o 2.1. PI r U lldII . '79:25 
1018. 6 D:o ' . 7 ' per lillclll. 74:25 101461 D:o 2 ," p.r lhdll. ' 951:75 
1018'7 D:o 2 , 5.1. PIr Ullo:I.lI. 9);4S 10 .. 62 D:o ) A p.r l illd.n . 2'3:00 
1018'80:0 ),5.1. pir 1111:111 . 10885 107011 P: 220Y . S: 70Y ) .1. 97:75 
1018190:04,5& pnliadll . 136 . 0 1118)2 P: 220V,S: 2111 8)' 070Y) '50..1. 

2H 6,)' {12,") 2 ,5.1. 67:50 
lTD 411[111 TRUS'OIlMUORD I..I.G fR~ l Sf1JR liOflUlUNO . 

PRIS oc h TYPEX Dl PIl. rör 
TRUSISTORERoeh DIODER 
"'C107 10:95 "'751 7 :515 
.l.C122 2 :00 "' 80 8:95 
"'C124 ):20 ,r181 5 : 510 
'C125 1:70 ''' 85 5:00 
.l.c126 1 :70 " 2)51 5:70 
' C127 2:25 U T26 ):80 
.l.C128 1:9(1 .l.ST27 4: 55 
.l.C1J2 2:00 !ST28 J :80 
.l.C15 1 2:00 .l. sT29 4:55 
!C15) 2:75 Be l 07 1 :J5 
4C162 1 :51S 8Cl08 1 :20 
... Cl') 1 :95 BCl09 1 : ' 5 
4Dl)9 ':95 "'80 ' :55 
' 014 51 s:75 ar18 1 5:50 
' D152 4:85 14112 0:60 
.I. D155 4:65 &.1. 119 0:60 
.1. 016 1 6: 40 8.1. 100 1 :80 
.1. 0162 5:75 8 .1.1 01 ):80 
A1106 2:95 B.I.I 02 1:510 

RESTPOSTRÖR , ftbrikln, ... Enot ... \ per POST,ÖRSItOTT ... ll1u l1&&and. hin. Ulldn .l.r116 ):)5 11 .1. 11 4 1 :510 
'5 rllr IIp.d1tlolll&.Iift l r onor 7 : 00 , .l.r 117 ):)5 8.1. 12 1 2:70 

.l.Zl 4:15 ItC8I 5:00 ECL8~ ):80 U18 4 ) : 85 Dl84 ' :50 pcr82 ':)5 P1.8) 3:515 Ar118 ':50 81' 127 1:70 
0186/87 ): 10 ICC85 ):15 [CI.8 ' 4:60 IL). 7:95 1Y81 J:l0 PCJ.,82 ):95 PI.84 3:80 .1.11 21 ):00 0 ' 70 0:6S 
t.I. .l.9' 2:60 ECC9t b:'O J:C\..854:'0 EL8t 5:20 tr86 ): 15 PCI.U 4:60 PLSOO 8 :35 "' 2' 2: 40 0'79 0:65 
tAIIC60 ): 45 ECr82 4 :·75 tCI.s6 . :15 tU) 4; 15 pucao ):95 PCLS5 4 :75 PTSS . :00 .l.P U5 2: ' 0 0 .1.8 1 0:65 
[lIr89 ):55 ECK2 1 7:10 ['SO ):10 ELS' ):00 feC8 ' 5:00 PCI.86 . : . 0 PTSl 3 :55 .1.1' 26 2:)0 0.1.85 0:75 
EeCSl ) : 45 ICH4' (:70 Ll"s6 ) :45 1:1.86 3:515 PCC85 4 :15 PL)b 6:95 UC I.82 6:25 "' 27 2:)0 0 ' 510 0 : 65 
ECC82 2:80 leK81): '5 , r 89 ): 10 tII). 6 :25 PCC88 5:75 PI.81 4 :60 UCR2t 7:30 .l.P1 J9 5:70 0 ' 91 0 : '5 
ECCSJ 2:80 tCK8' 3 :.0 trl8) J:75 01 80 • :75 pe'80 ):80 PL82 • : 10 DCH81 4 :50 .ar1 78 7:95 0 .1. 95 9:65 

ORD INARIE STANDARD-, SPI:.'C lJ.L- och BILDRÖR , samt HALVLEDARE och INTmRERADE KRETSAR 
LAGERFÖRS I S'l'OR SOfd'ERlhG och TILL LÅGA PRISER . 

