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Sonabs nya högtalare OA14 och OA12, framtagna i 
samarbete med Stig Carlsson , har ett frekvens omfång 
(enl DIN 45500) på 25 -18.000 Hz resp. 35 -18.000 Hz. 

25 Hz är en anmärkningsvärd prestation. Jämförd 
med OA-5 har högtalaren ungefär samma låd volym -
men når ändå en halv oktav längre ner i det lägsta 
frekvensområdet, utan hjälp av elektronik. 

Detta har skett med ett nytt bas- och mellanregister
element, med 165 mm i diameter. 

Om man vill åstadkomma samma tonomfång i bas
registret med ett 210 mm element, måste lådans volym 
fördubblas. . 

Varför använder då inte alla högtalarkonstruktörer 
högtalarelement med små membran? 

Problemet är distorsionen vid låga frekvenser. För att 
åstadkomma höga ljudtryck vid låga frekvenser måste 
man sätta stora mängder luft i rörelse. Ett högtalarele
ment med liten membrandiameter måste då göra större 
amplitud än ett med större diameter. 

Stig Carlsson har för Sonab tagit fram ett speciellt 
högtalarelement, som med låg distorsion presterar myc
ket stora amplituder. Dessutom används en låd
konstruktion, enligt basreflexprincipen, som väsentligt 
reducerar högtalarelementets amplitud jämfört med 
amplituden i en sluten låda. 

Detta nya högtalarelement plus basreflexlådan är två 
viktiga drag i den nya generationen Sonabhögtalare. 

Fördelarna med de nya Sonabhögtalarna kan sam
manfattas i fem punkter : 

brett frekvensomfång 
jämn tonkurva (inom så snäva toleranser som 
± 3 dB) 
låg distorsion 
god transientåtergivning 
optimal balans mellan direkt och reflekterat ljud. 

Sonab 
Vretenvägen 8, Fack 17120 Solna. Tel. 08/282620 
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Omslaget delas denna gång mellan två bil
der. Den ena från provningen av fem mobi
la VHF-stationcr där Björn, SM0EWM, 
och Sven-Ingvar. SM0FAF, just är i färd 
med att kontrollera om Kenwood-statio
nen TR 7200 håller måtten. 

Den andra bilden visar hur det går till 
när RT:s optiska tallänk justeras in för 
förbindelse. Med hjälp aven lysdiod för 
infrarött ljus, enkel elektronik och en gam
mal kikare kan man kommunicera över 
stora avstånd. 
RT-färgfoto: LABE ALLWIN 
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Sensotronic - ny avstämningsteknik från Loewe-Opta 

RT:s pristävling for elektronikkonstruktörer 
Du är väl med och tävlar om 10 000 kr? 
Alla med en originell elektronikide eller -konstruktion kan vara med. Läs 
om tävlingsreglerna och priserna. 

RT provar: Fem VHF-stationer ror 2 m kanaltrafik 
En av de grundligaste tester som gjorts på amatörradioprodukter. Artikeln 
innehåller mycket matnyttigt även för andra radiointresserade. 

Nordmende CCS projicerar smalfilmen på TV-rutan 
Efter många års utvecklingsarbete är Nordmendes elektroniska smalfilms
scanner nu färdig att introducera för konsumenterna. 

Pejling - RT:s speciella nyhetssidor med aktualiteter, kommentarer och 
recensioner. 

Lasern får allt fle r tillämpningar 
Lasern har många tillämpningar som t ex vid mätning av avstånd, hologra
fi, ljuskommunikation m m. Här ges en översikt över befintliga typer och 
deras egenskaper. För den som själv \'ill bygga en laser finns ett fullständigt 
schema. 

Det nya USA-ljudet. Del 4 
S-E B0rja fortsätter sin genomgång av ljudnyheterna på den amerikanska 
marknaden. 

RT provar högtalare 
Den här gången är det J VC Nivico SX-3 som provas av Ulf B Strange och 
Bo Klasson. Mätningarna har som vanligt gjorts vid Statens Provningsan
stalt. 

Bygg själv: Enkel IC-rorstärkare for hörtelefoner 
Denna mycket enkla men högklassiga IC-stereoförstärkare kan driva flera 
hörtelefoner eller en liten högtalare. 

Mini-Mount nytt byggsystem ror elektronikexperiment 
Ett nytt monteringssystem, som gör det möjligt att snabbare och enklare 
bygga upp experimentkretsar, har introducerats på marknaden. R T har 
provat. 

Bygg själv: Kommunicera via " osynligt" ljus med JR-diod och gammal 
kikare. 
Med bara några få komponenter, en lysdiod och optiken från en gammal 
kikare bygger man lätt en optisk tallänk. 

Sid 54, 55 Applikationer 
Kretstillämpningar av olika slag ger vi här. BI a presenteras några detek
torkopplingar av ovanligt slag och ett högspänningsaggregat med transisto
rer. 

4 
30 
32 
34 
35 

Radioprognoser 
Privatradio 
DX-sidan 
Re-teknik 
Rättelse 

56,57,60 Nytt från industrin 
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RADIOPROGNOSER 
I RT 1971, nr 9, visades hur diagrammen ska tolkas. 
Diagrammet över brusfåltstyrkan anger den fåltstyrkenivå i 
dB över I Il V/ m radio bruset förväntas överstiga högst 10 % 
av tiden. Bandbredden antas vara 3 kHz, men kurvorna kan 
lätt omräknas till annan band bredd om 10 log B/ 3 adderas 
till avläst värde. B är önskad bandbredd i kHz. maj 1974 

Månadens solfläckstal: 26 
BRUSFALTSTYRKA 

~OH2 Mottagning i Sverige, vår. 80ndbredd 3 kHz 
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Nyavstämningsteknik 
i Loewe Opta Sensotronie 

•• Loewe Opta har i sin nya 
receiver, ST 22 Sensotronic, till 
gripit en ovanlig systemlösning 
for radiodelen. 

Avstämningen är gemensam 
för AM- och FM-banden, vilket i 
och för sig inte är något nytt ; det
ta kan man lösa mekaniskt, men i 
det här fallet är avstämningen 
faktiskt elektronisk. Detta har 
gjort det möjligt att förse appara
ten med Il st för inställbara ka
naler förutom den kontinuerliga 
avstämningen. 

Spänningsstyrd 
avstämningsslinga 

Lokaloscillatorerna för UKV, 
KV, MV och LV är alla spän
ningsstyrda som framgår av 
blockschemat. Deras utsignal 
omvandlas från frekvens till spän
ning och denna spänning påfors 
därefter en differentialförstärkare. 
Utgången från denna styr i sin tur 
oscillatorerna och vi är tillbaka 
till den punkt i schemat där vi 
startade. 

Inställning av frekvens tillgår 

så att spänningen regleras till ena 
ingången på differentialförstärka
ren . 

I slingan händer då det att ut
spänningen fr ån differentialfor
stärkaren styr oscillatorns fre
kvens. När denna ändras , antar 
spänningen ut från frekvens/ spän
ningsomvandlaren ett annat värde 
och detta fortgår till dess att 
spänningarna överensstämmer på 
differentialforstärkarens 
ingångar, varvid balans i systemet 
inträder. 

Oscillatorns frekvensdrift 
kan fOrsummas helt 

Med sensotronicsystemet upp
når man bl a det , att frekvensdrif
ten ej bestäms av oscillatorn. Om 
denna driver i frekvens ger den 
återkopplade slingan automatiskt 
en annan styrspänning till varak
tordioderna och frekvensen regle
ras därmed åter till den från 
början inställda. 

I stället för oscillatorn är det 
frekvens/spänningsomvandlaren 
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som i stort sett bestämmer fre
kvensdriften. Denna är av diffe
rentialtyp fOr att utbalansera fel 
orsakade av varierande matnings
spänning. Med detta arrange
mang erhåller man - enligt Loe
we Opta - en bättre frekvenssta
bilitet. Uppbyggnaden på krets
kortet blir ganska okritisk, ef
tersom det rör sig om likström i 
återkopplingsslingan. Man behö
ver ej heller tänka på att ha låga 
temperaturtoleranser hos kon
densatorer och spolar for oscilla
torerna. 
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Frekvenslinjäriteten bestäms 
helt av frekvens/spänningsom
vandlarens karakteristik. 

Denna är linjär och därfOr är 
även avstämningsskalorna linjä
ra. Detta gäller ju fOr alla band, 
eftersom omvandlarens karakte
ristik är gemensam. De Il fOrin 
ställbara kanalerna fungerar på 
valfritt frekvensområde. 

Omkopplingen mellan olika 
kanaler sker med be-
röringsautomatik. • 



Ditt vardagsrum 
är det bästa 
ljudlaboratoriet 
Det är klart att i ljud laboratoriet blir 
det till 100 % tekniskt perfekt. 
Men det är i ditt vardagsrum du lyssnar 
till musik. Där finns det gardiner, 
möbler, människor. Levande män
niskor. Alla de här sakerna kan ge en 
djupare, mera varm och personlig 
" touch" till återgivningen om dina 
högtalare är anpassade för det. 
Så Sansui använde ditt vardagsrum 
när vi testade den nya ES-s~rien. 
Resultatet talar för sig själv. Med 
Sansuis ES-högtalare blir ljudet en del 
av rummet. Och det är så det skall 
vara: En del av dig själv. 

Nytt från Sansui 
Större stereoeffekt och överlägsen 
stereoåtergivning till betydligt lägre 
pris. Tack vare sin förfinade CBM -
(Circuit Board Module) konstruktion 
klassar Sansuis nya receivrar 661 och 
771 ut många betydligt dyrare 
modeller. 

771 : 32 W + 32 W kontinuerlig effekt 
(båda kanalerna drivna) i 8 ohm 
(20-20000 Hz), en imponerande 
prestation . 

661 : 20 W + 20 W kontinuerlig 
effekt (båda kanalerna drivna) 
i 8 ohm (20000 Hz), något lägre 
effekt, men ändå en ytterst till
talande förstärkare-tuner. 

Sverige: MAGNETON, Tre Liljor 3, 11344 Stockholm, Tel. 08/343411 , 332830. O QUALI-SI INGENI0RFIRMA " Brinken" , Strandvejen 730. 2930 
Klampenborg, Tel. Ordrup 6317 11 , Danmark, O AUDIOVOX OY, Kornetintie 2. Helsi,ngfors 38, Tel. 454596, Finland. O FRIGO NORSK A. S., Ellert 
Sundtsgatan 40, Oslo 3, Tel. 690755, Norge. O SANSUI ELECTRIC CO., LTD. 14- 1, 2-chome, Izumi, Suginami-ku, Tokyo 168, Japan. O SANSUI 
ELECTRONICS CORPORATION 55- 11 Queens Boulevard, Woodside, N. Y,. 1'1377, U.S.A. O SANSUI AUDIO EUROPE S. A. , Diacem Bldg. Vestingstraat 
53/ 55 - 2000 Antwerp, Belgium 
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AKG 
ett världsmärke 
för kvalitet 

012 

är en av de mest använda 
musikermikrofonerna i värl
den . Den inbyggda baskam
maren ger en höjning av 
basområdet under 80 Hz. 
Detta är hemligheten bakom 
det berömda D 12-soundet. 

01200 Behöver Du en ny mikrofon eller en bätt
re mikrofon än den gamla? AKG gör den! 
AKG har 45 mikrofontyper på sitt pro
gram täckande alla behov. Dessutom 
stativ, fästen, m.m. 

Den verkliga vokalistmikrofonen med tre 
läges tonkontroll (BMS-trisound) för per
fekt anpassning till olika röstlägen -
från en smekande viskning till det star

skapades speciellt för den 
unge beat - och popsånga
ren . D 707 har det moderna 
" harshsound" som blir allt 
mer populärt . Cardioidkurva. 
Mycket mikrofon för kro
norna. 

kaste vrål. Cardioidkurva . 

02000 

Dynamisk mikrofon för dy
namisk show. En toppmikro
fon med det rätta " soundet " 
för professionella musiker. 
Cardioidkurva. 

Gitarrmikrofon . En AKG -ny
het som låter Din akustiska 
gitarr ' låta akustiskt även 
genom högtalaren. Inbyggd 
volymkontroll. Pr isbillig . -

DANMARK - SC Sound, Brendbyestervej 84, DK-26S0 Hvidovre 
AK G representanter FINLAND _ Nores & Co OV, Fabianinkatu 32, Helsinki 10 
i övriga Skandinavien: NORGE _ J.M. Feiring A/S, Nils Hansens Vei 7, Oslo 6 
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74 
Nu har BYGG SJÄLV 74 kommit ut. fullmatad med bra och efterfrågade beskrivningar. tidiga
re publicerade i RADIO &TELEVISION. Samtliga artiklar i BYGG SJÄLV74 är sådana som 
slagit mycket bra bland läsarna. I förekommande fall har de genomgått "modernisering" 
och modifiering för att passa in på dagens komponentmarknad. 
Sammanställningarna av de bästa byggbeskrivningarna och konstruktionstipsen ur RADIO & 
TELEVISION har i båda tidigare fall blivit verkliga läsarsucceer. 

, IQJ Ca pris 19:50 1111.1 "'O,/I ~ , BYGG SJÄLV 74 innhåller bl a följande beskrivningar: 

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

• Kondensatortänrlning för bilar 
• 2 meters-konverter 
• Riktantenn för privatradio 
• Fartlogg för segelbåten 
• Fyrkanalsdekoder 
• Fototimer 
• Stereoförstärkare 
• Praktisk antennuppsättning 
• Stereodekoder för FM- radio 
• Fjärrkontroll med ultraljud m m m m 

Dessutom massor med praktiska tips och anvisningar för elektronikkonstruktörer och hobby
elektroniker. 

Beställ Ditt exemplar av BYGG SJÄLV74 från oss eller köp den i Pressbyrån. 
Pris: 19: 50 inkl moms. 

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

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

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

Namn . . ............................... Adress ............................... . 
RT 5,74 

Postnr ............... ' ...... Postadress 
RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1974 7 
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RT:s konstruktionstävling igång 
10000:- väntar på vinnare 
Du är väl med i EKO 74 som utlystes iföregående RT. Forifarande har du mer än ett halvår på 
dig att utveckla ochfinslipa din konstruktion eller ide. Läs här om reglerna - fina priser väntar. 

RADIO & TELEVISIONs och TEKNISKA 
MUSEETs ide- och konstruktionstävling -
EKO 74 - står öppen för alla med intresse 
för elektronik. Hobbyelektroniker eller pro
fessionella elektronikkonstruktörer - alla är 
lika välkomna att skicka in tävlingsbidrag. 

Du kan antingen ställa upp med en "fär
dig" konstruktion/prototyp av något slag eller 
bara ett konstruktionsfci rslag, som t ex visar 
hur man löser ett visst kretsproblem. Viktigt 
är dock att tävlingsbidraget inte endast är en 
skrivbordskonstruktion utan har provats i 
praktiken av upphovsmannen. 

Vilket område av elektron iken som kon 
st ruktionen eller iden representerar spelar hel 
ler ingen roll; det kan I ikaväl vara en indu
striell applikation som en tillämpning inom 
hemelektron iken. Det är grundiden, det prak
tiska förverkligandet av denna samt konstruk 
tionens eller idens originalitet som juryn tar 
fasta på vid bedömningen. 

Fina priser lockar 

• Frekvensräknare Heathkit IB-I 100 i bygg
sats (Heathkit. Schlumberger AB), värde 840 
kr. 
• Fickkalkylator Sinclair "Scientific" (Beck
man Innovation AB), värde 695 kr. 
• Fickkalkylator (2 st) Sinclair "Cambrid
ge", värde 325 kr. 
• Nordmende radioklocka (Centrum .Radio), 
värde 385 kr. 
• Universalinstrument Normatest (Scandia 
Metric AB), värde 254 kr. 

Här följer ett sammandrag av tävlingsreg
lerna för EKO 74. De fullständiga tävlings
bestämmelserna finns publicerade i RT 4/74. 

Ett av priserna i RT:s konstruktionstävling: 

format 9X 12 cm) över konstruktionen så 
färdigt skick som möjligt. 
• Tävlingsbidragen skall sändas till: 
RADIO & TELEVISION 
F ackpressjörlaget A B 
Box3177 
10363 Stockholm 3 
• Märk konvolutet med EKO 74. Försändel 
sen bör helst rekommenderas. 
• Varje tävlande får delta med obegränsat 
antal bidrag. 

EKO 74 pågår ända fram till årets slut. 
Senast den 31 december 1974 skall tävlingsbi 
dragen vara tävlingsledningen tillhanda för 
att vara gi Itiga för deltag.ande. 

Juryns sammansättning 
och befogenheter: 

Tävlingsjuryns ordförande är chefen för 
Tekniska Museet, civ ing Sigvard Strandh. 
Dessutom ingår universitetslektor Gunnar 
Markesjö, verksam vid Institutionen för till
lämpad elektronik vid Kungl Tekniska Hög
skolan i Stockholm och upphovsman till flera 
uppskattade elektronikläroböcker och utbild 
ningspaket samt tekn lic Juris Breikss, indu
striell konsult inom tillämpad elektronik. 
RADIO & TELEVISION representeras i ju
ryn av chefredaktör Ulf B Strange och ing 
Göran Uvner. 

Juryn, vars beslut icke kan överklagas. äger 
rätt att vid behov knyta till sig utomstående 
expertis 'inom olika områden för en mera 
ingående granskning av förslag som anses 
påfordra detta. 

Publiceringsrätten 
till insända bidrag 

RADIO & TELEVISION förbehåller sig 
rätten att helt eller delvis publicera insända 
tävlingsbidrag, vare sig dessa prisbelönas el 
ler ej. Denna 'rätt omfattar även alla ev fram 
tida specialutgåvor som utges av RT:s redak 
tion. Vid publicering utgår då gängse hono
rar , oavsett om tävlingsbidraget prisbelönats i 

Säkert har du någon bra elektronikide som 
skulle vara värd att vidareutveckla till ett täv
lingsbidrag. Eller kanske du rent av redan har 
en fungerande konstruktion - på jobbet eller 
i hobby labbet - som innehåller någön unik 
detalj lösning. Det kan vara värt några tim
mars extra funderingar och utvecklingsarbete. 
10000 kr utgör den kontanta delen av priser
na. Dessa går antingen oavkortat ti II fcirs
tapristagaren eller får delas mellan de två el 
ler tre (maximalt tre) bästa konstruktörerna. 
allt enligt juryns bedömning. 

Philips elektroniska multimeter PM 2403. 
Instrumentet har 10 Mohm inre resistans 
både vid Iik- och växelspänning och visaren 
går alltid åt rätt håll oberoende av polari
tet. Det kan mäta 0,1 -1 000 V AC/DC och 
l /lA - l A AC/DC samt har sex mätområ
den fOr resistansmätning upp till 50 Mohm 
med nollställning som ej ändrar sig vid om
rådesskifte. Vid.are finns överbelastnings
skydd och inbyggd kalibrering. 

något avseende. i . c 

Härutöver kommer ytterligare ett antal 
priser att delas ut. De har ställts till juryns 
förfogande a.v resp generalagent/ tillverkare 
och får väljas av pristagarna i den ordning de 
rangordnas av juryn. 

Pri serna är: . 
• Frekvensräknare Trio/ Kenwood FC 752 
(El ra), värde ca 2 000 kr. 
• Sentec förstärkaranläggning SE 77, PA 77 
och TU 77 i byggsats (Sentec AB) , värde 
1675 kr. 
• Elektronisk multimeter Philips PM 2403 
(Sv AB Philips), värde 955 kr. 
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Detta skall du sända in: 
Tävlingsdeltagarna skall sammanställa och 

sända in följande: 
• En kortfattad men tydlig beskrivning över 
konstruktionens eller idens funktion och an : 
vändning. 
• Tydligt ritat elektriskt principschema samt 
om möjligt mekanisk ritning. 
• I förekommande fall fotografier (minsta 
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Tyst och svensk. 

Så här tänkte vi när vi byggde Inertia. Det måste gå att 
bygga en s'l(ensk hifi-skivspelare som inte kostar en för
mögenhet men uppfyller alla de hårda krav man ställer idag. 
På t.ex. svaj och rumble. Alltså en jämn gång och att den 
förutom musiken på skivan är tyst. Det gick! 

Inertia 
Rumble - 72 dB 
Svaj 0,05% 
·Kostar ca 695 kronor. 

Tyst och bra! 
INERTIA 

Informationstjänst 4 

~---------------------. I I I Låt mej få veta mer om Inertia och var jag kan I 
I köpa den. I 
I Namn .. . ....... . ............ . . . ...... . ..... . .. .. .. .. I 
I RT5 -74 I 
I Adress... ... .. . .. . . . .. ..... . . . .. .. .. .... ........... . . I 
I Postadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
I Inertia Industri AB, Box 14109,40020 Göteborg, I 
I Tel. 031/83 00 90. I 

~--------------------_. 
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Fem VHF -stationer 
för 2 m kanaltrafik . 
Fem av de vanligaste mobila tvåmetersstationerna har utsatts 
för en grundlig provning av R T. Alla viktiga parametrar 
har kontrollmätts och redovisas här tillsammans med kommentarer. 

Förklaringar 
till mätmetoderna 
•• De fem VHF-stationerna, Heath kil 
HW-202, !com Je-22, Kenwood TR 
7200, FDK Multi-8DX samt Midland 
13-500, har genomgått mycket grundliga 
och noggranna mätningar. Mätmetoderna 
följer till stor del de normer som uppställts 
av Televerket får kommersiella kommuni
kationsradiostationer. Här nedan följer 
beskrivning av de olika mätningarna. 

Mätningar på mottagardelen 

Vid mätningarna ersattes mottagarnas 
högtalare med en resistans med samma 
värde som den av fabrikanten angivna 
belastningsimpedansen. LF -nivån reglera
des till ca 200 mW. 

• Känsligheten 
Vid känslighetsmätningen anslöts motta
garna till en signalgenerator som module
rades med I kHz och hade en deviation 
av 3 kHz. Signalnivåerna har angivits i 
emk. OBS att fabrikanterna ofta anger 
känsligheten uttryckt i polspänning, vilket 
ger halva värdet vid anpassning. Den här 
uppmätta känsligheten är den minsta nivå 
vid vilken signal/brusförhållandet 
(SND/ NO) är 12 dB - ibland benämnt 
12 dB SINAD. 

signal + brus + distorsion 
SND/ ND = brus + distorsion 

Signal/brusförhållandet mäts med ett l 
kHz bandspärrfilter och en AC-millivolt
meter anslutna över högtalarbelastningen. 
Signalgeneratorn inställs på nominell fre
kvens. För att inte riskera sned
avstämning trimmades mottagarnas kris
talloscillatorer till rätt frekvens med räk
nare före mätningarna. 

• Grannkanalselektiviteten 
Vid undersökning av selektiviteten mata
des två signaler samtidigt in i mottagaren, 
en på nominell frekvens, nyttosignalen, 
och en störsignal på ett kanalavstånd (25 
kHz i detta fall). Generatorn som ger stör
signalen måsie vara brusfattig så att dess 
grannkanalstrålning inte påverkar mät
ningen. 

Med grann kanal selektivitet menas den 
högsta nivå en störsignal kan ha på ett 
kanalavstånd vid ett signal/brusförhållan-
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de = 6 dB. Nyttosignalen ar densa~ma 
som vid känslighetsmätningen (även ni
vån). Störsignalen moduleras däremot 
med 400 Hz och har 3 kHz deviation. 
Mottagaren och två signalgeneratorer 
ansluts till ett stjärnformat resistansnät 
med tre grenar på vardera 16,7 ohm. 
N ätet dämpar vardera signalen med 6 dB, 
varför motsvarande höjning måste ske av 
signalgeneratorernas nivå. I mätprotokol
let anges nivåerna i dB J.L V, vilket anger ett 
antal dB över l J.L V. Här anges selektivite
ten utan hänsyn till mottagarens känslig
het. Den relativa mottagarselektionen 
erhålls om mottagarens känslighet subtra
heras från den absoluta selektionen, allt 
uttryckt i dB. 
• Jntermodulationsundertryckningen 
För att få ett mått på intermodulationsdis
torsionen i en mottagare tillför man den 
två störsignaler på ett resp två kanalav
stånd över alternativt under nominell fre
kvens. Tillsammans bildar dessa intermo
dulationsprodukter, som hamnar i motta
garens passband. Samtidigt tillförs också 
på nominell frekvens en signal av samma 
typ som vid känslighetsmätningen, så att 
12 dB signal/brusförhållande erhålls vid 
frånvaro av störsignaler. 

Då samtliga provade mottagare är 
dubbelsuperhetereodyner med bristfällig 
selektion före 2:a blandaren kommer sig
nalerna på 25 och 50 kHz avstånd att 
passera I:a MF -delen och ge upphov till 
intermodulation i båda dessa steg. För att 
reducera denna inverkan i mätresultatet 
görs även en mätning med störfrekvenser
na fo + 300 och fo + 600 kHz, vilkas 
MF-frekvenser däremot stoppas av filtren 
i l:a MF-delen. De båda mätfårfarandena 
ger i allmänhet markanta skillnader i in
termodulationsundertryckningen. 

Mottagaren och de tre signalgenerato
rerna ansluts till ett stjärnformat resistans
nät med fyra grenar, vardera med en re
sistans av 25 ohm. Från en signalgenera
tor till mottagaren blir dämpningen därvid 
10 dB. Signalen på 25 eller 300 kHz av
stånd är omodulerad medan den på 50 
eller 600 kHz avstånd är modulerad med 
400 Hz, 3 kHz deviation. Stör signalerna 
ska ha-samma nivå och ökas till dess' sig
nal/brusförhållandet minskar till 6 dB. 
Störsignalernas nivå anges som intermo
dulationsundertryckningen. 

• Falskajrekvenser 
Vid mätningen av falska frekvenser an
sluts en generator modulerad med 1kHz 
och 3 kHz deviation till mottagaren. Ge
nerator.n sveps sakta mellan 130 och 160 
MHz samt över spegel- och I:a MF-frek
vensen. Övriga frekvenser försummas då 
HF -selektionen anses undertrycka dessa 
tillräckligt. När en falsk frekvens upp
täcks justeras signalnivån . så att sig
nal/brusförhållandet blir exakt 12 dB och 
denna nivå anges i protokollet. Falska 
frekvenser över 70 dB J.L V har ej med
tagits. 

• Max LF-uteffekt 
En signal med nominell frekvens, module
rad med l kHz och 3 kHz deviation , an
sluts till mottagaren. Signalnivån vrids 
upp till 100 J.L V så att god brusunder
tryckning erhålls och därefter ökas voly
men tills 10 % klirr uppstår. Med ledning 
av den över belastningsmotståndet upp
mätta spänningen kan LF-uteffekten be
räknas. 

• Brusspärrel1 
Vid 13,2 V matningsspänning och utan 
insignal justeras brusspärren så att motta
garen tystnar helt, men är på gränsen till 
att öppna. Samma signal som vid känslig
hetsmätningen tillförs mottagaren och 
nivån ökas tills mottagaren precis har 
öppnat utan avbrott. Proceduren uppre
pas vid 15,6 V samt vid 10,8 V. Ibland 
stänger inte brusspärren vid 10,8 V och 
detta har angivits i protokollet. Detta be
tyder emellertid inte att brusspärren inte 
fungerar vid 10,8 V, utan innebär att 
brusspärrens ratt på frontpanelen måste 
justeras vid spänningsändringar. 

• LF-karakteristik 
Såväl mottagarnas som sändarnas LF
karakteristik uppmättes med en B & K
sveputrustning med skrivare. Sveputrust
ningens LF-generator fick modulera en 
signalgenerator till vilken mottagaren an
slöts. Mellan mottagarutgången och skri
varens ingång kopplades en högpasslänk 
med stigande karakteristik (6 dB/oktav), 
vilket motsvarar en sändare med fasmo
dulering. Mottagarens frekvenskurva bör 
vara någorlunda rak mellan 300 och 
2 500 Hz och falla ovanför 2 500 Hz, i 
annat fall försämras känsligheten. 



Mätningarna är utförda av Björn Noren 
(SM0EWM) och Sven-Ingvar Eriksson 
(SM0FAF) vilka också sammanställt mätdata och 
gjort utvärderingen. 

Mätningar på sändardelen 

• Uteffekten 
Uppmätning aven sändares uteffekt kan 
ske på flera sätt, vilka ger olika mätnog
grannhet. Bästa resultat erhålls vid ter
mistormätning. Mätningarna har utförts 
enligt denna metod med hjälp av effekt
mätaren HP 432 i kombination med kali
brerade dämpsatser. 
• Frekvensdrift 
Efter konstbelastningen anslöts en fre 
kvensräknare. Som jämförelse kan näm
nas att Televerket godtar + 2,5 kHz avvi
kelse för kommersiella VHF -stationer. 
• Max deviation 
För sändare avsedda för 25 kHz ka
naldelning (l6F3) tillåts en maximal de
viation av + 5 kHz och en maximal 
modulationsfrekvens av 3 kHz. Halva 
band bredden är lika med max deviation 
+ max modulationsfrekvens. 

Innivån till mikrofonförstärkaren injus
teras så att normal deviation (± 3 kHz) 
erhålls. Ni,\ån ökas därefter 20 dB. Mo
dulationsfrekvensen varieras mellan 300 
och 3000 Hz och max-värdet för de
viationen anges. Detta bör ej överskrida 
+ 5 kHz. 

Mätresultat 
,och utvärdering 

Här följer station för station mätdata 
och testlagets kommentarer till mätre
sultaten. l vissa fall uppvisar stationerna 
el\ del annl'ärkningsvärda brister och uppe 
fyller sällan eller aldrig de krav som t ex 
Televerket stäJler på kommersiell kommu
nikationsr8:?iöutrustning. ,> Speciell~ finns 
det anledning att anmärka på mottagarse
lektiviteten, som i en del fall är exceptio
nelft dålig2: Även o!f1 det ~ör sig 091 ama.> 
törradioprodukter tycker vi att man har 
rätt att vänta sig något bättre egenskaper 
av station,e~, som;i alla fWI betingar 
relativt högt pris. ' 

Midlana f3:'500\i~; 
Mottagarens ingång har ett HF-steg 

med två st FET i:lkaskodkoppling, yilka 

• Grannkanalstrålning 
Mätningen kan göras med en speciell 
mätmottagare eller med hjälp av spektrum
analysator; det senare har här använts. 
Modulationsfrekvensen var l 250 Hz och 
insignalen till mikrofonförstärkaren var 
20 dB högre än den signal som ger + 3 
kHz deviation. Summan av effektkompo
nenterna uppmättes i ett 16 kHz brett 
band + 25 kHz (bandmitt) över nominell 
frekvens. Mätningen begränsades således 
till endast övre grannkanalen. 

• Modulationsbegränsning 
Detta värde uttrycker sändarens förmåga 
att kunna moduleras upp till max devia
tion. Deviationen mäts med 1kHz modu
lationsfrekvens och med en insignal som 
är 20 dB högre än vad som ger + 1kHz 
deviation. Deviationen bör ligga mellan 
± 3,5 och + 5 kHz. 

• Modulationskänslighet 
Detta värde uttrycker sändarens förmåga 
att uppnå tillräcklig deviation då en LF
ton motsvarande normalt tal tillförs 
mikrofonen. Deviationen mäts med en 
LF-signal på 1000 Hz, vilken ger ett ljud
tryck på 94 dBA vid mikrofonmem-

matar ett ixfllter med 
fem resonatorer. Första blandaren är en , 
FE;;J; vars :r;,O-iojicering sk;pl' över,.,§Qurce
motståndet: Selektionen består vid 10,7 
MHz av ett tvåpoligt LC-ftlter före och ett 
efter l:a ~i;-stegeL2:a bl~daren följs aViw 
'ett keramiskt filter på 455 kHz. 

Känsligheten är den sämsta av de pro
vade mottagarna. ,Man §ka dock, inte;., 
överskatta värdet av 'hög känslighet om ' 
stationen ska sitta i ett motorfordon. 

)tid teml?eraturtt,f! - 25 ~l gav .. Lf -delen 
kraftig övergångsdistorsion vilket begrän- b 

sade uteffekten till 90 mW. Komponenter- . 
na i.;.dessa stationer är vanligen av.~;.consu-y . ,~,., .. -,. ., ~\ 
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branet. Deviationen bör här ligga mellan 
+ 3 och + 4,5 kHz. 

• Modulationskarakteristik 
Sändaren bör ha en stigande karakteristik 
med + 6 dB/ oktav mellan 300 och 2500 
Hz samt falla snabbt däröver för att ej ge 
störningar i grannkanalerna. + 1kHz 
deviation vid 1kHz modulationsfrekvens 
används som referens för att mikrofonför
stärkaren ej ska klippa vid någon fre
kvens. Då FM-mottagaren har fallande 
LF-karakteristik på -6 db/ oktav har ett 
filter med denna karakteristik använts 
före skrivaren. Frekvenskurvan ska då bli 
rak mellan 300 och 2 500 Hz, däröver 
bör den falla snabbt. Normalt används 
mikrofoner med stigande karakteristik för 
bästa uppfattbarhet. 

• Övertoner ochfalskafrekvenser 
Uteffekten av övertoner och andra falska 
frekvenser uppmättes med hjälp av spek
trumanalysator. På kommersiell kommu
nikationsradioapparatur är kravet att 
övertonernas effekt i Sverige ska ligga 
under 2 ~ W ( - 67 dB relativt 10 W) och 
de falska frekvenserna ska ligga under 0,2 
~ W ( - 77 dB relativt 10 W). • 

mer-typ", varför t ex elektrolytkondensa
torerna säVan fungerar i så låga tempera
turer. 

Den allvarligaste falska frekvensen 
144,772 Mljz är en s k "4:,4-spurious" i 
andra blandaren (jfr IC22).~ 

. Sändardelen 

Modulationsresultaten i Midlands sän
dardel är bJand de bästa av de provade 
stationernå: 

Sluttransistorn är Motorolas senaste 10 
W-variant,}~om uPJli~es tålaipändlig~SVF. } 
Slutsteget innehåller t - i likhet med flera 4; 

av de andra stationerna - en krets som 
slår ifrån s~~.9aren,~id för h9~t SV!';, 

I de stationer s~m har omkopplings
möjlighet mellan låg- och högeffektläge 
om!?trsörjs denna pmkoppl~g vanligen 
genom att ett motstånd inkopplas i serie 

~:~si~~:~:,:is~~::~~~;il~r:~~~~~~~ ... 
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5Vf-m .. ~( 

300 

Omkopplingen mellan hög- och lågetfektläge i 
sändaren till Midland 13-500 sker med hjälp 
av transistorer. Vid rör högt SVF bryts mat
ningsspänningen till slutstegets drivtransistor. 

j\ lätresultat för Midland 13-500 ser. nr. 3060/446 
AOfllinelljrekvens: 145.000 MHz 
Slriill!förhruf...llinf{ : 

mOl!agning (hrusspiirr till) 1-16 illA 
sändning 17.5 W 2. 9 A 
sändning 1.5 W l, 2 A 

Sändare 
Telllp. Driv- Frehen.\'- L'lejjef...1 

Ipanfllng awikelse 
- 25 C 13,2 V - 1,68kHz 18,0 W 
- 5' C 13.2V +0,88 kHz 20,5 W 
+20' C 10,8 V +0,62 kHz 10,5 \'v 
+20' C 13,2V +0,62 kHz 17,SW 
+20·C 15,6 V +0,62 kHz 25,5 W 
+55·C. 13,2V +0,67 kHz 16,2W 

Falska frekvenser: 
72.500 MHz 
Överroner: f2 
Grannkanalutstrå/ning: 

.-60 dB (fo/2) 
- 70 dB 
- 72 dB 

ModulatioJlskiinslighet: J + 3,4kHz 
1- 3,6kHz 

M--' I' Ivo...-" . .1 + 4,3 kHz 
uuUrallon.\~I>,ansnll/g. " _ 5.4 kHz 

Maxdel'iarion: f + 4,OkHz 
Modfre/..l'ellS: 500 H; - 7,OkHz 
Diw(JrI'ioll : 9.2 0" vid 0.95 mV insignal 

Del'ia-
tiOIl 

0,3 kHz 
I,OkHz 
2,8 kHz 
3,0 kHz 
3,0 kHz 
2,3 kHz 

en i stället med transistorer (se fig). r hög
effektläge och vid lågt SVF drar T34, vil
ket gör också T35 och T36 ledande så att 

Kenwood TR 7200 

HF -steg och l:a blandare utgörs av 
MOS-tetroder. För selektionen vid 10,7 
MHz svarar tre keramiska filter. De är av 
samma typ som används i rundradiomot
tagare med vardera ca 250 kHz band
bredd. Den totala bandbredden bör bli 
något mindre, men tillräckligt stor för att 
inte ge upphov till intermodulation i l:a 
MF-steg och 2:a blandare vid 25/50 

12 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1974 

Mottagare 
1'1'1111'. Dr;,'- Kiin.'· Ormlllkallal- Max 

.,påi1- lig- .,elekl;I';let LF-
n;n!? hel +15 kli: - 1H.H: lIIijfekl 

-~5 C 13,2 v 2.8/lv 68dB ", V 64dBilV . 0.09 W 
- se 13.2 v I,OJlV 57 dB p.V 53 dB fl V 
+20 C 10,SV 1.0l'V 63 dB /lv 6IdBp.V 
+20'e 13.2V 1,I/lV 64dB ilV 59 dB ilV 
+20'( 15.6V 1.I ilV 63dB p. V 59 dB /lv 
+55 e 13.2 v 1.1 p.V 63dB /lV 56 dB pv 

lntermodulationsundertryckning: I ' 

+ 15 kHz ! 
+ 50 kHz f 47 dB ",V 
+300 kHz t 
+600 kHz f 63 dB pV 

Falska frek\cnse ... : 
Spegelundertryckning: 91 dB '" V 
MF-underrr)'ckning: 74 dB ",V 
Övriga: 144.772 MHz 51 dB ",V 

144.092 MHz 68 dB ",V 

1,28W 
1.13W 
2,0 W 
3,0 w 
2,IOW 

Brusspärren öppnar för *.) /l V vid 10,8 V matningsspänning 
Brusspärren öppnar för 0,9 /l V vid 13.2 V matningsspännhig 
Brusspärren öppnar för 0,9 il V vid 15,6 V matningsspänning 

.) stänger ej 

S-meterns kalibrering: 
S-enher il/nivå 

3 27dB ",V 
5 34dB ",V 
9 47 dB ",V 

slutstegets drivtransistor får fullspänning. 
Spänningen sänks genom att T3-4:s bas
förspänning reduceras med hjälp av 2m-

kHz-mätningen. Det sista keramiska fil 
tret på 455 kHz svarar ensamt för prak
tiskt taget hela grannkanalselektiviteten. 