6lHEFAB) Bo x 45025, 104 JO STOCKHOI.M. hl. 01/20 15 00. hgn'rg. J9, STHLM C S8..IIltlip pri.er exkl 
UP.' •• kOHIOUI10U Vet",., ,-,, li'''.,_, ,'ift., ,,; ... , .. .......... f,.... 1110.. . och frakt 
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Alla priser inkl. 17,65 % mervärdeskatt 

• . , Tongenerator av ab· 
sol ut högsta klass 
för kvalificerad ser
vice . 
Frekvensområde : 
A: 20- 200 "'s. B: 
200- 2000 I>S. C' 
2000- 20000 <>,s. 

O,storslon: 0 .5 %. Smus och, fyrkanisvåg. UISp .: 
10 JJV- 15 V. Kalibrerad utspänning 220 V, 50 
pis. Mixed wave for dlstprstonsmätnmg. 
300 200 X 130 mm. Vikt 6 kg. Pris 620:-. 

. ~ • 
. . . ', 
~\'-- " 

FS- 5T 

Transistoriserad griddip
meter TE 15 
Frekvensområde: A 440 
1300 KC. B 1.3-4.3 M C. 
C4--14 MC. D 14--40 
MC. E 40-140 MC. F 
120- 2BO MC. 

PötS 179:-. 

HT-100-B 
Känslighet : 100000 
V 1,5 %. luxuöst univer
salinstrument med eKtra 
stor 9 .5 IJV spegelskaIe
galvanometer. DC: 0 ,5. 
2.5. 10. 50. 250. 500. 
1000. 2500 V 10. 250 
JJA 2 .5 25. 250 mA. 
10 A AC : 2.5. 10. 50. 

Pns 194 -

Oscilloskop TO-543 

5-tumsoscllloskop av 
högsta klass för avance
rade ändarnal, sasom 
färg-TV-servIce m. m . 
Bandb<edd: OC-10MC-
3 dB. 
Känslighet: 10 MY/Cm. 
Ingångsimp. l M U 
25 PF. 
Kalibreringsspänning: 
50 mV P/P. 
SveposcJlloscop: 
1 P/ S - 200 KC. 

Kr. 1 70 :-

Stående våg- och uteffektmeter av god kvalitet 
med Inbyggd antennanpassningsenhet som möJ
liggör att eventuell stående våg snabbt kan 
Justeras ned till noll med rattar på instrumen
tets framsida. 
Instrumentet är helt förlustfritt och kan därför 
med fördel va ra permanent inkopplat j antenn
kretsen. varvid kontinuerlig övervakning er
hålles. Pris Kr 195:-

M2. 
Förstärkarmikrofon av 
god kvalitet med inbyggd 
tvåstegs trans;storför
stärkare. Förstärimingen 
och därmed modulations
graden är reglerbar med 
skjutpotentiometer på 
mikrofonens framsida. 

Pris Kronor 110:-

Nyhet : DX-120 
Specia l 
Frekvensområde : 
535- 1600 Kc. 
1.511- 4.5 4.5-
13.13-30 MC. 

Känslighet ca 0.5 jJV. SpeCialkonstruerat HF
steg med lågt brus. Heltransistorerad med fält~ 

eHekttransistorer på ingången. Inbyggt nät
aggregat for 220 V. Kan även drivas från bat
teri 12 V. Inbyggd krlstallkalibralor med 100 Kc 
och 1 Mc kristall . Vilket medger exakt inställ
ning på onskad frekvens pa några KC när. Denna 
apparat ar en önskedröm för aHa OX-Iyssnare på 
grund av den exakta inställningsmöjligheten och 
den höga känsligheten. Ingen annan apparat 
i denna prisklass erbjuder dessa möjligheter. 

Pris 855 :-, 

OSILLOGRAF TO-J 
Rör 3 KP-' 3 tum. 
ing.-imp. 2 M 11 / 
20 pF. med . prot) 
2 M pF.8and
bredd: 2 <>,s- 2.5 
MC. Stigtid: 0 ,15 
pS. Känslighet : 
100 mV!cm. Direkt -
kalIbrerad iV/cm. 
Dämpning: 1. 
x lO, xl 00. 

Universal i nstrument 
400-Wtr 
Lyxtnstrument av 
högsta klass. 
Känslighet 20 000 
!/ N 1.5 %. DC 

0.5. 2.5 10. 50. 