Med den uppbyggnad japanska motta
gare har uppstår de allvarligaste falska 
frekvenserna i regel i 2:a blandaren. Des
sa ligger dock utanför den bandbredd om 
200 kHz som det l:a MF-steget har, vil 
ket här resulterar goda spurious
egenskaper. 

Mottagaren uppvisar inga försämrade 
prestanda vid temperaturer ned till - 25 o 

- något som den är ensam om - dock 
går potentiometrar och vridomkopplare 
så trögt vid denna temperatur att de 
knappt går att vrida om (denna egenskap 
delar stationen med övriga i testet). 

Sändardelen 

God mekanisk konstruktion av över
tonsfiltret gar sändaren praktiskt taget fri 

,--------,---,...,..-;-·13 
Bott~rt 

--
-

" '" .. 

lOk 
4.7~ 

LF-karakteristiken. 

idJancf13-
ttagaren 

'fill slvISle-gE>ts 
drjvtfonsistor 

-

"'" . .,., 

kopplaren och Vit? varvid T34, T35 och ~ 
T36 stryps. Vid för' högt SVF blir T33 
ledande och stryper övriga transistorer. 

från övertoner med minimalt antal pilän
kar. 

Mikrofonfcirstärkaren med TA 7061 AP 
ger dåliga modulationsvärden - dock ej 
så dåliga som le22. Man saknar även en 
distinkt klippgräns. 

Vid sändning på repeaterfrekvens R2 
(145,200) finns en falsk frekvens 
(fo + fxtar), som hamnar på kanal 26 i 
VHF-marinradiobandet, vilket bl a an
vänds av Stockholm Radio. Den falska 
frekvensens uteffekt låg ganska lågt på 
den provade stationen , men bör beaktas 
på stationer med 12 ggr multiplicering. 

Stationen har en funktion kallad "moni 
channel". I detta läge kopplas sändarsl ut
stegen bort och mottagaren kopplas ej 
från i sändningsläge. Vid sändning hör 
man därför sig själv i högtalaren och får 
då en kontroll på att stationens väsentli
gaste delar fungerar. 
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HF - S1P9 T lp lo Blondar .. 10,1 MHz MF' 
1 o Blonda re> 

I5 PT 
I_O lOCI )I"JOO MHZ ) 

10LO(I1,155MHZ) 

HF- och MF-kretsama i 
mottagaren till Kenwood 
TR 7200. 

Mätresultat för Kenwood TR 7200 ,ler III' 72 /O 74 
NominelljrehellS: 145.000 M HI 
Strölllforbruknillg: 

mottagning (brusspärr till) 
" Hi " 280 mA. " Lo" 380 mA 

Telllp 

- 2S·C 
- S·C 
+20·C 
+20·C 
+20·C 
+SS·C 

sändn ing 
sänd ning 

Dril'-
spiinning 
13,2 V 
13,2 V 
10,8 V 
13.2 V 
IS,6 V 
13,2 V 

10.S \\' 2.I S A 
I.S \\' 1. 1 A 

Sändare 
Frehens- Ut- Del'ia-
awikelse effekt tion 

+0,38 kHz 12,7W 1,1 kHz 
+0,67 kll z 12,8 \ 'v 1,7 kHl 
+0,49 kHz 6.7W 3.2 kHz 
+0,49 kll z 10.S V. 3.0 kH L 
+0,49 kHz 13,S \\' 3.0 kH7 
+0,86 kHz 10,S \\' 2.2 kH/ 

Falska frekvenser: 
132.9 17 MHz 
IS7.083 MH/ 
Övertoner: 

- 69 dB 
- 07 dB 

(ro- f'x-tal) 
(rll+rx-tal) 

Grannkallaiutstrålning : 

Modulatiollsktiil.~/ighet : 

- SO dB 
- 54 dB 
+ 4,8 kll / 
- 4.6 kH/ 

Modulatiombegrtiilsnillg: + 7,3 kH l 
- 7,8 kH/ 

Maxdel'iation : J +10 kH z 
Modfrehens: 1.2S0 Hz I - 12 kHI 
Distorsion: 9,5 0" vid 0,7 mY insignal 

1= . 
1= 
E 

== 

~ l -t=: == . 
1:= 

J= -

E . 
Rg 

Mottagare 
Tem/, Drit°- I\ii".\- (lrcl1l1l1 .. (II1O/-

s{?åi,- tig· .\eleJ...thitel 
ning hlJI +l5 ""= 

- 25 C I.n v 0.45~V 62 dB ~V 
- 5( 13.2 \ ' 0.·1 ~V 59 dB ~V 
+20 C HUV 05 ~V 59 dB ~V 
+20 C 13.c V 0.45~V 59 dB ~\' 
+20 C 15.6 V 0.45~V 60dB ~ \ ' 

+55·C 13.2 V 0.45 p \ ' 60dB ~v 

I ntermodulationsundertryckning: 

+ 25k HZ } 40dB V 
+ 50 Id Iz JJ 
+300 kHz l 60 dB V 
+600 kHz f JJ 

Fa l~ka frek\cnser: 
Spegelllndertrrc/.. I/ ing: 67 dB JJ V 
MF-lIl/derrndllil/fC 77 dB /-l Y 
Öl'Yiga:' , 70 dR /-l Y 

- 75 U/= 

57 d B ~ V 
57 d B ~ V 
57 dB ~v 
57 dB ~v 
57 dB ~V 
57 dB pV 

,Ilat 

LF· 
lIfejJekl 

1.05 \\' 
0.91 \I 

0.61 \\ 
1.36 \\ 
2.20 \\ 
1.53 \\ 

Bru)"J1~~rcn (lJ1rna r rtlr o.~) JJ \ \ id IO.K V ll1alning~\J1~inning 
Brusspärrcll öppnar rör 0.1 ~ ~ \ ' , id 13.2 V matningsspänning 
Bru5'pärren öppnar rörfl.l H ~v "id 15.6 V matningsspänn ing 

S-meterns ka librering: 
S·el/het illllil 'å 

I - 9 dB ~V 
2 - 2d B JJ V 
3 + 2 dB JJV 
4 + 5 dB I-N 
S + 9 dB JJV 
8 + 15dB JJ V 

10 +28 dBJJV 

14'1+1- -1-~-" f:!. F. 

IHt ~ -3 -f 
~ = 1= 

li --

TR7200 
~ Sändaren 

**1 f=4~ -SOOohm 
20dS 1 kHz dev. F 

I-+tl::==t I~ F.I 
Fl 

. - 1= l=- - 1== I:.:: , 
l'::::: 1= '_'C 1= 

- P-i F -. -
- ~ - 1-:= -E!\ E 

-1-. 
TR720 

=b Mottagaren 
=' 

-
-, 

E 

... , ... 
LF-karakteristiken. 

Icom IC22 

Mottagaren påminner mycket om Ken
wood TR 7200, men har på några punkter 
sämre egenskaper än denna ; främst vad 
det gäller falska frekvenser och i någon 
mån också intermodulationsdistorsionen. 
De falska frekvenserna uppstår i 2:a blan
daren , den allvarligaste, 144,773 MHz, är 
en s k 2-2-spurious. Denna frekvens ger 
efter l:a blandaren lO,473 MHz (144,773 
- 134,300). I 2:a blandaren kombineras 
andra tonen från signal och LO och ger 
456 kHz (2 X 10,473 2 X 10,245), 
Denna frekvens hamnar i andra MF
dt<lens passband. 

På samma sätt passerar 144,697 MHz 
mottagaren genom blandning av 3:e över
tonerna. Dessa falska frekvenser hade 
inte kunnat passera om mottagaren hade 
haft bättre selektivitet i l:a MF-delen, . 
vars bredbandiga keramiska filter nu inte 
räcker till. Bandbredden tillåter också 
störsignalerna på ett resp två kanaIav
stånd att passera och ge upphov till kraf
tig intermodulationsdistorsion MF-

. delen, 

Sändardelen 

Sändaren i Je22 gav det sämsta modu
lationsresultatet bland de provade statio
nerna. 

Mikrofonförstärkaren består aven inte
grerad krets, TA 106JA B. Diskanthöj
ningsnätet bör ligga före klippningen, 
men ligger i stället efter denna. Klipp
ningen fungerar mycket dåligt. Försök 
gjordes att ställa in förstärknings- och 

. deviationskontrollerna för max + 5 
KHz deviation, men därvid blev dis
torsionen hela 26 % vid + 3 kHz sving. 
Modulationsrapporterna från motstatio
ner blev så nedslående att kontrollerna 
ånyo ställdes om. ~ 

RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1974 13 



RT PROVAR 
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1°.0051°.001 10, 
HF~ s-1eg I : Btondoft" 

HF- och MF-kretsar i mottagaren tiD le-22 (jfr TR 7200). 

le-22 är ensam om att ha elektronisk om
koppling meDan sändning och mottagning •. 

- -

< le-
ncleren 

, 
:S;B~=dft 

22 

LF -karakteristiken. 

IC22 är den enda av de provade statio
nerna som har elektronisk S/ M-omkopp
ling (se fig). Denna fungerar enligt följan
de: I mottagning är DIS och D14 spärra
de och signalen kan gå från antenn till 
mottagaringång.· Vid sändning blir dio
derna ledande och signalen från sändar
slutsteget kan gå genom D 15 och över-

. tonsfiltret ut till antennen. Mottagarin
gången skydda av den ledande dioden 
D 14. L30 och .140 bildar en paralleJJre
sonanskrets med lågt belastat Q-värde 
(nära l) och dämpar ej signalen. C 139, 
L30 och C140 kan även ses som en ekvi
valent 1/4 X-ledning som vid sändning 
kortsluts i ena änden av D 14. 
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Mätresultat för Icom 1C-22 ser nr 3292 
Nominellfrekvens: 14S.000 MHz 
Scräm}Orbrukning: 

mottagning (brusspärr till) 170 mA 
. sändning II W 1,75 A 
sändning 0,9 W 0,8 A 

Sändare 
Temp. Driv- 'Frekvens- Vr- Devia-

spanmng awikelse ejJekl tioll 
- 2S' C 13,2V - 1,20kHz 11,7W 0,7 kHz 
- S·C 13,2 V +0,08 kHz 11.0 \V 2,3 kHz 
+20'C 10,8V +0,37 kHz 6,4 W 3,OkHz 
+20'C 13,2 V +0,37 kHZ II ,OW 3,O kHz 
+20'C 15,6 V +0,37 kHz .16,5 W 3,OkHz 
+SS·C 13,2 V +1,49 kHz 9,5W 2,OkHz 

Falska (rekvensec: 
72.500 MH7 
126.875 MHz 
163.125 MHz 
Ö\'erlOner: f2 

-70 dB (fol2) 

f) 
Grannkanalutsträln.ing: 

Modulationskiinslighet: 

-77 dB (fo-f')(-Ial) 
-70 dB (fo+f')(-tal) 
-72 dB 
.... fJ6 dB 
-23 dB 

j + 9,6 kHz 
l - 10 kHz 

M d l . b .. . I ' 27 kHz 
o u allOns egransnmg: I 26 kHz 

Max deviation: . l ,27 kH'z 
Modjrekven,l':2.SooHz - 26 kHz 
Distorsion: 16 /;', vid 0,45 mV insignal 

Heathkit HW-202 

1) Heathkit-stationens konstruktion och 
uppbyggnad presenterades utförligt i RT 
1974 nr 3 sid 43. 
Till skillnad från mottagardelen i övriga 
stationer synes HW-202 ha en riktig upp
byggnad av MF-delen. Mottagaren har 
nämligen sin huvudsakliga selektion före 
l:a MF-förstärkaren och en sådan upp-

10p 
l ~o Blanda(t' 

10.7 MHz Mr 
2:0 lO (10.245 MHz) 

Mottagare 
Temp. Driv- Käl/s- Grannkanal-

spån- lig- selektivitet 
ning het +25kHz .... 25 kHz 

-2S'C . 13'.2V I,S ,.v 7IdB,.V 48dB,.V 
.... S'C U.2V O,45jJV 61 dBjJV 52d BI'V 
+20C IO.SV 0,9 I'V' 63dBI'V 65dB jJV 
+20 C 13,2 V 0,4 I'V 58dB I'V 6IdB).<V 
+20'C 15.6 V 0,4 p.V 58dB).<V 61dBI'V 
+5S'C 13,2 V O,45 jJY 64dB iN 61 dB I'V 

Intermodulatioll!iundertryckning : 
+ 2S kHz } 36dBpV 
+ 50kHz 
+300 kHz } 62dB pV +6OOkHz 

Falska frekvemer: 
SpegelumJerlf)'ckmng: 77 dB pV 
MF-undertrydating: > 106 dB!, V 
ÖVriga: 144.697 53 dB pV 

144.773 34dBpV . 

455kHz 

Max 
LF-

uleffekt 
1,20W 
1,44W 
0.98 W 

1,53 W 

2,31 W 
f,62W . 

Brusspärren öppnar för 0,451'V vid 10,8 V matningsspänniog 
Brusspärren öppnar för 0,20 I' V vid \3.2. V matningsspänning 
Brusspärren öppn,ar för O,I61'V vid 15.6 V matningsspänning 

&meterns kalibrering: 
S-enhet innivå 

I 5 dB I'V 
2 9,5 dB ,"V 
3 12 dB ,"V 
5 15 dB pV 

7 
9 

9+20dB 
9+40 dB 

17,5 dB ,uV 
19,5 dB ,"V 
23 dB!'V 
35 dB!'V ' 

MätresWtat för Heatkit HW-202 ser nrsaknas 
. Nominellfrekvens: 145,1 00 Mhz 
Strörnforbrukning: 

mottagning (brusspärr till) 135 mA 
sändning 9,5 W 1,5 A 

byggnad ger normalt inga problem med 
falska frekvenser och intermodulation i 
MF-stegen. Filtret består av två 10,7 
MHz tvåpoliga, monolitiska kristallfilter. 

Som framgår av mätresultaten är mot
tagarens svagaste punkt grannkanalselek
tiviteten, vilken endast är 24 dBJ.L V vid 
- 25 kHz. Denna dåliga selektivitet gör 
också att intermodulationen inte går att 
mäta vid 25/50 kHz, eftersom nyttosig
nalen och intermodulationsprodukterna 
drunknar i (fo + 25 kHz)-signalen. Vid 
kontroll av ett annat exemplar erhölls 
samma resultat. Två filter av den typ som 
ingår i HW-202 ger i bästa fall 60 -70 
dB i relativ selektion, men genom missan
passning och läckning förbi filtren erhålls 
en så låg grannkanalselektivitet som 24 
dB. 



w- 02 
.. daren 

Rg 1 Mohm 
17.5 db - 1 kHz dev 

H -22 
Mottagare 

LF -karakteristiken_ 

Sändardelen 

: 

Sändaren självsvängde inom visst batte
rispänningsområde - ett fenomen som 
också observerades på ett annat ex
emplar. Sändaren trimmades därför om 
med hjälp av spektrumanalysator före 
provet. 

För låg modulationskänslighet upp
mättes. Mikrofonforstärkaren bör ha ca 
15 dB högre fOrstärkning. När stationen 
är inställd for max ± 5 kHz deviat ion 
erhålls for liten deviation, vilket resulte
rar i att användaren vrider upp devia
tionskontrollen fOr fullt. Därvid höjs 
klippnivån, vilket resulterar i övermodu
lation när röstläget höjs. 

Sändaren har 24 ggr multiplicering, 
vilket resulterar i låg distorsion , speciellt 
vid lägre frekvenser. Kristallerna kopplas 
in medelst diodomkoppling (sefig), vilket 
gör det lätt att koppla in kanalpassning 
till stationen om så önskas. 

RT PROVAR 

r-_____ K_on_O~I~~ä_lj_O_re ____ __ 

I 

lOOk 1100 
~ 

lOOk 1100 

lOOk 1100 
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lOOk 1100 I 
470 1.70 l.,70 1..70 1.70 470 

T I T T 
I 
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Krislcll 

1:0 Oscillotor 

1100 

Mätresultat for Heatkit HW-202 ser nr saknas 
NOlllinellfreh ens: 145.100 Mhz 
S trölII!orhmkninR: 

mottagning (brusspiirr till ) 135 mA 
sändning 9,5 W 1.5 A 

Sändare 
Telllfl Dri\c Fre"" el7\'- Ut

efJeAt 
10,OW 
IO,5 \\' 
5,7\\, 

- 25 C 
_ 5' C 
+20' C 
+20' C 
+20' C 
+55 ' C 

.\pai1l7ing al'l'ikel.\ e 
13,2 V + 1,42 k fi L 
13,2 V +2,20 k Hz 
10,8 V +0,02 kHz 
13,2V +O,53kHz 
15,6 V +0.62 kHz 
13,2 V +0,53 k Hz 

9,5 \\ 
13,8 W 
10,O W 

Falska frekvenser : 
32,275 MHz 

108,825 MHz 
139,055 MHz 
151, 145 MHz 
181,375 MHz 
Övertoner: f, 

f J 

f, 
f, 
f. 
f, 
f. 