Svepfrekvens : 5 pls- 2oo Kc/s uppdelat 
på 4 områden med. finjustering. Spe
ciaisvep för TV märkt TVH . KonIroller : 

250. 5<)0. 1 000. 
5000 v. 50 .A. 1. 
10. 100 mA. 1, 
10 A. AC : 2.5. 10. 
50. 250. 500. 1 000 
V. 0 .1. 1. 10 A. 
OHM : Rxl , X 10, 

x100, xl 000, xl0000. 1 ~l - 50 M 
·Specialskalor för diod- och transistor
provn. Frekvensområde 0- 50 KC. 178 x 
133 x 84 mm. Pris 230;-

Intensitet, fokus, astigmatism. vert. o. 
hor. pos.. synk. o. svep, ext. o. inI. 
FasjusterIng för TV-svepnmg. Stabili
serad anodspänning. Nätspänning : 220 
V 50 pis. En utmärkt och pnsbllllg 
oscillograf för TV-service. Pris 730:-. 3OO-Wtr 

250.-90)(65 

TONGENERATOR 
TE-22 D 
Frekvensområde: 
20 <>,s - 200 KC pa 4 
band. Smus och fyrkant
våg. Moderna dubbel
rattar. 140x 115 x 170 mm. 

Pris 302 :-. 

SIGNALGENE-
TOR TE-20 D 
Frekvensområde : 

120 KC "" 500 M~ 
uppbyggbara på 7 
band. Inbyggd krl
statIka!. (krtst. med
fölJer elI. Int. och 
ext. modulation 800 
pis., Uttagbar ton -
frekvens . 140 x 21 5 
x 170 mm. 

P(lS 265:-. 

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 " xl0, 
xloo. xl 000. 1 
till 10M 11. d8: 
- 20 till + 10, 10 
1111 +22 . 

Pris 168:- . 

1T1-2 
Känslighet : 20000 U 
N. DC :: 5. 25. 250. 
500. 2500 v. 50 
.uA. 25. 250 mA. 
AC: 10. 50. 500. 
1000 V. Ohm: 
O-- 60K, 0-6 m H 
.F: 0.001- 0.3. 
·JAF. dB : - 20 till 
+22. 120 x 85 x 
35 mm. Kr 68 :-. 

Nyhet : Sydimport Privatradio PS-s. 
Modifierad och förbällrad upplaga av CB- 71 . tillverkad 
speciellt for oss av den beromda " Ponyf9brlken" 5 wall 
Vid 12 volt. 12 kanaler . 17 tranSistorer. 8 dioder. Käns
lighet bättre an 0 .5 pV. RäckVidd 5-8 m.1, Dubbelsuper 

194 x 158 x 56 mm av absolut högsta klass . På grund av den utomordentliga 
Vikt c:a 2 .2 kg mekaniska stabiliteten och den krahiga uteHekten lämpar 
v.d 12 volt 5 watt den sig även väll bullrande grävmaskmer. 

PriS endast 640:-. 

Sydimport PR-56 super deluxe 6 kanaler 
PR-56 är en ~yxapparat utan motstycke. En app"rat för Er som endast godkän
ner det bästa som går all åstadf<.omma. 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 wall Inmatad effek t erhålles redan vid 11 ,5 volt. Vid 13 
volt erhålles 5 watt ut I antennen. Kan även köras på 15 vol! med Sydimport 
batteribox och ger då c :a 10 watt . VI påpekar dock ~tt detta ej är tillåtet annat 
än i nÖdsituatton exempelVIS sjonöd. Medtag Sydimport balleribox på färden 
som en extra billig livfö~säkring. Maximal räckvidd med basantenn eller god 
bf!tantenn 5 till 10 mil 18 transistorer (inkl . en IC-krets innehållande 4 trans). 
MIttpunktspole på antennen garanterar' 100 % utstrålning av sändareffekt en 
samt bästa mÖjliga motlagnmg. Inbyggd ker. mikrofon garanterar 100 % kris
tallklar och kraftig modulering även Vid viskning. Keramiska 'liter garanterar 
bästa selektivitet och minsta störnmgar från andra sändare. Inget dovt eller 
svåruppfattligt ljud som förekommer då högtalaren används som mikrofon. 
Känslighet 0 .2 av vid 10 dB S/ N. Squelch aut. storbegr. ban. o . mod. ind. 
Uttag för extra högt public address basantenn. handmikrofon och laddOlng 
av OIckel -cadmlumbattefler. 

Pris inklusive krtstaller för en valfn kanal Kronor ... .. .....•. 595 :-
Passande Nlckel -cadmiumbatterter 0.5 AT l J volt Kronor . 

Lädervaska Kronor 

Sydimport P R- 1 B 

150:-
35 :-

Den lille lätten har nu blIVIt en stor Jatte . . ... . inte till formatet men till 
styrkan. 
P~ - 1 B finnes nu i 3 olika utföranden. 
1.5 wall sänd. eff . RäckVidd ca 8 km PriS 280:-. 
3.0 watt sänd. eff. RäckVidd ca 1.3 mil. 
4.5 watt sänd. eff. RäckVidd ca 1.8-2 mil. 

PrtS 350:~. 

PriS 425:-. 
Denna apparat har bliVit omåttligt popular på grund av ,de små dimensio
nerna och den låga vikten. Endast något mer än 1/ 2 kg . 4 .5 wattutförandet 
är dock något litet storre och tyngre än de båda andra . PR- , B har alla fi 
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 för exlra batten och öronmussla, m . m. Denna apparat 
fyller fullständigt det sedan länge kända behovet aven liten lätt. kompakt 
och hållbar PR-apparat med hög .effekt och lång räckvidd . Den kan dess
utom nu erhållas till ett prtS som är helt utan konkurrens. Bil en av de 
lyckliga PR-1 B-ägarna. Ni kommer inte att ångra er ... 185 x 75 x 55 mm. 

Avbetalning med 35 % handpenning och resten uppdelat på 11 månader. Avbetalningstillägg 
endast 10%. 
Återförsäljare atages. Goda återförsäljarrabatter. Komplett '-atalog sändes mot Kr 2-:- i fri
märken. Porto tillkommer på alla priser. 

ÄLVSJÖ SYDIMPORT A/B. 
Falkholmsgränd 17,3 tr- 12746 Skärholmen 

Tel. 710 95 92. 710 96 92 Postgiro 453453 
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RÖRVOLTMETER TE-65 
MC och DC: 1.5, 5. 
50. 1 50. 500. 1 500 
V. Ohm : Rx1 .0 . 
x 100. x 100. x 
lOK. x TOOK, x 1M, 
x 10M. 0 .2 11 - 1000 
M !l . Ingängsimp. l 1 

M U . dB:- l0 till + 65. 
P/ P skala. Storlek : 
140 x 215 x 150 mm. 

PrtS 298:-. 

HV-prob 30 KV passande rorvohmeter VT- 19 
och TE -6S. Pris 40:-. 

HF-prob 300 MC passande rorvoltmeter VT- 19 
och TE -65. Pr;S 35:-. 

RÖRPROVARE TC-2 
Provar alla gångbara rörlyper såväl europeiska 
som amerikanska och japanska. Denna apparat 
torde vara den enda som kan prova alla ovan
nämnda typer. Provar emiSSion. avbrott . kort 
slutning och läckning. Installningstabell oc.h 
utförlig beskrivning medföljer. Pris 203:- • 

TRANSISTORPROVARE HT-70 
Mäter PNP- och NPN- transistorer. Tran
sistorerna kan el förstöras genom feIkopp
ling. lco: 0. 5-45~A. « 0 .883- 0,995. 
B: Q-.... 200. Mäter över effekttransistorer. 

Pris 190:- . 

Sydimport kvartsvåg 
-- basantenn med tre 

motvIktsspröt. En 
prisbillig basantenn 
som ger utmarkt 
resultat. Exkl. kabel 
och maströr. 

Kr. 110:-. 

En fantastisk 5-watt mob.lstation i miOlatyrut
förande med 6 kanaler. 14 trans. Squelch. Aut. 
störbegr. Enastående god känslighet och selek
tivitet. 100 % perfekt lJUS och klar modulation. 

Pris 4 90:-. 

140110 x 80mm 
Vikt c:a l kg . 

Sydimport bafteribox 15/ 18 volt_ 
Rekommenderas som komplement t.1I alla statio
ner med 3 watt effekt mera om nickel cadmlum
batterier ej användes. Effekter från 3 watt kan i 
allmänhet ej uttagas från små inbyggda torrbat
terier då spänmngsfallet i dessa blir allt för 
stort även då batterierna är absolut färska i all-· 
mänhet erhålles därfor endast halv effekt med 
inbyggda batterier. Sydimport batteribox är los
ningen på problemet. Spänningen kan med dessa 
kraftiga batterier ökas så att dubbel effekt och 
mer erhålles. 
Pris komplett med axelrem och batterier. 