Grannkanalutstrålning: 

Modulationskdnslighet: 

-66 dB 
-65 dB 
-60 dB 
- 57 dB 
- 60 dB 
- 53 dB 
- 54 dB 
-49 dB 
-62 dB 
- 64 dB 
-66 dB 
- 64 dB 
- 57 dB 
+ 1,9k Hz 
- 1,9k Hz 
+ 8,0 kH L Modulationsbegrdnsning: 
- 7,7 kH z 

Max deviation: + 10,0 kHL 
Modfrekvens: 600 Hz - 8,6 kHz 
Distorsion: 1 ,5 ~" vid 4,2 mV insignal 

Deria-
tion 

O kHI 
2,8 kHz 
2,3 kH z 
3,0 kHz 
3,0 kH z 
2,8 kHz 

~ 'o 
f V') f--r-11- T;II 
\ t-...... ~ ~ 11 tripplart' 
'->< r , 

=PJl I~ 'I; , I , 

I , 

t-- ~fo-

L
7 

I Heathkit HW-202 omkopplas 
kristallerna med hjälp av diod
switchar. Schemat visar hur detta 
går till i mottagaren. 

Mottagare 
T~III" Drir- A'åi,s- Gral1l1~allal-

spåi,- tig- sl4l4·;/in"tet 
lIing hel +25 kl/: 

- 25 C 13.2 V O.90~V 33 dB ~V 
- 5 C 13.2 V 1.0 ~ V 35 dB ~V 
+20 C 10.g V 0.70 ~V 37 dB ~V 
+20 C 13.2 V 0,63 ~V 3~dll ~V 
+20' ( 15,6 V 0.63 ~v 36 dB ~V 
+55 C 13,2 v 0.80 ~v JX dB ~V 

Intermodulationsundert r~ ckning: 

+ 25 kHz I *) dB V 
+ 50 kHz f I' 

+300 kHz I 62 dB V 
+600 kHz f I' 

*) Går ej att mäta p.g.a. a lll fiir 
låg grannkanal se lektivitet. 

Falska frek\'enser: 
Spegelundertrycknil/g: 32 dB I'V 
MF-undertn'Cknil/g: 69 dB I' V 
Övriga: 139. 748 5~ dB I' V 

- 25 kl/: 
33 d B ~V 
34 dB ~\' 

2~ dB ~v 
24 dB ~v 
24 dB ~V 
27 dB ~V 

.Itu.\ 
I.F-

lI1ljJdr 
2.4 \\ 
2.6 \\ 
I.~ \ \ 
2.2 \\ 
3.2 \V 

2.6 V,· 

B russriirr~n öprnar rör *) IJ V vid IO.X V m,-ilningsspänning 
Bru,,!\p~irrel1 öppnar rl>f 0.63 IJ V \ id 13.1 V matningssp,i nning 
Bru ~~riirrcn i"Jppn,lf ri)[ 0.70 Il V \ id 15.6 V matningsspän ning 

*) stiingt:r ej 

S-meterns kalibrering: 
S-enhet il/nil'å 

I + 19 dBI'V 
2 +25 dB I'V 
3 +28,5d B )J.V 
4 +58 dB)J.V ..... 
5 dB I'V IJIIII"'" 
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H", 50 1(lO 200 "'" ,.". 

Mätresultat rör FDK Multi 8-DX ser. nr. 97.240 
f\'O/llinellfrehens: 145.000 MHz 
SlrÖl11forbrukning: 

mottagninI! (brusspärr till) 
sändning ~ 11:6 W 

340 mA 
2,05 A 
1,3 A 
1,0 A 

sändninl! 5 W 
sändning 2,2 W 

Sändare 
Temp. Driv- Frekvens- UI- Devia-

spaiming awikelse effekl lion 
- 2S' C 13,2Y - 1.6 kHz 13,0'.1.' O kHz 
- S"C 13,2 y +0,70 kHz 13.0W 2,8 kHz 
+20C 10.8 y +0,45 kHz 6,4 W 3,5 kH<: 
+20' C 13.2Y +0.72 kHz 11.6 W 3.0 kHz 
+20"C 15,6 y + 1.03 kHz 15.2 W 2,5 kHz 
+5S' C 13,2 y +0.80 kHz 9,0 \Iv 3,2 kHz 

Falska frekvenser: 
132.917 MHz -56 dB' (fo- fx-tal) 
Övertoner: f2 ..-56 dB 

f) -76 dB 
f, -53 dB 
f, - 70 dB 

FDK, Multi S-pX 

Detta är en relativt konventionell dub
belsuper. På ett par punkter avviker den 
dock från de övriga : l:a blandaren följs 
av ett fyrpoligt Le-filter (1O,7 MHz) och 
direkt efter detta kommer 2:a blandaren. 
Förstärkningen före 2:a blandaren är låg, 
varför intermodulationsdistorsionen vid 
25/50 kHz också blir låg - den lägsta 
hos de provade stationerna. 

Mottagarens kristall oscillator saknar 
trimmöj lighet, en allvarlig brist som den 
lyckligtvis är ensam om. LO-frekvensen 
hamnade därför 6,4 uaz under nominell 
frekvens, v~et gav en osymmetrisk 
grannkanalselektivitet Vid uppmätning 
av denna i temperaturen - 5° inträffade 
blockering i mottagaren. . 

S-metern har två lägen. I mätprotokol
let är det känsligaste läget upptaget i kali
breringstabelJen. 

Sändardelen 

Mikrofonförstärkaren fungerade inte 
vid temperaturen - 25 o, vilket antagligen 
berodde på dåliga elektrolytkondensato
rer. Vid .ändring av matningsspänningen 
uppstod relativt stor frekVensdrift samt 

16 

f. 
f, 
fa 

Grannkanalulslrålning: 

Modlllationskänslighel: 

ultllJ. DX 

- 56 dB 
- 55 dB 
-64 dB 
-56 d B 

1+ .4,OkHz 
1_ 5.2 kHz 

Modlllalionsbegrän.Wlil1!!·{ + 4,9 kHz 
, - 7,1 kHz 

Max deriarion: i + 6,"1 kH7 
Modfrekl'ens: 590 Hz 1- 9,2 kHz 
Distorsion: 5.3 ~o vid 0.9 mV insignal 

Mottagare 
temp. Ori,' Kål/," Gran11kanal 

spän. Ii[i- selekli\'itet 
ning hel +25kH: - l5kH: 

-25'C 13.2V l,2ltV 63dB/lV 77dB/lV 
- 5' C 13,2Y OA IlV hlockering 
+20 C 10,8 V @,5./lY 58dB p V 78dBIlV 
+20'C 13,2V O,S}.N 58dB /lY 78dB /lV 
+20'C IS.uV O,S/lV 58dB/'v 78dB/lV 
+S5' C 13.2 V 0,8.uV 55 dB ItV 78 dB /lV 

. Max 
LF· 

llIejlekt 
0.98 W 
1.28\\' 
0,8SW 
1.36 W 
2.0W 

1.28 W 

LF-karakteristiken. 

IntermodulationSUndertryckning :' 

+ 25 kHz : '14 d B ' Y 
+ 50 kH/ . !l 
+300 kHz 
-l;600kHz ' 67d B !lV 

Falska freRyenser: 
Spege/undertrl'cknfng: 75 d B !lV 
MF-underlryckl7ing/ 88 dB !lY 
Övriga: 144.082 . 70 d B !lY 

, 
, 

Brusspiirrcn öppnar förOA )AV vid 10.8 V m"lniogsspiinning 
Brusspärren öppnar rörOJ2 itY vid 13,1 V mUlning spiinning. 
Brusspärren öppnar för 0.32 /lV vid 15.6 Y matningsspänning 

~tems kalibrering: 
S-enhet innil'å 

. 2 + 3 d B /lY 
4 + 8 dB /N 
6 +11.5 dB JIY 
8 +14 dB Il Y 

10 +23 dB IlV 

variation av deviatione':l, något som tyder re då rre 7r -länkar anv,än!s: Det medel-
måttiga resultatet kan bero på dålig me-på bristfållig spänningsreglering i sända-

ren .. kanisk utformning eller "påverkan av 
Övertonsdämpningen borde varit bätt- SVF-meterns kretsar. 

Tillverkardata 

Heathkit Icom Kenwood F DK Midland 
Parameter Sort HW202 IC-22 T R 7200 Multi ·80X 13 - 500 

Känslighet JJ.V < 0 ,5 jIV < 1,0jIV < I ,OJJ.V < 1,0jIY < 0,5 JIV 
palspänn för 12 dB för 30 dB för 26 dB för 30 dB fö r 12 dB 

S+N+O/ N+O S+N/ N S/ N S/ N S+N/ N 

Bandbredd kHz ± 15 kHz 20 kHz ± IOk Hz ±5 kHz 
( - 6dB) 

Bandbredd kHz 22 kHz ±25 kHz 40kHz ± 19 kH z ± 12 kHz 
-50dB - 60dB -50 dB - 50dB 

Falska frekvenser dB < -60 dB - 60 dB < -60 dB < - 70 dB -55 dB 
(mottagare) 

Spegeldämpning dB < - 45 dB - < -60dB - -

LF·uteffekt W >3 W IW > IW 1,5W 2,5 W 
för 10 % klirr fö r 10 % klirr för 10 % klirr 

Sändaruteffekt W IOW 10W 10W IOW 15W 
lW IW 3W lW 

IW 

Falska frekvenser dB -45 dB - 60dB -60 dB - 60 dB -
(sändare) 

Multiplicerings· ggr 24 8 12 12 12 
faktor i sändaren 

Kanalantal 6 24 23 23 12 

Temperaturområde ' C -25 - -20 -20 -
+50 +60 +60 

Ursprungsland USA Japan Japan Japan Japan 

Pris Skr 970: 1235 :- 1500: - 1865: - 1235:-
inkl moms ca pris ca pris ca pris 

Generalagent Heathkit, Schlum Elfa Radio & I.ara Radio Bejoken 

l' 

" 

. 

berger, Sthlm Televis ion, .'\B*) Arlöv Import AB*} 
tel 08/ 52 0 7 70 Saknas·) Stockholm lel 040/ Malmö 

08/7300700 ·U 6020 te l 040/ 11 9560 

*) Dessa stationer säljs i Stockholm .av Ing f:a Eldafo, lel q8/89 65'00. '\ ,"'I 
RADIO & TELEVISION - NR 5 - i 97 4 



Nordmende CCS projicerar 
smalfilmen på TV -rotan 
Nordmende introducerar nu sin nya TV-scannerför super-8-jilm. 
En behändig bordsapparat som gör det möjligt all på 
elektronisk väg projicera smalfilm på TV-rutan. 

•• Efter flera års utveckl ingsarbete 
startar västtyska Nordmende i maj i år 
ser ieproduktion av sin elektroniska scan
ner fOr super 8-film. Maskinen, som fått 
namnet "Spectra Colorvision Constant 
Speed" - vanligen förkortat CCS - är 
för modligen världens första elektroniska 
smalftl ms-scanner för allmänt bruk. Re
dan i höst introduceras maskinen på den 
svenska marknaden och beräknas då 
kosta ca 6 000 kr, dvs något mer än vad 
en VCR -maskin för videokassetter kostar 
i dag. 

Konstant filmhastighet 
skonar filmen 

Varfor introducerar egentligen Nord
mende en sådan här "projektor" i en tid 
när filmen mer och mer blir ersatt av vi
deoband som media? Har super 8-filmen 
någon framtid i konku rrensen med video
bandet? - Ja absolut , säger Nordmendes 

de största fördelarna med CC S-maskinen 
är att den skonar fil men betydligt mer än 
en van lig projek tor. Filmframmatningen 
sker nämligen med konstant hastighet 
och inte ryckvis som i en van lig projek 
tor, något som med tiden sliter hårt på 
perforeringen. F ilmens perforeringshål 
används inte all s för frammatningen, de 
tjänar endast som information för syn
kroniseri ng av ljudet. 

Den konstanta hastigheten möjliggörs 
av att varje film ruta avsöks linje for linje. 
I en konventionell filmprojektor belyses 
hela bildrutan på en gång, vilket nödvän
diggör den ryck iga frammatningen. 

"Kall" avsökning ger 
utmärkta stillbilder 

Fig 1 visar scannerns blockschema. Ett 
katodstrå lerör avsöks med 50 bilder per 
sek und, dvs med samma bildfrekvens som 
TV-mottagaren. Den avlänkade elektron 
strålen träffar katodstrålerö rets bild-

r Film Objektiv 

skärm som avger en ljusstråle, vilken får 
passera genom ett objektiv innan den träf
far filmbanan . Ljuset moduleras genom 
filmens täthet och detekteras av fotomul 
tiplikator som omvandlar informationen 
till elektriska signaler. Dessforinnan se
pareras de tre grundfårgerna rött, grönt 
och blått med hjälp av dikromatiska 
speglar. Före P AL-kodningen uppdelas 
signalen i luminanssignalen (Y) och ski ll 
nadssignalerna (R - Y och B - Y). I fårg
TV -mottagaren återbildas på känt sätt de 
tre grundfärgerna. 

Scannern lämnar dels en videosignal 
(för monitor) och dels en UHF-signal. 

Filmer inspelade med hastigheterna 18 
och 24 bilder per sekund kan köras i 
scannern. Filmen går dock ej med exakt 
dessa hastigheter utan med 16 2/ 3 resp 25 
b/ sek . Detta för att man ska erhålla syn
kronism med avsökningshastigheten 50 
b/ sek . Fig 2 visar hur avsökningen går ti ll 
vid filmhastigheten 25 b/ sek. P g a för-~ 

Katodstrålerör 

, försäljningschef for videoutrustningar , 
Jiirgen Hopf, till RT. - En färgkamera 
för video får man i dag knappast under 
20000 kr medan nästan alla har råd att 
kö pa sig en smalfilmskamera. Den som 
vill göra färgupptagningar med god kvali 
tet och samtidigt till ringa kostnad kom
me r under lång tid att vara hänvisad till 
super 8-fi lmen. Dessutom är redigeringen 
av film mycket enkel jämfört med redi 
ger ing av videoband, vi lket kräver avan
cerad elektronisk apparatur. 

Men varför använda en elektronisk 
scanner fö r 6 000 kr när man klarar sig 
med en van lig projektor till bråkdelen av 
denna kostnad för film:--isningen? En av 

Fig 2. Filmen avsöks med hjälp av ett katodstrålerör vars avlänkade elektronstråle emitterar 
en ljusstråle som får passera genom filmen. Bilden visar hur avsökningen går till väga vid 
filmhastigheten 25 b/ sek. Eftersom katodstrålerörets bildfrekvens är 50 b/sek hinner 

Styrelektronik 
fö. filmframmiltni nlilan 

varje film ruta avsökas två gånger så som bilden visar. 

Katod$ualfl rör 

I 

~-1--~----~ I ® 
L...-__ .,...-__ -' Fot otf8111IItO'1 

FotomUltiPlikator •• * 

Fig l. Blockschema över elektroniken i CCS-scannern. 
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hållandet 1:2 mellan filmframmatning 
och avsökning avsöks varjy bildruta två 
gånger. 

Filmen kan också snabbspolas framåt 
och bakåt och återspolning sker automa
tiskt när filmen är slut. Återspolningsti
den för en halvtimmes fi lm är ca tre 
minuter. 

Utöver de redan nämnda fördelarna 
med CCS -scannern kan nämnas att den 
gör det möjligt att visa en klar stillbild 
hur länge som helst, eftersom bilden pro
jiceras "kallt" och det inte är någon risk 
för att filmmaterialet skadas genom kon
tinuerlig belysning. Stillbilden från en 
CCS-maskin är också avsevärt skarpare 
än vad t ex en VCR-maskin kan prestera. 
Förevisning via TV -mottagare gör det 
dessutom möjligt att titta på filmerna i 
dagsljus. 

Tar både kassetter 
ocl.t filmrullar 

Till CCS-maskinens övriga egenskaper 
hör bl a att den kan återge såväl optiskt 
som magnetiskt ljud på filmen. Möjlighet 
finns också att via maskinen lägga på 
magnetiskt ljud i efterhand. 

CCS-maskinen tar både kassetter och 
filmrullar och inmatningen är automa
tisk. En halvtimme är i dag maximal spel -

Nordmendes elektroniska scanner rör super-S-film. 

tid, men man räknar med att filmen inom 
kort ska kunna göras så tunn att upp till 
två timmars speltid blir möjlig. 

Videobandbredden för Nordmende 
CCS uppges till 3,5 MHz (6 dB). RT-med
arbetaren kunde vid den svenska premiär
visningen förvissa sig om den goda upp
lösningen och bildskärpan. Dessa fakto 
rer är naturligtvis starkt beroende av in
spelningsresultat, filmkvalitet etc, men 
vid optimala inspelningsförhållanden 
överträffar CCS-maskinen en entums 
videobandspelare vad gäller färgbriljans 
och upplösning. En speciell briljanskon
troll gör det möjligt att förstärka kant
skärpan ytterl igare. 

Även om bildkvaliteten är mycket god 
kan Nordmende CCS inte täda med t ex 
en videokassettbandspelare i al la avseen 
den. Man har t ex ingen möjlighet att 
göra egna inspelningar av TV -program 
och färgfilmens åtminstone för närvaran
de komplicerade och tidskrävande fram
kallningsprocedur gör detta system 
långsammare att arbeta med än video. 

Nordmendes svenske generalagent, 
Centrum Radio AB i F arsta. tel 
08/930740, kommer i höst att mark
nadsföra CCS främst på den institutionel
la marknaden. • 

GU 

CCS-scannern med höljet avtaget. Längst 
upp syns katodstråleröret och längre ned 
t v objektivet samt de tre foto
multiplikatorerna. 