Kronor 64 : 



RADANNONSER 
Byggsatser till " kolboxen" och 
li kn. Exponentialhorn. Endast för 
avhämtning. Bällsta Träindustri 
AB . Karlsbodav. 39 - 41, Bromma. 
Tel. 08/29 1616.982079. 

AUDIO DISCOUNT'S HI -FI
NJUTAR E SE HIT : 
VÄRLDS8ERÖMDA LANCER 
HÖGT. SHERWOOD: S:A:E: 
KENWOOD: SHURE: KOSS: RE
VOX: THOR EN: SONY: SANSUI : 
PIONEER: M. F. 
RING OMG. 08/764 1268. 

GRATIS KATALOG 
Akai, Carlsson, Ferguson, Lenca, 
Agfa och Scotch. 
Hobbydon Hifi- Center AB . 
Box 231 1. 
40315 Göteborg . 

HÖGTALARSATS till " KOL-
BOXEN" 
1 08 :-/st vid 10 satser. 
PHILIPS AD971 O/ M 58:- vid 8 st. 
AD 1 055/W8 155:-
ADO 160/T8 31 :-
SEAS 25TV-EW 69:-
Peerless L 1 OOWG 
Peerless P825FM 
Peerless MT20H FC 
Peerless MT225HFC 
Drassel O.5mH 
Drassel 4,4mH 
AGFA tonband. prisex.: 
PE36-7K 540 m. 
PE36 - 10. 5K 1280m. 
PE46-7K 730 m. 

75:-
61 :-

13 :60 
14:45 

5:10 
19:00 

23:80 
53:60 
29:70 

Mängdrabatter, katalog mot 3:- i 
frimärken. 
Moms och frakt tillkommer. 
MINIC TELEPRODUKTER 
PRÄSTGÄRDSGATAN 1 
80x 12035. 75012 UPPSALA 
Tel. 018/ 10 93 90. 35 54 91. 

SÄWES ! 
Hi-Fi högtalare typ ACE-horn. 801. 
teak. 550.-/st. Tel 39 3470. 

7400 1.90 7430 1.90 
7446 10.40 7474 4.75 
7491 12.00 74192 16.50 

Klockchip MM5311 99.00 
Kalkylatorchlp SD5001 83.00 
Fullst. prislista mot dubbelt porto. 

F :a IC -KOMPONENT 
Rydsvägen 34A 
582 48 Linköping 

2N 3055 
5:90 s't inkl moms 
lOst. 5:30 st. 
Oämpkorg till kolboxen 14:- st. 
ink!. moms frakt tillk. 
Electro System 
Skeppstavägen 19 
12330 Bandhagen 

GRAMMOFONSKIVOR! 
Vi expo samtliga i Sverige före
kommande grammofonskivor till 
mycket låga priser. Katalog mot 
1 :50 i frimärken. 
KRIFO - electronic 
Längjum. 53400 VARA 

SÄWESl 
Dynaco PAT-4 förförstärkare obe
tydligt begagnad. 
Bengt Malm. tel arb 013/ 11 1500 
ankn 425. tel bos t 013/665 55. 

Pioneer SX 828 med 18 mån ga
ranti sä ljes för 2 .750:-. 
Tel. 042/ 15 44 77 . 

TV2-tillsats i byggsats 35:- LF
transistorer, testade 50 öre m. m. 
m. m. Prislista gratis. 
M . O. ELEKTONIK AB. 
Box 274.751 05 Uppsala 
Telefon 018/ 14 45 44. 

LÖDTENN BILLIGT ! 
Lödtenn diameter 1,0 mm, 60 % 
tenn. 40 % bly. i rulle om 0.5 kg. 
Ord pris 26 :-, 65 % rabatt. Pris 
9:- . Beg 25-stegs LM E-relä, driv
spänning 24 V till kombinations lås, 
fjärrmanövrering m m. Nypris ca 
390:-. Pris 50:-. Samtliga priser 
inkl moms. Order över 50:- frakt
fritt. 
DELAS-SERVICE. Fack. 
184 00 Äkersberga. 

SÄWES 
Privatradiostation Tokal PW-523S, 
23 -kanalig 5 watts mobilstn, 
500:-. Tel 08-87 82 23. 

TYSKA ELEKTONIK-HOBBY
BÖCKER 
HiFi-Hobby 216 Sid 190 flg 39: 
Elektronik-Hobby 232 sid 46 :
T ransistor-Ama teur-Elektronik
Praklikum 160 Sid 148 fig 29:
Fernsteuer- Hobby 168 sid 32 :
M oselleisenbahnen-el ek tronisch 
gesteuert Del 1- 3 19:-/del 
Begär förteckning! Bäst genom ins 
på pg 33619-8 P Grill 
Rönnvägen 22 , 141 44 Huddinge 

TJÄNA PENGAR 
BYGG SJÄLV 
Högtalarbyggsatser, lådbyggsatser, 
SEAS. CELESTION. PEERLESS. 
PHILIPS. Löselement, filter m.m. 
m .m . 
Förstärkarbyggsatser SEMICON, 
SINCLAIR. TEXAN. 
Receivers och kassettdäck HAA 
MAN/ KARDON 
Skivspelare CONNOISSEUR 
Pick-uper SHURE. EXCEL 
till vettiga priser. 
Katalog m . prislistor mot 3 :- i frim. 
Ing.f :a KåBe AB .. Skolgat. 11. 
541 00 Skövde 
Tel. 0500/ 131 30 
P.S. Vi har komponenter till R/f
hornet och Stereo-HiFi:s monitor
högtalare i lager. 

Telefunken M24! 
Bandspelare med hel- och halv
spå rs huvudsats säljes tör 1200:-. 
Tel. 046/551 89 ef 16. 

Studioutrustning ! 
Beg 'Judlnspe'ningsutr komplett 
eller i enheter, mixer. bandspelare, 
kompressorer m m . 
Tel 018/ 13 8172 e 17. 

SN 72748P och SN 72741 P 
för t ex Texan-förstärkaren. Nu åter 
i lager. 8 :50/st. 
Com Electron AB, Box 6018, 
10231 Stockholm. 
Tel. 08-760 66 72 . 

MÖNSTERKORTPENNA 
Kretskort blir färdiga på bara några 
minuter med vår specialpenna. 
1) Rita mönstret på kortet 2) Etsa. 
Så enkelt är det. Pris/ st 15 kr + 
moms (sänd 18:- med best.) 12 st: 
11 :50/st. 
Com Electron AB. Box 6018. 
10231 Stockholm. 
Tel 08-760 66 72 

SÄLJES! 
Marantz modell 33 
Marantz model l 20 
Thorens TD 125 SME PLINT 
ReVox 2 -spårs 
tel 031 / 16 60 37 

SÄWES! 
SONY videoutrustning. bandspe
lare, kamera och monitor. SONY 
stereodäck TC-850. 
Tel: 08/29 98 46. 
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Gamma Hi-Fi 
Gjut,t. tungt diskanthorn 
Övre frekvensen är 40000 Hz 
Dimensioner 250 x 124 mm 
Djup: 184 mm 
Impedans: 8 ohm 

< 1 % distorsion 
Vikt: 2.6 kg Pris: 

Gjuten, tung bashögtalare 
Impedans : 8 ohm 
Magnet : 13 000 Gauss 
Spoldiameter: 40 mm. 

~ 312 mm 
Djup: 158 mm 
Resonansfrekvens 25 Hz 
Vikt: 3 ,6 kg 
Pris : 146:- 'kr 

Delningsfilter 70 ;- kr 

generalagent fjjr Sveflge 

BK3013A 

Breddenvägen 3 I. 194 00 Upplands Visby T el . 0760/ 330 25 
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KOMPONENT - FYND 
m. m. för radio/TV -service! 

OYBl 3:25 ElBO 2:15 PClB05 4:1lj 
OYB02 4:- GY501 10:- PClB6 4:50 
EM91 2:50 PASta O 3:75 PCl200 6:25 
EASCSO 4;- PC86 5:15 P0500 17 :-
ECtal 3:50 PtaS 6:25 PfS6 4:15 
ECCS2 3:- PC92 3:50 PFl200 6.75 
ECta3 3:25 PC900 4:- Pl36 6:25 
ECCS5 3:75 PCCSS 4:75 PlSt 5:15 
ECHSI 3:50 PCC89 6:- PlS2 4:-
ECHS3 4:75 PCCIS9 5:50 PlS4 3:15 
ECHS4 3:75 PCfSO 3:15 Pl95 4:15 
EClS2 3:50 PCfS2 3:50 Pl504 1:15 
EClS05 5:- PCfS6 5:50 mos S:50 
EfSO 3:- PCf200 5:25 m09 14:15 
EflS3 3:50 PCf20t 5:25 Pl519 22 :-
EflS4 3:50 PCfSOl 5:- PlS02 S:25 
El34 9:50 PCfS02 4:25 i>'fSt/83 3:50 
ElS4 3:- PCH200 5:50 PYSS 3:15 
El504 1:15 PClS2 3:15 PV500A 9:50 
E'lSl 3:15 PClS4 4:- UlS4 4:-

Min. oldel : 10 'ö,. 50 rör -I D" . 200 rÖr-15'. 400 rör-2D%. 
Övel 250 Iype/lagerföres ! 