Nordmendes super-8-scanner har ett mycket servicevänIigt chassi som kan vikas ut från undersidan. 
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Med ljusets hastighet 
en lysdiod med infraröd emission. som be 
skrivs med början på sidan 49, är ett litet 
exempel på vad den här tekniken kan 
åstadkomma med mycket enkla medel. 

Ett par artiklar i det här RT-numret behand
lar ett av elektronikens just nu mest expansi 
va områden - opto elektroniken (eller op
troniken, som det också heter). Begreppet 
föddes så sent som under 1960-talet i sam
band med att man på allvar började dra nyt
ta av optiska fenomen i vissa hah ledar
föreningar. Utvecklingen har sedan dess gått 
oerhört lavinartat och helt plötsligt fann sig 
många konstruktörer vara mitt uppe i en ny 
era av elektroniken där lysdioder, opto
kopplare och andra nyheter erbjöd enkla 
lösningar på kniviga problem. 

Lysdioden gav oss cn helt ny typ av indi
kator som kunde ersätta de äldre utrymmes 
och effektkrävande gasurladdningsrören i 
manga applikationer. Matriser av lysdioder 
används i dag i många sammanhang för al 
fanumerisk presentation. J ag tror inte att det 
är nagon överdrift att pastå att denna typ av 
indikator haft nästan lika stor betydel se som 
IC-kretsarna för utvecklingen av den nu så 
vanliga fid.kalkylatorn. 

Men utvecklingen inom det här området 
har nått mycket längre än så. I slutet av 00-
talet började man försiktigtvis tala om att 
ljusledare av glas någon gång i en avlägsen 
framtid kunde komma att användas för 
kommunikationsändamål i större samman
hang. De banbrytande landvinningarna på 
detta område har dock skett först under 70-
talet och de senaste rapporterna talar om att 
fiberoptiken redan är ett klart alternativ till 
vågledare och koaxialkabel. Tekniskt är 11 -
beroptiken helt överlägsen koaxialkabeln -
hundratusental s telefonkanaler kan öyer 
föras på en harstratunn ledare, signalerna 
påverkas inte av elektromagnetiska stör
ningar, dämpningen är låg (endast nagra fa 
d B/ km \. varför reläförstärkare kan placeras 
med åtskilliga kilometers mellanrum etc -
och fabrikanterna menar nu att ocba kost 
naden skulle bli fördelaktigare \ id mass
framställning. 

den oerhörda informationskapacitet det här 
är fråga om. Men med det avsevärt ökade 
kommunikationsbehov. som kan fön äntas 
inom en inte alltför avlägsen framtid för t ex 
bildtelefon och kabel -TV, kan fiberoptiken 
fä utomordentligt stor betydelse i framtida 
kommunikationssystem. 
• Lasern var scicnce fiction för bara sådär 
en 15 år edan. I dag är den sjäh klar i 
många industriella tillämpningar och håller 
redan på att göra Sill intåg pä hemelektro
nikmarknaden (bl a i uppspelningsapparater 
för bildskivor). Samtidigt i11lruduceras nya 
optronikkomponenter pa löpande hand: 

Det mest lovande inom optroniken just nu 
är nog ändå möjligheterna att på opti~k väg 
överföra bredbandig information. Det expe
rimentsystem för talöverföring med hjälp av 

I dag kan det kanske tyckas nagot över 
drivet med ett kommunikationsmedium med 

Holografiska mi.nnen, nytande kristaller ... 
Ingen yrkesverksam elektroniker kan längre 
undgå att beröras av framstegen inom op
troniken. 

Göran Uvner 

HÄNT 

Rörliga kameran 
seminarietema 
Det IV:efilmteklliska seminariet i 
Filmhuset, Stockholm, ägde nyli
gen rum i Lars Swanbergs upp
läggning, och genomgående tema 
var "Den rör liga kameran". 

Programpunkterna omspände 
tva dagars föreläsningar och vis
ningar. Programmet upptog 
Torstell Jungstedts Den rörliga 
kamerans historia och från Upp
sala medverkade Gunnar Jans
SOIl, docent i perceptionspsykolo
gi, med bl a genomgång av prin
cipen för perception av rörlig a 
föremål då man själv är stationär. 

Den rörliga kamerans estetik 
och teknik bestods grundliga 
analyser med många filmexempel. 
Tomas D)fverman orienterade om 
vad man kan finna här ifråga om 
specialdollies, åk vagnar, kranar 
upp till 5 l m höjd, helikopterföra
re med filmrutin, undervattens
film resurser o dyl. 

De utländska inslagen var nera, 
och här märktes ett framträdande 
av chefen för Mobius/Wescam i 
London. 70/11 Waddell, som är 
specialist på rörlig, stabiliserad 
inspelning. Firman är känd för sin 
egen avancerade kamerastabilisa-

tor för upptagningar från helikop
ter, båtar och andra starkt vibre
rande och ryckande "plattfor
mar". Med den brittiska firmans 
teknik kan man fa alldeles stad iga 
helikopterbilder med 500 mmm 
teleobjektiv! 

Ett föredrag, skrivet av losif N 
Alexallder, Lenfilm studios, var 
betitlat Applica/ion of /ele\'isioll 
/echnique for shoo/ing of fea/ure 
fllms, och det tolkades till svenska 
i sammandrag av Swanberg. Fö
redraget beledsagades' aven de
monstrationsfilm om en \ ia TV 
fjärrstyrd filmkamera. 

ID-kort 
fråga for JO 
Sju allvarliga frågor riktar do
centen i biokemi vid Uppsala 
Universitet Ing1'ar S\'e IlSSOIl i en 
skrivelse till J 0, där förf hävdar 
att myndigheternas handläggning 
och marknadsföring av våra nya 
ID-kort präglas av medveten 
mörkläggning och undanhållande 
av (riskabla) fakta rörande isotop
märkningen av korten. 

De ID-kort som görs av CA
verken i Strängnäs har en märk 
ning över fotot med den radioakti 
va nukliden Prome/iu/ll ].J 7 (147 
Pm). Strålmängden som avges 
hålls vid tillverkningstillfället un 
der en /-l C i betastrålning av st yr-

kan 0,23 MeV. 
Korttypen har funnits sedan 

1970 och anmälaren vill peka på 
att det enligt grundade farhågor 
finns risk för att befolkningen 
ådrar sig dels direkta strålskador 
på huden, dels genetiska skador 
på könskörtlarna. 

Ingen information ges cm detta, 
menar anmälaren, och inga alter-

·MEDICIN 

Ultraljud, elström 
bra for folk och få 
Tävlingshästar I OS-samman 
hang, kapplöpningshundar och 
idrottsmän samt fotbollsspelare är 
kategorier som alla, enligt rap
port, drar nylla aven australisk 
apparat (tillv Australian Medical 
Supply Co, Moorabbin, Victoria 
3189) som ger elektroterapi och 
arbetar med s k faradisk ström 
(os ym met risk växelström). 

Denna Threas/om /IIusk els/ i
mulalar används för detektering 
av muskel - och matchskador av 
olika slag. Av två elektroder sätts 
en intill objektets ryggrad medan 

nativ meddelas den som vägrar 
bära korten. Speciellt av ses de 
nya körkorten, och docent SI ens
son vill nu att JO granskar rimlig 
heten av att korten far finnas . av 
att inga alternat! a ID kortf0rmer 
tillhandahå!les, av att inga \ ar 
ningar utta!as och att hemlighets
makeri uppenbarligen far frodas i 
fråg~n. 

nr t vå förs över sk adestället. 
Strömmen får musklerna att dras 
samman, varvid skadestället loka
liseras. Apparaten få r sedan sti
mulera de skadade vävnaderna till 
kona men intensiva sammandrag
ningar. Härigenom tilltar bIodge
nomströmningen och läkningen 
påskyndas. Muskelstimulatorn är 
gjord i halvledarteknik. Den är 
portabel och sägs kunna fjärr 
manövreras. 

En annan enhct i serien he~r 
Ulirasound och är verksam ge
nom HF-teknik: Ljudvågor upp 
till I MHz frekvens får stråla in i 
patienten genom en keramisk 
komponent. Skadeområdet upp
värms och "mikromasseras" med 
blodtillströmning som följd. Tera
pin sägs vara verksam ner till 7,5 
cm från hudytan, och man får 
såväl pulserande som ko ntinuerlig 
verkan. enligt rapport. 
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INSÄNT 
Skivdammet 
evig fiende: 
Plattrens -
ny bransch! 
"Dansk Pladerensning" är ett lika 
nytt som intressant initiativ inom 
nordiskt Hi fi - och musikliv: Un
der detta namn har ett antal in
tressenter. däribland tidskriften 
high fidel ity, gått ihop om en rö
relse som uteslutande rengör folks 
grammofonskivor! 

Normalpriset. skriver man till 
oss. är Dkr 4:50 per styck plus 
porto. För den pengen tillhanda
håller också Pladerensningen en 
ny innerpåse till skivan; mycket 
väsentligt! 
~ Dansk Pladerensning "bor" 
Sture K ongensgade 72, 1264 
Köpenhamn, om Pejlings läsare 
skulle ha lust att pröva på ser
vicen. 
~ Hur man går tillväga vid tvätt
ningen av skivorna har vi oss inte 
bekant, men inte otroligt "damm-

sugs" de med nagra av de "rens
maskiner" som inte är ovanliga i 
dag. 

Vi ska inom kort visa foton på 
en ny sådan brittisk skivdammsu
gare. som verkar få allt vid
sträcktare användning. 

Vem öppnar den första svenska 
skivrengörarshopen? Skriven rad 
till Pejling och berätta. Gärna 
med bild! 
~ Sveriges Radio tänker göra 
något radikalt åt skivdamm. Det 
är för tidigt att avslöja detaljerna i 
de experiment som pågått en tid 
nu. men så mycket kan sägas att 
man med intresse studerat 'vissa 
industri metoder för rengöring. 
Där är ultraljudscentrifuger det 

. stora slagnumret. och Pejling har 
bl a i Frankrike sett hur ultraljud 
används inom elektronikindustrin 
vid smetiga och vidhäftande pro
cesser; det är nästan trolleri hur 
någon minut med ultraljudaIst
ringen renar komponenter och 
verktyg! 

Bara inte ultraljudinverkan har 
till följd omflyttade frekvenser el
ler utsläckta avsnitt på 
skivorna ... 
~ Detta med . skivdamm är ett 
evigt problem. Om saken vittnar 

.>, 
Bygg en dator i ny betspl~tserna. Den är ?ärf?r up~

--1 lagd sa att eleven redan pa ett tl-

7'"'"1 korrespondenskurs! digt stadium får bekanta sig med 
, digital-och datorteknik. Först 

--t behandlas dock elektronikens 

· . 

Under kurstiden får eleven bygga bl a 
ett universalinstrument, ett oscillo
skop och en digital dator. 

Digitaltekniken har utvecklats 
med explosionsartad hastighet de 
senaste åren och fortsätter säkert 
att göra så under lång tid. Redan 
nu är denna gren av elektroniken 
så etablerad, att ett stort antal av 
de elektronikingenjörer som 
kommer ut på arbetsmarknaden 
aldrig kommer i kontakt med 
annat än digitala kretsar och sys
tem. 

Som så ofta i sådana här sam
manhang ligger utbildningen långt 
efter k urslitteraturen släpar 
efter, lärarna har ringa eller ingen 
kontakt med den praktiska verk
ligheten och måste först utbilda 
sig själva innan de kan vidarebe
fordra några djupare kunskaper 
till sina elever. 

Det är därför glädjande att ta 
del av den stora korrespon
denskurs i elektronik som nu lan
seras av det nyetablerade Insti
tutet får Tillämpad Elektronik 
(ITE). Kursen, som benämns 
"Tillämpad Elektronik ", är helt 
anpassad till den verklighet som 
möter dagens tekniker på ar-

grunder - komponentkännedom, 
ellära, förstärkare, mätteknik etc 
- mycket utförligt. 

Parallellt med studierna utför 
eleven ett hundratal laborationer 
och bygger några instrument. 

Med de materialsatser som 
ingår i kursen bygger eleven bl a 
ett transistoriserat universalinstru
ment, ett oscilloskop med triggat 
svep och 6 MHz band bredd samt 
- en dator med en total minnes
kapacitet av 32 ord om 8 bitar. 
Datorn: som innehåller 71 TTL
kretsar byggs upp etappvis så att 
eleven systematiskt får bekanta 
sig med både dess funktio n och 
programmering. 

Teoridelen omfattar 63 lektio
ner med ett 40-sidigt kompendium 
i A4-format till varje lektion. 

Kursen "Tillämpad Elektronik" 
grundar sig på material från Na
tional Radio Institute, McGraw
Hill, Continuing Education Co i 
USA, och har bearbetats för 
svenska förhållanden av tekn lic 
Juris Breikss i samråd med uni
versitetslektor Gunnar Markesjö 
vid K TH. Kursen beräknas ta ca 
2 år med normal studietakt och 
kräver inga förkunskaper utöver 
grundskola. Kursavgiften är 25 
kr/ månad utslaget på 25 måna
der. 

ITE har telefon 08/533007. 
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de ofta halvt desperata brev R T 
får. Tvättningar, kolskivor, prepa
rat. borstar, dynor; allt verkar de 
prövade brevskrivarna ha försökt. 
Förgäves! 

Själva .har vi. trots en betänkligt 
stor samling dammalstrande böc
ker etc i närheten av skivorna, 
aldrig n'ågonsin besvärats av stö
rande damm över dem på någon 
plats vi bott på. Ja, lite damm är 
naturligtvis ofrånkomligt, men 
sällan mera än att en Dust Bug 
eller Parastat hjälper effektivt. 
~ Förklaringen är enkel: Under 
det att svenska folket i gemen hål
ler en till rent ökenklimat gränsan
de inomhustemperatur har vi så
där 18 - 20° som mest och rätt 
avvägd fuktighetshalt utan 
några saltavsättande luftfukt- , 
ningsaggregat inkopplade. Den 

, "elektriska", torra hettan så 
många har är också rent fysiolo
giskt förkastlig: Hela miljön blir 
ohjälpligt elektrostatisk. Och om 
skivorna sprakar det naturligtvis. 
Sänk alltså tropikvärmen i stugan 
lite! 
~ En bekymrad man som skrivit 
till oss är Lars Nittve, som före
står Kulturhusets läsesalong i 
Stockholm, där så där 6 000 ski
vor finns (och mycket damm, 
ofrånkomligen). Han har kommit 
"att tvivla på leverantörens objek
tivitet" i dammavtorkningsfrågan. 
Nu använder personalen SelecIa 
Joniser, som han anser bra i och 
för sig, men vid brådska torkar 
man lätt av skivan mot spel
riktningen eller, värre, repar den, 
heter det i brevet. 

"Dessutom har vi små borstar 
som tycks höra ti ll våra Stanton 
pick uper och som går före nålen i 
spåret. Det händer dock ofta att 
dom kärvar av olika anledningar 
och spårar i stället för pick upen, 
om nu nålen över huvud når ned 
till skivan. - Som antistatvätska i 
Selecta har vi dest. vatten med lite 
antistatmedel i. Det rör sig dock 
om väldigt lite, två , droppar per 
rengörare . 

"Vi har Thorens TD 125 med 
normaltonarm. Hur vore det att 
använda Dust Bug, t ex? Risken 

för repning av skivorna skulle bli 
mindre", skriver Lars bl a i sitt 
brev. 
~ Jo. Dust Bug hör till de "obli
gatoriska" och goda skivavspel
ningsattiraljerna. Det där med att 
nålen inte skulle nå ner till spåret i 
fallet Stan ton verkar allvarligt. Vi 
har provat både Stanton och Pic
kering med de små daI}1mborstar
na, och är de hela ska de fungera 
OK. Men de där avhaknings bara 
små plymerna skadas lätt och blir 
böjda eller deformerade. Kolla 
beståndet och se till att borstarnas 
byglar har' kvar sin böjlighet. Och 
så öka nåltrycket! 

Själva slutade vi för länge se
dan att nyttja några sorters 
vätskor eller smet.' I svåra fall kan 
vi dock tänka oss mycket liten 
dos av etylenglykol, som verkar 
ytspänningsnedsätfande och har 
långtidseffekt i viss mån. (Köps 
hos t ex R udolf Grave, kemikalie
firman.) 
~ Att vaska skivorna under rin
nande vatten eller i en balja avstår 
vi också n'umera ifrån, sedan vi 
haft tillfälle att i mikroskop se hur 
rester och fällningar av klor, sal ter 
och andra tillsatser i kommu
nalvattnet blir kvar efter lufttork
ningen och gör det trivsamt fö r sig 
i mikrospåren. Den soll1 rekom
menderar dylikt får nog besvära 
sig att också föreskriva procedu
ren t ex alla seriösa fotolabb un
derkastar sig för bl a färgfram
kallningsbad och sköljningar -
bara filtrerat vatten där! Fotohan
deln för proffslab för sådana re
ningsutrustningar, som inte blir 
billiga, tyvärr. 

Lite hjälp kan man få genom 
att köpa nya antistatisk a in
neromslag till skivorna och i den 
vevan se över det förmodligen 
ganska unkna mappbeståndet 
med präktigt med 'damm i vecken! 
(Att skivorna står svalt och , i 
skugga tar vi för givet.) 
~ Som sagt, det finns i dag ma
skiner för rationell avdammning. 
Lars Nittve borde undersöka den 
marknaden och säkra ett inköps
anslag, så att hans goda Stantons 
hittar melodin igen. -e 

AES Europakongress 
i Köpenhamn succe 
Att 600 ljudteknikspecialister 
skulle komma till Audio Engi
neering S ocielys 4:e Europakon
vent i Köpenhamn 26 - 29 mars 
hade arrangörskommitten bokfört 
som en overtygande framgång på 
grundval av hela 475 förhands
bokningar vid en viss tidpunkt i 
vintras. Nu kom de t mer än 900 
deltagare från 25 nationer, folk 
ända bortifrån Australie n, t ex ... 

The 47th Convention blev allt
så en trängselfull tillställning, där 

det nordiska inslaget naturligtvis 
var stort och glädjande. I Dan
mark passade man på att bilda 
den första skandinaviska sektio
nen de här dagarna under H Sla!
jell, som till vardags ägnar sig åt 
högtalarforskning. 

Den svenska sektionen väntas 
ta form under 1974. 

R T ska senare ge ett referat av 
några av de många aktiviteterna 
och skildra några av de utställda 
produkterna, av vilka ingen inne- ~ 



DET AR ROLIGT An GÖU 
NAGOT SOM MAN TROR pAJ 

Vi trodde på vår ide: att man kunde göra högtalare 
med extremt naturtroget ljud utan att gå upp extremt i pris. 
Och vi - det är en grupp unga människor med ljud både 
som yrke och hobby. . 

Tidigare konstruerade och tillverkade vi högtalare 
hos några av USA:s största högtalartillverkare. För att 
kunna omsätta våra egna nya konstruktionsideer utan 
kompromisser startade vi eget. 

Resultatet blev en succe i USA: EPI högtalare väckte 
snabbt uppmärksamhet. Nu finns de också här hos dig i 
Sverige. Hör och se dom hos din fackhandlare. Vi tror att du 
kommer att bli lika entusiastisk som vi 
både fOr ljudet och utseendet. 

NYA PRINCIPER 
GER BADE EXTREM 
LJUDTROHO OCH 
EKONOMI. 

Hemligheten är enkel
het! EPI har ett ovanligt 

Norra Hamngatan 4 411 14 Göteborg. Tel.:03 1/17 Il 30. 

Informat ionstjänst 5 

enkelt delningsfilter och bland de många övriga tekniska 
~ konstruktionsfmesserna kan nämnas att 

I gr-q I domen är konkav, i motsats till vad fallet 
är hos flertalet andra högtalare. . 

Konstruktionen ger ett linjärt ljud, dvs ljudet bildar 
en praktiskt taget rak linje på ett diagram över frekvens
svaret. Denna linje motsvarar det naturliga ljudet. 

_.- _.- ...... .. -
:.:...:~ . . _~ . . :.:..:...:.: . . ~:.:~_ . ..:. ... ! e_lO ':": • • :.:._ ~ • .::: . _..:.:.:; :!: ~ 
.. r.i' -_ ~. - - ~/A dJ~tjS) 

... _", - b-' !: ,.~ .. _. '.';'~~{~";f. 
- - - I, N ,rtt, ]5): - :tr~ 

........ - - ._ - • ... M ,,---.. "' .. ~., .. ", 
I basändan hos EPI får du ut allt det som spelats in 

och i diskanten, så högt upp som 18.000 Hz tar EPI fram 
övertoner som du eljest brukar gå miste om. 

EPI-serien omfattar både direktstrålande och rund
strålande högtalare. Lyssna på EPI så förstår du hur 
mycket det linjära ljudet betyder fOr musiken. 

EPI-HÖGTALARNA (~ 
MED DET LINJÄRA LJUDET. ~(i) 
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bar något omvälvande nytt men 
där intressanta detaljförbättringar 
kunde noteras på sina håll. 

Av totalt nästan ett 80 tal före
~ drag - det blev lite för många 
I . .J och för tätt inpå varandra, kanske t_ , - gjorde ordföranden, Erik 
~ . Rorbrek Madsen, jämte kongress-

~ 
~ 
H 
~ 

ledningen ett försök. att utvärdera 
ett par av de mest intressanta och 
betydelsefullaste. 
~ Trots att hans rön principiellt 
sett kan sägas vara inte okänaa i 
vissa läger har skotten A M Pet
tigrew onekligen utfört ett delvis 
banbrytande arbete med "A New 
Approach to Magnetic Recor
ding". I den här sektionen, där 
föredraget upplästes, hade tidiga
re en engelsman, Robert B Dyer, 
påvisat hur anmärkningsvärt 
hämmande ofullgången mekanisk 
konstruktion får inverka på det 

~ < elektromagnetisk a resultatet. 
J Dyer pekade på vad som kan 

~
. göras i dessa avseenden. Petti

grew hade utfört en ny teoretisk 
modell för ideal AC-förmagnetise

~. • " rad inspelningsteknik gentemot 
~ den gängse, klassiska med dess 
. anomalier. Modellen hade han 

t , utvecklat till att gälla en matema
< tisk analys som ger överraskande 

.... h . god korrelation mellan de mag
I......:,.J netiska parametrarna och band

skiktstjocklek i jämförelse med 
~ uppmätt distorsionskarakteristik 
~ och våglängdsberoende frekvens -

,. gång. H -~ I dessa Watergate-skandalens H .. månader var inte överraskande 

den brittiske domstolsexperten 
Hugh Fords föredrag om 
"Magnetbandupptagningars vär
de som vittnes bevisning i dom
stolsförhandling" motsett med 
stort intresse. Det bedömdes ock
så som ett av Köpenhamns-kon
gressens betydelsefullaste bidrag. 
Föredraget beledsagades av upp
tagning at på "spion" -band, där 
ett av inslagen sades ha renderat 
en person fyra år bakom galler ... 

Mr Ford var starkt kritisk mot 
den amerikanska expertisens sätt 
att handha analysen av Water
gate-banden. Att ett korrekt utre
dande av misstänkta, "manipule-

rade" band är synnerligen intrikat 
och tidsödande framstod klart ef
ter ing Fords expertgenomlysning. 
~ Två andra föredrag blev livligt 
diskuterade: Tysken J Schlemms 
inlaga för s k'Kunstkopfstereofoni 
vs "quadrofoni" och Matti Otalas 
för sju vanliga Hi fi-förstärkare, 
en förödande granskning av före
komsten av T/M, transientinter
modulationsdistorsion; ett be
grepp som med det snaraste bör 
införas. Vad sägs om att välkända 
fabrikat kan uppvisa en "ren" ef
fektreserv om två milliwatt till 
följd av med gängse metoder 
"omätbar" distorsion som dock 

Beräkna kvadratroten 
med enkel fickräknare 
Att en vanlig, billig fickräknare 
för de fyra räknesätten också kan 
användas för att enkelt och nog
grant beräkna kvadratroten på ett 
tal kanske inte alla känner till. 
Många gånger behöver man veta 
ett svar med flera decimalers nog
grannhet och att då pröva sig 
fram med bara papper och penna 
tar lång tid. Genom s k successiv 
approx imation kan man efter bara 
ett par tre beräkningar på fickräk
naren få fram svaret med åtta 
siffrors noggrannhet. 

Om kvadraten på talet Y söks, 
går man tillväga på följande sätt: 
Uppskatta i huvudet vilket tal XI 

som ligger närmast lösningen och 
dividera Y med detta. Addera 
med XI och dividera resultatet 
med 2. Då får man ett nytt tal X 2, 

som ligger närmare lösningen än 
XI ' Gör samma räkneoperation 
igen, men sätt nu in Xz i stället för 
XI' Operationen kan beskrivas 
med formeln 

y 

X-+ Xj 
J 

2 
Redan efter den tredje operatio-

.nen har man i regel fått svaret 
med åtta siffrors noggrannhet. 

Ett räkneexempel: Beräkna 

ruinerar ljudet? Otala höll ett 
"privatseminarium" efteråt vid 
vilket bl a RT:s medarbetare S-E 
Borja och R T -red till lika delar 
andäktigt lyssnade och frågade. 

AES hade med säkerhet något 
att ge åt alla, och utvecklingen på 
deltagarsidan här i Europa håller 
ju faktiskt på att krypa upp mot 
de ca 2 000 personer som de 
"stora" AES Convents i USA 
omfattar. Det hela lovar gott inför 
1975 års sammankomst i Eng
land, som blir i London eller i 
Sydengland, möjligen i melodifes
tival-aktuella Brighton. 

-e 

~ Utgå ifrån 9 som första app
roximation och gör följande ope
rationer på räknaren: (85) ( -7- ) (9) 
(+) (9) (=) (-7-) (2) (=), vilket 
ger resultatet 9,22222. Sätt in det
ta i stället för 9 och gör om opera
tiomin, vilket nu ger resultatet 
9,2195445. 

Vill man kontrollera noggrann
heten, ställer man in räknaren för 
konstanträkning (K) och trycker 
in tangenterna (X) och (=). Re
sultatet blir 85 . 

För att få tillbaka lösningen 
trycker man in (I) och (=) och 
talet 9,2195445 kommer åter upp 
på siffertablån. 

~ Automatisk kassettladdare från Telefunken, Italien 
P:1, Den ökade efterfrågan på förin

spelade magnetban'd har gjort att 
behovet av apparatur för snabb 
framställning av band har ökat. ~ . ~ . 

~ Vid kopiering av band brukar 
,.. .. inspelning ske med en hastighet 

som mångfaldigt överstiger den 
I!":', h .. ~orhmala in- och uppspelningshas
r...:..-; tIg eten. Kassettband spelas så-
" lunda in med hastigheten 38 cm/ s. 
~ , Sådan inspelning sker exempel-
F-;-:f ' vis på en rullbandspelare som har 

H.' : modifierats för kassettbandens 
bredd: 3,81 mm. 

",' 1 serfe
e o~~k~kh~IJsds~~San~t.t:~ ~~~g~t: 

. matas ett oc ett I var sm kassett. 
~ . För detta ändamål finns nu en 
" ., } kassettladdare som Telefunken i 

., 

Italien har konstruerat och tillver
kar. 

Maskinen är långt automatise
rad och mekaniken för skarvning 
och kapning av band är pneuma
tisk. 

Ett större antal digitala integre
rade kretsar ingår, vilk a har till 
uppgift att hålla reda på var resp 
bandavsnitt börjar (en kod är in
spelad i början av varje del), hur 
långt bandet skall vara om man 

exempelvis laddar oinspelad tape 
och hur många kassetter som har 
laddats. 

Bandsträckningen är konstant 

och uppgår till 20 - 30 p. Detta är 
mycket viktigt därför att om 
sträckningen är för liten kommer 
"bandkakan" inne i kassetten inte 

Dir Bosco, som står bakom utvecklingen av kassettladdaren, demonstrerar här 
hur maskinen manövreras. 

~ 
~ 
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att hålla ihop, vilket inverkar 
menligt på bandföringen. Om å 
andra sidan bandet sträcks för 
hårt kommer bandkakan att slå 
sig och ligga emot höljet för att på 
så sätt utsättas för friktion. 

Bandhastigheten är 600 cml s 
vid laddning av kassett. "Hela 
operationen tar mycket liten tid 
och vid produktion räknar man 
med att 120 st C60-kassetter skall 
kunna laddas per timme", avslöja
de Angelo Bosco, Dirigente vid 
AEG-Telefunken i Milano, när 
han vid ett Sverigebesök nyligen 
demonstrerade utrustningen. 

"Om två kassettladdare an
vänds samtidigt per operatör kan 
dubbla kapaciteten uppnås." 

Kassettladdaren kostar 35 000 
kronor och till detta kommer 
kostnaden för en kompressor. En 
utrustning som denna säljs gi
vetvis inte varje dag, men det 
exemplar som visades här i Sveri
ge har nu sålts till ALS-Kassett
band, meddelar 'den svenska gene
ralagenten SATT Elektronik AB. 
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Aterigen 
ett exempel på hur Hewlett-Packard 

teknologi ger lägre priser på 
professionella instrument. 

970A 
DIGITAL 
MULTIMETER 

Automatiskt val av 
mätområde 
Automatisk nollning 
Automatisk polari
tetsindikering 

Mäter: 
AC/DC 
0,0001 V-SOO V 
Ohm 
0,001 k-10000 k 

3 1/ 2 siff rors 
presentation 

PRIS: 1.935:
exkl. moms 

I 
t 

För ytterligare information returnera svarsku
pongen eller kontakta HEWLETT-PACKARD 

SVERIG E AB, Enighetsvägen 3, Fack, 
161 20 Bromma 20, tel: 08-7300550. ,.--------------. 

/ Till : HEWLETT -PACKARD SVERIGE AB , 
Enighetsvägen 3, Fack,161 20 BROMMA 20 

I Sänd migIfullständiga upplysningar 
om 970A DIGITAL MULTIMETER och andra nya 

I lågprisinstrument från Hewlett-Packard. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Namn:----------------~~---------------

Företag/lnst.: ----------------------------

Adress:----------------------------------

Postadress: - ------------------------------

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

\ I , ~ ~ 
..... _--------------' 

HEWLETT ~ PACKARD 

Försäljning. service och assistans på 172 platser i 6Sländer. 
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Philips 
Direktör Sl'el/ -O/o)' Reflmark har 
utsetts till verkställande d irektör 
för Philips N orrköpingsindustrier 
AB, Svenska Philipskoneernens 
utvecklings- och tillverknings
centrum för bl a färg-TV, musik 
anläggningar och mikrovågsug
nar. Företaget i Norrköping änd 
rade från årsskiftet namn från 
NEFA till Philips Norrköpingsin 
dustrier AB. 

Direktör Reffmark ingår I 

Svenska AB Philips koncernled
ning. Han har tidigare varit chef 
för Svenska A B Philips Datadivi 
sion. 

Till chef för Philips Terminal
sys tem i Vällingby har utsetts di 
rektör Kjell Sundbom. Direktör 
Sundbom- kvarstår samtidigt i sin 
befattning som försäljningsdirek 
tör på Philips Teleindustri AB. 

Sven-Olof 
Reftmark 

Kj ell Sund bom 

Siemens 
Ing Franz Zorn har övergått från 
avdelningen för automatiserings
teknik till tekniska utvecklings
gruppen. Han 
ska där syssla 
med mikrodator
applik ationer och 
softwareutveck
ling bl a för an 
vändandet av da
tor 404/ 2 som 
fjärrskriftförmed 
ling. 

NYTT 
Televerket beställer 
60 MHz-utrustning 
Televerket fortsätter utbyggnaden 
av 60 MHz koaxialledning. Ut
rustningen har beställts från Phi
lips Teleindustri AB. Utbyggna
den gäller sträckan Stockholm
Västerås med en ordersumma om 
2 miljoner kr. 

Mell an Stockholm och Väster
ås placeras 74 mellanförstärkare 
under jord, av vilka endast 14 har 

KATALOGER 
Multikomponent 
74/74 
Den tidigare välfyllda lagerkatalo
gen från Multikomponent har i 
årets version blivit berikad med 
ytterligare produkter. Några ex
empel är: Ringkärnetran~f(1rma 
torer, motståndsnät, lödpasta, nya 
apparatskåp och E-PAK -modu
ler. omkopplare, mil..robr}tare 
mm. 

Philips 
har givit ut en katalog för ·'test 
and measuring instruments" gäl
lande 1974. Denna 360 sldiga 
katalog, som omfattar det mesta i 
·mät in st rumentväg, ger en hel del 
tips vad slags mätinstrument. 
probar m m man ska använda vid 
olika tillfä llen. 

. Tektronix 1974 
Det digra oscilloskopprogram
met presenteras här i sin helhet 
både vad beträffar Tektronix och 
den något enklare och billigare 
Telequipment-serien. Oscilloskop, 
som var det ursprungliga verk
samhetsfältet, har under åren 
kompletterats med di \·erse instru
ment i TM SOO-serien, datapro
dukter som bildskärmar, pro
grammerbara .kalkylatorer, auto
matiska testutrustningar. televi 
,ionsprodukter m m. H) briden av 
dessa tek nikcr, det intelligenta 
oscilloskopet, är dock för färsk 
för att ha hunn it komma med. 

Siemens 
Databok 1973/ 74 för industriella 
typer av halvledare. Innehållet 
omfattar: Typöversikter, ger-
manium och kiseltransistorer 
samt tyristortetroder, germani
umdioder, tunneldioder, kiseldio
der, kiselzenerdioder, varaktorer. 
NTC-motstånd. hallgeneratorer 
och fältplattor, översikt över stan
dardtypt;r. 

reglerad Förstärkning medan res
ten är enklast möjligt utförda med 
fast förstärkning : Detta ger myc 
ket hög tillförlitlighet hos förbin 
delsen. Systemet, som tillverkas i 
England, beräk nas tas i dr ift un- « 
der 1975. Brittiska " Post Office" 
har tidigare beställt motsvarande 
utrustning för det engelska koax 
ialkabelnätet. 
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Patentverket 
ger ny service 
För marknadsföring av nya pro
dukter efter nya ideer måste man 
känna till tidigare patentskydd. 
Vill man själv söka patent är det 
fördelaktigt att skaffa sig informå
tion om vad som redan är känt på 
området. Man kan därigenom 
redan från början anpassa patent
föremålet med hänsyn därtill och 
därmed få ett starkt skydd för sin 
uppfinning. 

Egna efterforskningar 
Information kan man få genom 

patentskrifterna. Dessa finns att 
tillgå i svenska patentverkets 
bibliotek, där 27 miljoner patent
skrifter från ett 50-tal länder finns 
samlade. Här finns klassordnade 
samlingar. 

Kommissionsuppdrag 
Uppgifter om tillgängliga pa

tentansökningar, patent och regis
ter över meddelade patent har 
man sedan år 1947 kunnat få från 
en kommissionär för patentären
den. 

I juli 1972 inrättades en infor
mationscentral i Patentverket. 
Denna tar, sedan I oktober 1973, 
emot de tidigare kommissionsupp
dragen. 

Uppdragen överlämnas till ver
kets klassningsnämnd, där de 
sedan fördelas till Patentverkets 
ingenjörer. Resultatet av under
sökningen återgår till informa
tionscentralen där man debiterar 
och sänder svar till uppdragsgi
varen. 

Kostnaden för uppdrag med 
teknisk innebörd är f n 65 kr / tim
me och för övriga uppdrag 25 
kr/timme. Uppdragsgivaren bör 
för att förenkla och förbilliga ar
betet, specificera sitt uppdrag så 
långt som möjligt. 

~y fabrik 
rör TV-rör 
Videoeolor SA i Frankrike, som 
ägs av Thomson och ReA, pla
nerar att uppföra en fabrik i Lyon 
för att tillverka färg-TV-rör av 
"precision-in-line" -utförande. (Se 
RT 1972 nr 10 p 21.) Att intresset 
för denna rörtyp är stort bar på 
många sätt visat sig : Det patente
rade RCA-röret eller det på licens 
tillverkade Toshibaröret fmns i ett 
flertal europeiska fårg-TV-motta-

gare (Grundig, Telefunken m fl) 
och i föregående nr av R T kunde 
vi meddela att Philips har börjat 
tillverka "precision-in-line"-rör av 
26" storlek. 

Man räknar med att producera 
500000 rör om året i den nya 
fabriken , som kommer att invigas 
under första hälften av nästa år. 

Snabb laser 
rör rymd bruk 

En ny laser för kommunikation 
mellan satelliter håller på att 
utvecklas av GTE Sylvania Ine, 
ett dotterföretag till General Te
lephone & Electronics Corp. 