ANTENN FÖRSTÄRKARE 
Bredbandstyp för 40-800 MHz 
som täcker aUa TV-kanaler, FM. 
po6sband m. m. FÖrstärkn. 17-
20 dB! KompleH med S·märkt 
nätdelförmatning över koaxial
kab~ln . En ingång/2 utg ångar 
60 ohm. Montetas lämpligast å 
vindsutrymmet. 1 års garanti. 
Pris : t50 :-I,. ttO :-I2-4 st. 
99 :-15 
10:50. 

TV2 TILLS. 
TYP ETE de luxe 
S·mii rkt. garanl l. 
125 :-Ist. 93 .-.'2-4. 84:-'5 st. 
Inbyggnadsenhet. 
läl1monterad.ger perlekt resul
tat. Garanti. 
93 :-/,1. 14:-/2-4. 61 :-/5 st. 

KASSETTER 
Prima V·tySkt fabri
kat,skruvadll. l~. i 

hårda snappacboQr. Helkartong· 
e, om 60 band. C60 2:95/st. 
C90 4:t S/st. Ct 20 4:90/st. 

KABEL 
Pe,lOO m. 
Bandkabel 19;-
Skumplast 40:-
Koax. 60 ohm. 
lågtörlusl 80 :-
Oito, standard 57 :-
RG5S. 50 ohm SO :-
Högtalare 20 -
Nal 2xO.15 40:-

HS-trafos 
En 50-ta! typer for både 
svNochfärgi lager for 
omgåendelll'lerans. 
Begär prislista!! 

Exp.avg. 5:- vid ord~, undet 50:-, Moms och porto 
till*omm~,. 

~[J[iJ -PRO DUKTER 
80x 315 Uddevalla 
Tel 0522/332 00 
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Fackpress 
Frekvensia 
Gylling 
Hammar & Co 
Hansa Nordie 
Hefab 

52 . 57 
62 
5 

59 

Lafa 
L judmil jö 
Mascot 

16. 63 
60 
13 
55 
59 

Philips 
Pioneer 
Sansui 
Scandia Metric 
Sentec 

6 
"Il 
1 5 
58 
7 

Septon 
Servex 
St Er iksmässan 
Svensk Rad io 
Video Produkter 
Xelex 

53 . 56 
10 ,. 

Älvsjö Sydimport 

KÖPES 
Radio- och elektron
rör. Elektronikmate
riei av alla slag. Över
skottspartier från in
dustri och handel. 

ELEKTRONIK 
SURPLUS 

Box 17. 3520 Farum . 
Danmark. Tel. 01-95 0557 
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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-STATlONER 
Några 25W stationer. nätan
slutna. realiseras. UKV-statio
ner för 2-metersbandet. band
spelare m .m. realiseras. 

VIDEOPRODUKTER 
Olbergsgatan 6 A 
41655 GöTEBORG 

Tel 21 37 66, 25 76.66 

Sand katalog över rör, transisto
rer, fransformator och övrig ra
d iomateriel (rabatter intill 52 0/0 ). 

D Kronor 3 : 65 bifogas i frimär-
ken för katalog i lösbladssys
tem. 

D Kronor 7 : 25 bifogas i f rimär
ken för katalog i r ingpärm . 

Namn 

Adress 

54 
62 
2 

61 

M ,... Postnummer ••••••..•••••••••••• ro 
Postadress 
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Det här är den fönta SSB-stationen 
som godkänts av Televerket! 

SSB är det nya tänkandet inom privatradio. alla de förnämliga finesserna plats! Tex in- och ur
kopplingsbar störningsbegränsare, kontinuerligt variabel 
brusspärr, högfrekvenssteg med variabel förstärknings
grad. Stationen är också utrustad med en väl tilltagen 
PA-förstärkning för mer än 10 watt. 

Fler kanalmöjligheter. Längre räckvidd. Störnings
friare trafIk.-

Televerkets föreslagna normer för SSB-stationer 
är utomordentligt krävande. Som första station har 
Televerket nu godkänt SBE Sidebander n. Denna 
station uppfyller de stränga krav som i specifIkations
hänseende uppställs på SSB-stationer. 