Noedymium Y AG (Yttrium 
Aluminium Garnet) lasern kom
mer att användas som sändare till 
det nya rymdkommunikationssys
temet. Ljus från en liten batteridri
ven lampa stimulerar Y AG-mate
rialet till att avge en stråleffekt av 
1/4 W och är kapabel till att gene
rera 500 miljoner pulser per se
kund. Pulserna "kodas" sedan att 
avge en datatransmissionshastig
het av l billion bits per sekund. 

GTE Sylvania meddelar att 
deras arbete har baserats på en ny 
teknik för strålstabilisering och 
kylning av lasern. Det nya syste
met använder kylning genom 
konduktans i vilket värmen leds ut 
i satellitens hölje varifrån det av
går i form av strålning ut i rymd
en. Bilden visar en laboratoriemo
dell. 

Marconikontrakt 
rÖr ESRO-satellit 
ESRO har slutit kontrakt med 
Mareoni Spaee and Defenee Sys
tems Ltd, ett GEC-företag, för 
huvudparten av elektroniken i det 
nya maritima kommunikationssa
tellitsystemet MAROTS. Kon-
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traktet täcker den detaljerade 
konstruktionsuppbyggnaden och 
den ekonomiska planen för denna 
satellit, de skepps burna ter
minalerna och kuststationer. För
stärkning kommer att ske från 
GEC-Marconis forskningslabora
torier och från Mareoni Commu
nieation Systems Ltd. 

Marconi är den enda brittiska 
ftrma som fått beställningar till 
alla de tre nya ESRO-satelliterna 
MAROTS, METEOSAT och 
OTS. Kontrakten omfattar totalt 
över 5 miljoner pund. 

Ihstrument -
bandspelare 
från Tandberg 
Tandberg har nyligen lanserat sin 
nya bandspelare på den svenska 
marknaden. Det är en 4-kanalig 
FM-maskin, avsedd för 1/4" band 
med 3 elektriskt omkopplingsbara 
hastigheter 15/ 16, 33/4 och 
15 "/s. 

TIR 1 1 5, som beteckningen 
lyder, har en inbyggd CRT moni
tor på frontpanelen där samtidig 

utstyrning av de fyra kanalerna 
visas. 

För högsta hastigheten gäller 
frekvensområde DC till 5 kHz 
och 48 dB signal/brusförhållande. 
Detta kan förbättras något med 
den "fl utter" -kompensation som 
fmns på kanal 2. 

Varje kanal har separat offset
kontroll för att man ska uppnå 
optimalt dynamiskt område. På 
den fjärde kanalen finns möjlighet 
att registrera, valbart, tal eller 
data vilket styrs med mikrofon
tangenten. Bandspelaren har se
parata kopierings in- och ut
gångar som gör det möjligt att 
direkt överföra den FM-module
rade signalen mellan bandspelare. 
Det ger lägre brus vid kopiering. 

TIR J 15 väger .11 kg och den 
lämpar sig därför för portabelt 
bruk. 

Tandbergs 
representeras 
tinsson & 
08/631105. 

instrumentprogram 
Sverige av: Mar
Nordqvist, tel 

Motorola utökar 
i Europa 
Som en del av den första etappen i 
Motorola Semieonduetors nya 
expansionsprogram i Europa, 
byggs Toulousefabriken ut och 
blir centrum för tyristor- och 
triactillverkning. 

Byggnadsarbeten är redan i 
gång och hälften av den nya 
byggnaden kommer att vara klar 
och i drift i slutet av juli i år. Hela 
den nya byggn.aden blir fullt klar 
1975. 

En del av den nya fabriksenhe
ten kommer att bestå aven pro
duktionsline för kiselskivor, som 
ger Motorola en avsevärt ökad 
kapacitet i fråga om effekttransis
torer och linjära IC-kretsar. Mo
-torola kommer följaktligen att i år 
producera tre gånger så många 
diffunderade kiselskivor av det 
slaget som under 1973. Toulouse
fabriken går helt över till 3" skivor 
under detta år. 

N Y kortvågs
mottagare 
från Bejoken 
Bejoken Import AB har låtit 
utveckla en ny heltransistoriserad 
kortvågsmottagare (modell DX 
400) för DX-are och kortvågs
lyssnare. Mottagaren är utrustad 
med fälteffekttransistorer i HF
steget och blandaren för goda 
korsmodulationsegenskaper. Fre
kvensområdet är 535 kHz till 30 
MHz i fyra band med separat 
bandspridning. Selektiviteten i 
MF-steget bestäms av ett kera
miskt ruter. Produktdetektor fmns 
för SSB/CW-mottagning. 

Bland kontrollerna på panelen 
märker man bl a A VC-omkoppla
re (snabb och långsam), stör
ningsbegränsare, BFO-inställning 
samt antenn trim mer för antenn
anpassning. Uttag fmns på fron
ten för hörlurar mellan 8 och 
2000 ohm. Stationen kan drivas 

·med antingen 220 V AC eller 12 
V DC och är inrymd i en grålac
kerad kåpa med svart aluminium
front med tydliga skalor. Vikt: 7 
kg. Dimensioner: 35 X 24X 18 
cm. Pris : 1088:- inkl moms. 

Bejoken Import i Malmö har tel 
040/11 95 60. 



Sinclair Cambridge 
Byggsatsen provad i Teknik för Alla nr 12/73, 
Populär Mekanik nr 1/74 och Radio och Tele
vision nr 2/74. 
"En riktig fickkalkylator med sitt lilla 
format 110 x 50 x 18 mm." 

"En verklig sensation." 

"Det är faktiskt ett pris som man 
knappast kan komma ned till om man 
köper komponenter för att helt på 
egen hand bygga en kalkylator. " 

"Är det svårt att bygga en elektronisk 
kalkylator? Inte alls kan jag säga." 

"Att konstantminnet fungerar på alla 
räknesätten är en annan användbar fi
ness. Man kan därigenom utföra ett 
stort antal beräkningar som t. ex. inver
tering, negering, exponefltialräkning 
m. m." 
(Citat ur provningsrapporterna.) 

Det nya priset 298:- t illämpar naturligt
vis även våra återförsäljare t. ex. 

ELFA Radio & Television AB, 
Josty kit AB 
World Import. 

Om Du har några problem att hitta Sinclair 
Cambridge så kan Du använda kupongen. 

Unna Dig en Sinclair Cambridge! 
Det är Du värd. 

Pris för 

Kort översikt: 

* Logisk tangentbordsfunktion * Konstant för alla räknesätten * Flytande decimalkomma * 8 siffrors display * -Kapacitet: 10-2°-10. ,9 med de 8 mest * signifikanta siffrorn~ i svaret * Tömmer automatiskt mellan beräkningarna * Minustecken vid negativt svar * Korrigerar felaktigt inställda tal * Kvadrerar, potensråknar och kedjeberäknar * 15 timmars effektiv batterilivslängd * Mått: 110 x 50 x 18 mm * Vikt: 105 gram * Garanti : 1 år * Sta[ldardbatterier: 4 st MN 2400 

komplett byggsats: 298:-
inkl. nya momsen 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~II Beckman Innovation AB 
~ J ag beställer för leverans vi a postförskott: Generalagent: • 

!~~!IJl!.n I ~,~" :: ~~~~::;,C~~b~~~~ :Y:~~~:~t2:'~~Y~~1 T,I. H H H H H H H H 

II\ .••• ,""UI'. ~~I;:~r8:.t~~I;~~t!:I~W318 ra I Ad"" ..... .. . . . .. . . . ... . ... . . . . . ... . . ...... . .. . ... .... . . ... .. . .... . ........ . . ;i i" 

Box 17116. 10462 Stockholm 17 ~ Postadress ..... . .. .. .. ... . ... . ... . . R~'~i(; &: ~E~;iv isioN ' " 'N '~ '5 " ""97'4 ' 25 
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TEAC. 

TEAC A 3340. "Det här är er 4-kanals simul-synk-maskin som fått enastående testomdömen i fackpressen v~i rl
den över. 
Maskinen har 4 separata kanaler och kan användas för både 2-kartalstereo och äkta 4-kanal. Ta~k vare simul
synk-systemet kan man till exempel spela in på en kanal, sedan lyssna på den samtid igt som man lägger på en 
sångstämma synkront på andra kanalen. Därefter kan man lägga på ytterligare instrument på tredje kanalen, 
sedan ännu ner på den fjärde. Alla 4 kanalerna ligge r nu helt syn kront och man kan när som helst radera ut och 
spela in på nytt (också synkront!) på vilken kanal man vill utan att påverka dom andra. 
Teac A 3340 har mixningsmöjlighet mikrofon/linje på varje kanal. Den har omkopplare för olika typer av band . 
Den tar spolar med NAB-nav och vanliga spolar upp till 101 /2 tum. Man kan kontroll-lyssna under inspelning an
tingen direkt på det inspelade bandet eller på programkällan. Maskinen har 3 bandhuvuden, 3 motorer och 2 
hastigheter: Både den professionella 38 cm/sek och den högsta 'amatörhastigheten ' 19 cm/sek. Den har 4 pro
fessionella VU-instrument, omkopplingsbart hörtelefonjack, automatisk bandlyftare och många andra fina egen
skaper. 

Frek,mskorrigering 
NAB 
Svajning 
±0.06% vid 38 cm/5ek enl. DI]'.; 
(0,04% NAB) 
±0,08% vid 19 cm/sek enl. DIN 
(O,06% NAB) 
l\1omentanstopp 
Ja 
Automatiskt bandstopp 
Ja 
Driftläge 
Stående eller liggande 
'\lixbarhet hos ingångarna 
Mikllinje 
Snabbspolning 
400 mJ90sek 

Yttermått B x H x D 
45 x52 x 22,5 cm 
Vikt 
22,5 kg 
Särlokilda egen~kapt'r 
"Si mul-s) nk"-,),tem med "ov
erdub·'. Bias-omkopplare. Auto
matisk bandlyftare. L),~nil1g ef
ter band vid inspelning. -Stereo 
sound on sound. 4-kanaleko och 
mångd andra tricklllöjlighetcr. 
Separata inspelning,br) tare. 2/4-
kanalsomkopplare . Omkopp
lingsbart hörtelefonuttag (fram. 
bak. fram+bak). 

HiFi-data: 
Ty p 
Med band,polar 
Antal spår 
4 (4 bnaler) 
Bandhastigheter 
19 och 38 c rn/sek (± 0,5/.,) 
Räkne,erk 
4 ,iffror, nollställning med tryck
knapp 
"Iaximal bandspolc 
26,7 cm (101 /2 tum) 
Antal motorer 
3 
Bandhuvuden 
3 (Rader. Inspelning. Avspel
ning.) 

Innehavarens fantasi är nästan det enda som kan begränsa den här maskinens möjligheter. 

Ingångar, kontakter 
Mik 0,25 mV/600- 10.OOO ohm. 
Telejack Linje 0, I V/50 kohl11 el
ler mer. Phonoplugg 
l"tgångar, kontakter 
Linje 0,3 V/ 10 kohm eller mer. 
Phonoplugg. Hörtelefon 8 ohm. 
Telejack 
L'tstyrningsinstrument 
4 VU-instrument 
F rek , ensomfång 
25- 24.000 Hz vid 38 c mise k 
25- 22.000 Hz vid 19 cm/sek 
Dynamikområde 
55 dB 
Rekommenderad bandtyp 
Lo" Noise 

~~ C2.---:_?'_. ____ _ 
MARTIN PERSSON AB, SVEAVÄGEN 117, BOX 19 127, 10432 STOCKHOLM 19. TELFFON08/23 3045. 
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Lasern får allt fler 
användn[ngso~den 
Lasern har många tillämpningar inom industri och medicin,jramgår 
i den här artikeln som även ger en översikt av olika lasertyper. 
Här visas också hur man enkelt kan bygga en ReNe-laser. 

•• För ungefär sju år sedan började det 
finnas lasrar på marknaden till rimli ga 
priser och detta öppnade nya perspektiv 
inom olika verksamhetsområden inom 
industrin. 
• Byggnadsbranschen har rationalise
rats med hjälp av laser. Där utnyttjar 
man helt enkelt den räta och väldefiniera
de linje, som lasern ger. Exempel på den 
na tillämpning finns inom vägbygge , 
plattläggning, tunnelbygge och rörlägg
nmg. 
• Med hjälp aven roterande prisma kan 
man generera ett plan i stället för en linje. 
Detta väldefinierade och exakta plan 
använder man t ex som referens vid gjut
ning av golv och för att lägga tegelstenar i 
samma höjd. 
• Positionsbestämning kan man utföra 
med stor precision. Detta har man nytta 
av på t ex fartyg , där man med stor exakt
het måste veta var antenner och kanoner 
befinner sig. Den numera billiga lasern 
används redan i Sverige i bilverkstäder 
vid riktning av krockskadade karosser. 
• Test och precisionsmätningar kan man 
utföra med laser på material som glas , 
metall m m, utan att för den skull förstöra 
dessa. Laser används även i verktygs
maskiner för att bestämma tjocklek, posi 
tion m fl mått. Den är användbar för att 
mäta på och kontrollera stora prismor 
och linser. 
• Komm unikation är ett område där 
laser kommer att användas mycket i 
framtiden. Video och ljud kan överföras 
över mindre sträckor där fri sikt förelig
ger eller genom fiberledningar. Dessa 
finns f ö att tillgå med så låg dämpning 
som 2 d B/km, men då rör det sig om 
mycket dyra fi berIedare. Kanske är detta 
framtidens telefonöverföring. Över
förings bandbredden är ju mycket stor, 
men praktiskt sett reduceras den givetvis 
av vilken band bredd som kan uppnås vid 
modulering. 

Andra tillämpningsområden är ho
lografi, som bl a kan användas vid kon
troll av kreditkort, spek troskopi, detek
tering av luftnedsmutsning, avstånds
bestämmande system och optiska indika
torer. 

Ett aktuellt exempel på lasertillämp
ning är Philips VLP-system , där videoski -

vans information avläses via laser; nr 3 
av RT. 

Olika typer av laser 
De vanligaste lasrarna med kontinuer

lig ~ trål nin g är: 
• Helium Neon Laser. Dessa finns för 

Fig 2. Schemat fOr en HeNe-laser. Av 
säkerhetsskäI bör det finnas en fulltrans
formator på ingången. Kiseldioderna är 
av typ IN4007. Röret typ MT71S kan 
köpas hos Metrologics svenska agent 
Bita AB. tel 08/31 90 00 i Stockholm. 

effekter mellan 0,5 mW och 50 mW. Ljus
våglängden ligger vanligen kring 6328 Å 
(rött) eller 11520 och 33910 (infrarött). 
• Helium Cadmium. Uteffekt på kom
mersiellt tillgängliga HeCd-lasrar ligger 
mellan I och 10 mW. Våglängderna 4416 
Å (violett) och 3250 Å (ultraviolett) före
kommer. En fördel i jämförelse med 
HeNe-lasern är att HeCd-laserns ljusvåg
Iängder bättre passar för fotokänsligt 
papper. 
• Gallium-arsenid-laser av halvledartyp. 
Detta utförande av laser är prisbilligt, 
men har något begränsade använd
ningsområden, därför att ljusstrålen har 
viss spridning. Vid kommunikation duger 
den dock utmärkt och används bl a i mili
tära tillämpningar , larmanläggningar 
m m. Våglängden ligger kring 9 000 Å. 
• Argonlasern. som är ganska dyrbar, 
ger ett grönt sken . 
• Koldioxidlaser (COz) arbetar vid våg
längden 106 000 Å (ren värme) med ef
fekter mellan l och I 000 W. 

Den används huvudsakligen för bear
betning genom förångning och smältning, 
förbränning av biologisk vävnad (kirurgi) 
och vid kommunikationssystem. 

Pulsade lasrar 

Man skiljer här på två typer, där d;n 
första har oregelbundet puls tåg: 
• Här finns rubinlaser, som arbetar vid 
6 900 Å, effekt I - I 000 W och neo
dym-(Nd)-glaslaser, som ger effekten l -
3 000 W vid 10 600 Å. 

Dessa lasrar används huv udsakligen 
vid bearbetning genom förångning och 
smältning, svetsning av metall, fotokoa
gulation av näthinna och mikroskopfo
tografering. 

Den andra pulsade lasertypen arbetar 
med singelpuls eller pulståg. 

Inom denna grupp finns rubinlaser som 
arbetar vid 6 900 Å med en effekt av l -
10 MW (!). Den används huvudsakligen 
vid avståndsmätning, belysning av av
lägsna objekt vid fotog rafering, sikt mät
ning (flygfält) och fotografering av 
snabba förlopp . 

Lasern farlig för ögat 

Man bör, när man använder en laser, 
betänka att detta för med sig vissa risker ~ 
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Fig J. Här visas innanmätet i en ty
pisk HeN e-laser. Schemat rör denna 
visas i tig. 2. Fabrikat: Metrologic, 
typ ML 660. 

får en själv och omgivningen. Det koer
_henta ljuset är mycket skadligt för ögat 
och dessa skador har långtidseffekter. 

Vid kirurgisk användning utnyttjar 
man denna effekt och man har därvid till 
vunnit sig erfarenheter vid ögonoperatio
ner. 

Där använder man framför allt rubinla
ser. Ögats ljusbrytande system koncentre
rar vid behandlingen strålningen inom ett 
litet område på näthinnan , varvid bränn
sår uppstår. Såret tjänar syftet att t ex 
löda fast en avlossnad näthinna. 

Några regler att komma ihåg: 
1. Se aldrig in i en laser. En osynlig 
stråle kan vara lika farlig som en 
synlig! 
2. Se till att inga personer kommer i 
närhet av laserns stråle (eller strålar). 
3. Betrakta aldrig ett område där en 
laser finns med kikare. 
4. Skyddsglasögon bör användas 
vid arbete med laser. 
5. Vid laboratoriearbete ska strålen 
riktas så, att den helt absorberas. 
6. Allmänbelysningen i lokalen där 
lasern drivs, bör vara god. Därvid 
drar sig pupillerna samman och ögat 
blir okänsligare för laserstrålar. 

Ovanstående råd är ett utdrag ur 
Kungl Arbetarskyddsstyrelsens re
kommendationer vid användande av 
laser. 

Fig 4. Förslag till komponenternas dis
position på ett kretskort. 
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Bygg en laser själv 
Laserrör kan köpas separat och till det 

erfordras i stort sett bara ett nätaggregat 
för att få en fungerande laser. 