Och räckvidden heter duga: Över vatten 20 - 80 
km. På land 15 - 60 km! 

SBE Sidebander n levereras med mikrofon, 
mikrofonhållare, monteringsbyge1 med skruvar, batteri
kabel och inbyggd belyst S-/uteffektmeter. 

Sidebander n är en mobil station med marknadens 
minsta mått, bara 200 X 60 x 245 mm. Och ändå får 

Tabell för dej som begriper: 
Sändare: Kristallstyrd, synteskopplad, inmatad likströmseffekt, AM 5W, SSB 15 w P.E.P. 

Mottagare: Kristallstyrd dubbelsuperheterodynmottagare. Högfrekvenssteg med variabel förstärkningsgrad, in- och urkopplingsbar störnings
begränsare, samt AVe och kontinuerligt variabel brusspärr och clarifier. 

LF-uteffekt: 3,5 W Mellanfrekvens: 7,8 MHz, 455 kHz Temp.stabilisering: - lO ge till + 50 0 e 
Känslighet: AM 0 ,5 f.L V, Selektivitet: 80 dB vid ± 10kHz Frekvenstolerans: ± 0,003 % 

SSB 0,4 f.LV vid 10 dB S/N 

Vikt .3,2 kg Drivspänning · 12 - 14 V, minusjord 
Dimensioner . 200x60x245 mm Antennuttag · sr Ohm 
Hölje . metall PA-uteffekt . lvW 
Antenn Uttag för strömförsörjn. · fasta kablar 
Transistorer . 30 Uttag för batteriladdare 
IC-kretsar Uttag för PA-högtalare . . finnes 
Dioder .48 Uttag för mikrofon . . finnes 
Termistorer Uttag för hörlurar 
Frekvens .. . ... 27 MHz Uttag för extra högtalare · finnes 
Strömförbrukning . ... sändn. AM 1,2 A, S B'2,2 A mottagn. 1,0 A Uttag för selektivanrop 

••••••.•...................... ······w 
• Till Hansa Nordic-bolagen, Box 156,42122 VÄSTRA FRÖLUNDA. -. 
I • 
I Namn: ..... . . . . . • 
I I 
• Adre~: I 

II Postadress: l • 
. RT8 - 73 

• OSänd mig gratis er utförliga kommunikationsradiokatalog. • 
I OSänd mig detaljuppgifter om SBE Sidebander II. I 
• OJag vill veta var närmaste återförsäljare finns. I 
I (ring gärna 031 /450180 så ska vi tala om var er närmaste återförsäljare finns) • 
a •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Nu har vi 
flyttat till Solna! 
På Industrivägen 23 i Solna (Hagalunds Industriområde med infart från 
Solnavägen) ligger ELFA's nya lokaler. Redan i april tog våra två avdel
ningar på ljudsidan - Hifi-Ijud och Studioljud - de nya lokalerna i be
sittning, och under första veckan i juli följde butik och övriga ELFAefter. 

Det betyder att ni nu får 
Lättare att ringa oss. 
Vi har betydligt större växel 
med ett 20-tal inkommande 
linjer. 

Större sortimentsbredd. 
Väsentligt ökade lager
utrymmen ger oss helt nya 
möjligheter vad gäller lager
hållning och sortimentsbredd. 

Bättre service på order. 
Orderavdelningen har utökats 
och försäljningsavdelningen 
har delvis omorganiserats och 
fått nya produktchefer. Det 
innebär bättre service och nya 
specialister till er tjänst. 

Bättre parkeringsmöjligheter. 
Utanför vårt nya hus finns ett 
antal parkeringsplatser som är 
reserverade för våra kunder 
(ELFAkund). 
Om ni inte åker bil, tar ni någon 
av busslinjerna 502, 503, 508, 
511,512 eller 513 från Norra 
Bantorget. Aker ni tunnelbana, 
byt till buss vid S: t Eriksplan, 
uppgång Torsgatan. 

Vi hoppas ni skall trivas med ett förnyat och förbättrat ELF A och 
hälsar er välkomna till oss på Industrivägen 23. Vårt nya 
telefonnummer är 08/730 07 00, och vår nya postadress, kort och 
gott, 17117 SOLNA. Vårt telexnummer är som tidigare 10479. 
Leveransadress Banvaktsvägen 22. 

NORRA 
BEGR.PL. 