I det visade schemat framgår vad som 
krävs. En spänningsfördubblarkedja hö
jer spänn ingen, så att den obelastade 
spänningen på utgången uppgår till 7000 
V. Denna spänning krävs för att NeHe
röret ska tända och därefter sjunker den 
belastade spänningen till ca l 600 V ge
nom det inre motståndet i spänningsför
dubblarkedjan och två seriernotstånd , 
R Il och R 12. Dessa motstånd bör place
ras så nära röret som möjligt. 

Strömmen genom röret måste be
gränsas och därför är katoden ansluten 
till en strömgenerator som ger 4,5 mA. 

Modulering av strålen 
Genom att införa modulering kan man 

använda lasern för kommunikation. 
Överföring kan ske av audio, video och 
data, om modulatorn har tillräcklig band
bredd. Mottagning sker med fotocell. Vi 
ska här visa hur en HeNe-Iaser är upp
byggd. 

Strålens intensitet är proportionell mot 
strömmen genom röret. Modulering sker 
därför enkelt genom att strömmen modu
leras. Strömmen bestäms av spänningen 
över motståndet R 14. Spänningen stabili 
seras av dioden D och spänningen över 
R 14 reduceras med bas-emitterspän
ningsfallet hos T2. Man kan ersätta emit-

termotståndet med en transistor enligtflg 
5 och på så sätt erhålla en resistans som 
går att styra. 

Moduleringstransistorns bas får sin 
spänning via en varierbar spänningsdela
re. Potentiometern justeras så att medeI 
strömmen genom röret blir den rätta. Ett 
HeN e-rör av denna typ kostar ca 500 kr. 

Ljuskommunikation kan man även 
utföra med andra medel än med en laser. 
På annan plats i detta nr av RT finns ett 
kommunikationssystem baserat på en 
JR-diod . Med laser kan man dock över
brygga större avstånd. • 

GL 

Sedd från sockelsidan 

KatodB~ o 
Anod 

• o 

Fig 3. Sockelkopplingen rör röret. 

Rl3 

Rl7 

020 
Rl8 

Rl9 R20 

T 
Mod in 

Fig 5. Förslag till lämplig modulator. 



NYTT ELEMENTFÄSTE 
Nästan omöjligt att bryta. 

NY PROFIL 
ger vinden mindre angreppsyta vari 
genom risken för vibrationsskador är 
så gott som helt eliminerad. 

Svenska AB Philips 
Servex Fack 10250 STOCKHOLM 

Ultramid B4K som tål solens UV-strålning . 

NrfTT ELEMENTLÅS 
för snabbare och säkrare låsning av 
elementen 

Informationstjänst 9 

MINDRE KARTONG 
Bara hälften så stor. 
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• Sjöfartsverket har nu allt klart 
för att sätta i gång med den i RT 
nr 1/ 1974 nämnda forsöksverk
samheten med selektivanrop på 
privatradions kanal II A. Tonsig
naltyp har fastställts, stationsplat
ser har setts ut och apparatur har 
beställts. Under maj månad ska 
man ha alltsammans driftklart. 

Det blev l 750 Hz 
Den tonsignal som valts ut för 

att "väcka" lotsstationernas m fl 
selektivmottagare blir av typen 
enkelton, I 750 Hz ± I % och 
med en varaktighet av minst 5 
sekunder. Den långa varaktighet 
som krävs hos öppningstonen har 
ansetts ge tillräcklig säkerhet mot 
falska anrop orsakade av stör
nin gar o d trots att man bara 
använder sig aven enda ton. 

Enkeltonsystemet har i det här 
sammanhanget avgjorda fordelar 
framfor de tekniskt mer avancera-

Så bär kommer nödradiostatio
nema att se ut. 

PRIVAT 
RADIO 
Stig Malmström 

de dubbeltonsystemen. Den 
enskilde båtägaren kan som kom
pletterande utrustning till sin båt
radiostation skaffa sig en enkel 
stämpipa för I 750 Hz. Därmed 
får han tillgång till det här, jäm
fört med vanliga muntliga anrop, 
betydligt effektivare sättet att 
larma lotsar m fl fasta stationer 
på kanal II A. Den musikaliske 
kan kanske t o m klara sig med 
att vissla 3-strukna a (l 760 Hz) 
eller ta det på eventuellt medfört 
musikinstrument! Några experi
ment därvidlag är emellertid inte 
tillrådliga, eftersom lotsarna sä
kert inte är trakterade av att få 
larmsignalen utlöst i onödan. 

Tjugo nödsändare 
Under tiden för försöksverk

samheten kommer Sjöfartsverket 
att placera ut 16 nödsändare för
sedda med tonsignalgivare på oli
ka platser på västkusten , nämli
gen på 
• Hallands Väderö, Kappel s
hamn 
• Tistlarna 

· . . Klartför tonanrop p å 11 A 
· . . Pengar finns, apparatur 
är under montering 
• Brandskären 
• Skut- och Hamnholmen 
• Gluppö 
• Gåshåla 
• Väderö Storö 
• Morö 
• Ulsholmen, norra viken 
• Ursholmen 
• Tjälleskär. 

. Fyra stationer placeras på ostkus
ten: 
• Norsten utanfor Omö 
• Sprickopp i Lilla Nassa 
• Vapplan i Mjölefjärden, Hör
nefors 
• Skötgumman i Skellefteåfjär
den. 

Slår försöksverksamheten väl 
ut, kan vi vänta oss ännu fler se
lektivutrustade nödradioskåp på 
kobbarna under nästa båtsäsong. 
Pengar har faktiskt redan an
visats för ändamålet. 

Automatisk signal 
Manöverorganen i nödradio

skåpen utgörs aven stor, åter
fjädrande tryckknapp och aven 
sladdförsedd mikrofon av normal 

är klart att använda radion på 
normalt sätt med hjälp av tan
genten på mikrofonen. 

Inuti skåpen döljer sig en Lafa
yette Micro-66, lätt modifierad 
for automatsändningens skull. 

Mottagarna på lotsplatser och 
tullstationer, nio stycken, är av 
typ Zodiac M-5026, utrustade 
med en speciell tonmottagnings
tillsats som tnedger den i selektiv
sammanhang ganska stora to
leransen, ± I %, ianropstonens 
frekvens. 

Alla kan anropa 
Det kanske för säkerhets skull 

ska tilläggas att forsöksverksam 
heten med selektivanrop på kanal 
I I A inte medför några in
skränkningar i den hittillsvarande 
passningen på kanalen. Även om 
selektivsystemet ger möjlighet att 
i de fasta bemannade stationerna 
utestänga alla andra ljud än den 
speciella tonsignalen, är det inte 
så apparaturen kommer att an
vändas. Det ska alltså gå lika bra 
i år som under tidigare säsonger 

Fråga innan du saxar! 
På förekommen anledning påpe- från vederbörande artikel författa- dem i valfritt sammanhang om 
kas ånyo att återgivning av text re. Den blott alltför vanliga upp- bara källan tydligt anges, är så
eller bilder ur Radio & Television fattningen att man kan "knycka" lunda felaktig. 
inte får ske utan särskilt medgi- hur stora stycken som helst ur en 
vande från Fackpressförlaget och tidning eller tidskrift och återge 

• Kungsö 
• Lindholmen, väst Hälsö 
• Ussholmen , SSV Marstrand 
• Altarholmen i Grönskären 
• Vaskholmarna 

typ. Tryckknappen, som är till 
räckligt stor för att kunna manöv
reras med armbågen, måste hållas 
intryckt under hela radiosamtalet, 
detta för att stationens batterier 
inte ska ta slut på grund av att 
någon glömmer stänga av statio
nen efter sig. 

Då knappen trycks in, sänds 
I 750 Hz-tonen automatiskt ut 
under fem sekunder varefter det 

att ropa på lotsarna eller tullen på 
kanal II A om man behöver hjälp 
av ett eller annat slag 
tonanropssystemet ska bara 
fungera som en extra säkerhet. 

KommeriTV 
De nya selektiv utrustade 

nödradiostationerna kommer att 
presenteras i ett TV-program, tro
ligen under forsommaren. Det är 
Erik Bergsten vid Sveriges Radios 
Göteborgsredaktion som i "Tek
niskt Magasin" ska visa hur an
läggningarna fungerar. • 
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DX-nyheter 
i korthet 
Maj månad brukar kunna bjuda 
på en hel del intressant hörbart. 
Under denna månad brukar de 
första verkliga toppkonditionerna 
inträda med god hörbarhet från 
små lågeffektstationer i t ex Peru, 
Ecuador och Bolivia. De DX-are 
som kan undvara några timmars 
sömn mellan 03.00-06.00 kan få 
god lön för mödan. 

Ärets latinamerikanska säsong 
har annars inletts bra med trevli
ga hörbarheter redan under feb
ruari och mars. Många av statio
nerna har också visat sig villiga 
att besvara lyssnarrapporterna 
med exotiska brev och i vissa fall 
även souvenirer. 

Sommaren medför även DX
konferenser, och på annan plats 
informerar vi om vårt eget parla
ment. 

Det årliga finska stormötet, 
vilket de senaste åren haft allt fler 
svenska DX-are på besök , ar
rangeras i år den 2 - 4 augusti i 
semesterorten Sieravuori i sy~

västra Finland. Anmälningar och 
förfrågningar kan göras hos Jyrki 
K Talvitie, Itäinen Puistotie II C 

Månadens QSL räknas i dag som 
en liten raritet. Kortet kommer 
från det forna British Malaysia. 
Detta QSL-kort var mycket van
ligt i slutet av 1940-talet och i 
början av 19S0-talet. Trots det 
svartvita trycket kan man ana 
kortets mycket vackra färgsätt 
ning i motivet. 

ox
ING 
Börge Eriksson 
rapporterar 

22,00 140 Helsingfors, Finland. 
Ett svenskt nybörjarmäster

skap i DX-ing kommer att ar
rangeras i höst av Falköpings 
DX-klubb på uppdrag av Riks
förbundet DX-Alliansen . 

Vid DX-Parlamentet 1973 be
slutades om framställning av ett 
DX-märke av rockslagstyp. 
Många förslag på märke inkom 
till förbundet , som nu har fast
ställt märkets utseende. Man 
hoppas att det ska finnas klart för 
försäljning till årets parlament. 
DX-are som är intresserade av 
märket kan skriva till Riksför
bundet DX-Alliansen , Box 3168 , 
103 62 Stockholm. 

Nu över till det internationella 
radioläget: 

• Radio Sofia i Bulgarien kan 
ibland höras på kvällarna med sin 
nya högeffekt-mellanvågssändare 
i Vidin som sänder på 575 kHz. 

• Radio Bangiadesh har också 
tagit i bruk en ny mellanvågssän
dare med en effekt av 1 000 kW 
som ska användas ut
landsprogrammen. 

• Radio Universidad i Concep
ci6n , Chile, som RT presenterade 
för något år sedan och som kvitte
rade artikeln med ett special 
program, tillhör de radiostationer 
som ändrat namn efter den poli
tiska omdaningen i Chile. Statio
nen kallar sig nu Radio de las 
Fuerzas Armadas och sänder på 
spanska och engelska för utlandet 
mellan kl 00.00 - O 1.00 på 6135 
kHz. 

D X Parlamentet 
i Malmö 
14-16juni 

Om drygt en månad är det dags 
för årets DX-parlament, som ar
rangeras i Malmö av Malmö Kort
vågsklubb under tiden 14 - 16 
juni. 
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· .• Finska stormötet i augusti 
• •. DX-märket klart 
• .. Lyssna på tidsignal 
Annorlunda DX: 
Lyssna på tidsignal 
och standardfrekvensstationer 

Vid ett par tillfällen har RT 
redogjort för en del s k annorlun
da DX-områden, t ex PTT- och 
PTP-stationer. Ytterligare ett 
område för "annorlunda DX-ing" 
är att lyssna till tidsignal och 
standardfrekvensstationer. Dessa 
stationer kan kanske anses ha 
ringa betydelse för en vanlig 
DX-are, men de är trots allt till 
mycket god hjälp för att ge exakt 
tid och framför allt att ge oss giv
na frekvenser att kalibrera motta
garna efter. 

De flesta stationerna sänder på 
de fasta frekvenserna 2,5, 5, 10, 
15 , 20 och 25 MHz och använder 
automatiskt frekvenskontroll. 
Tidsangivelserna är så exakta att 
man kan tala om en avvikelse på 
blott någon tusendels sekund. 

Många av dessa stationer kan 
identifieras genom att de har röst
anrop t ex FFH i Paris, lAM och 
IBF i Italien, JJY i Japan , LOL i 
Argentina samt National Bureau 
of Standards stationer WWV i 
USA och WWVH på Hawaii. 
Tidsangivelserna kommer oftast i 
klartext varje minut, och i kod 
sänds d.essutom varje sekund, 
minut, timme och dygn på året. 

Ett antal stationer sänder i de 
band som tilldelats den fasta, in
ternationella trafiken. Lättast att 
där identifiera är VNG i Austra
lien och CHU i Canada, som 
båda använder röstanrop. VGN 
brukar höras i vårt land på 7500 
kHz och anropar fyra gånger var-

En hel del programpunkter fö
religger klara. Sålunda arrangeras 
en Köpenhamsresa under freda
gen och kl 19.00 samma dag in
vigs konferensen. Själva parla
mentsförhandlingarna pågår mel 
lan kl 09.00-12.00 på lördagen, 
varefter klubbledarutbildning 
påbörjas. På lördag kväll hålls 
sedvanlig middag, plakettutdel 
ningar sker m m. 

En särski ld satsning kommer i 

eHU DOMINION OB/[INATOIlV 
OTTAWA CANADA 

'n4AN I'. YOU roa 'ftIUI 
ltUIOQT er nt( ooM1NIOI( 

OIt:5urv"TOIlY'S \/OIt[ 
TIME SI6MAL. Olf : 

3JlO !tc . 
733S kc: . 

14f170 kt.V"'" 

QSL-kort från tidsstationen 
CHU, Dominion Observatory i 
Canada. 

je timme. Sänder dessutom på 
4 500 och 12 000 kHz. CHU 
sänder på 3330, 7335 och 14670 
kHz och anropar på franska och 
engelska varje minut. 

De flesta av de stora tids- och 
standardfrekvensstationerna är 
intresserade av lyssnarrapporter 
och besvarar dessa med trevliga 
QSL-kort. 

Men dessa stationer är natur
ligtvis inte intresserade aven rap
port från bara en kort avlyss
ningsperiod. De vill ha översikts
rapporter över längre perioder, 
t ex en vecka, och om man då 
tycker det är krångligt att skriva 
dessa kan man med fördel använ 
da bandinspelningar. 

Förteckning över världens alla 
tids- och standardfrekvenssta
tioner finns i World Radio Hand
book med samtliga frekvenser och 
adresser samt tider för sändningar. 

BE 

år att ske för de utländska gäster
na. Sålunda kommer kontakterna 
mellan DX-arna och de utländska 
stationsrepresentanterna att få ny 
form och ersätta det tidigare s k 
"Open House" under lördagsef-
termiddagen. . 

DX-Parlamentet avslutas sön
dagen den 16 juni kl 15.00. An
mälningar ska göras till Malmö 
Kortvågsklubb, Fack 7026. 
200 42 Malmö. 



Bänken 
stativ~t. 

56010 Skill ingaryd Tel 0370171350 Telex 70128 

Informatlonstjanst 11 

Bänken är försedd med hjul 
och 5 fack för LP-skivor. 
Finns i palisander, valnöt , 
teak , vitlack eller som bilden, 
svart/vitt. Längd 140 cm, 
djup 40 cm, höjd 45 cm. 

Stativet är i blankförkromat 
utförande. Fotens bredd 
36 cm, höjd 36 cm, 
fåstpl atta 14 cm. 
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Undvik delade 
mottagarantenner 
• Många modellflygare använ
der mottagare med skarvade an
tenner. Somliga fOr att man vill 
minska installationsarbetet I 

modellen, andra fOr att man ön
skar använda spjutantenn. Oav
sett orsaken vill jag bestämt avrå· 
da från att använda delade anten · 
ner. 

Kraftiga vibrat ioner fOrekom
mer i en flygrnodelI och vid skar
ven - om den består av s k "mo
delljärnvägskontakt" eller ett mer 
avancerat skarvdon - går anten
nens innerledare av vid fOrskruv
ningen . Det är inte stort bättre att 
löda, ty tennet sugs flera millime
ter upp i ledningen och i den 
punkten får ledningen samma 
egenskaper som enkeltrådig led
ning, med snabbt brott som fOljd. 

Kontrollera 
servokvaliteten 

• 

• Det finns servomekanismer 
med starkt varierande priser på 
marknaden. Priset är dock inte 
helt beroende på kvaliteten. När 
man ska investera i ett servo bör 
man därför kontrollera ku ggväx
elsatsen. Det är nämligen så att i 
en del enkla servon är alla kugg
hjulen av samma modul och 
kuggbredd; istället ska i ett bra 
servo kuggarnas dimensioner öka 
mot utgången. Dimensionen ska 
öka ganska kraftigt , ty när servot 
drar blir kraftmomentet störst 
närmast utgången . Små kuggar 
sli ts snabbt ner och servot glap
par. 

RC
TEKNIK 
Inge Stendahl 
rapporterar 

Se upp 
vid kristallbyte 

• Vid byte av kristaller kan 
räckviddsproblem uppstå p g a 
kristallernas tillverkningstoleran
ser. Sändarens och mottagarens 
oscillatorfrekvenser blandas ti ll 
mellanfrekvensen. 

Exempel : Kanal 30 har sändar
frekvensen 27,255 MHz och 
oscillatorfrekvensen 26,800 MHz. 
27 ,255 -26,800 = 455 kHz MF. 
Om nu inte kristallen ligger på 
exakt 27,255 MHz utan till verk 
ningstoleransen är 0,005 % (för 
billiga kristaller) blir frekvensav
vikelsen ungefår ± 1,35 kHz. Om 
sändarkristallen ligger fe l + 1,35 
kHz och mottagarkristallen 
- 1,35 kHz blir mellanfrekvensen 
457,7 kHz. Om sändarkristallen 
istället ligger - 1,35 kHz fel och 
mottagarkristallen + 1,35 kHz 
blir mellanfrekvensen 452,3 kHz. 

Antag nu att man trimrnat 
RC -anläggningen med ett par 
kri staller enligt det senare fallet 
(alltså 452 ,3 kHz) samt byter och 
råkar få ett par kristaller med to
leransen enligt fOrsta fallet. Då är 
MF-delen feltrimmad 457,7 -
452 ,3 = 5,4 kHz, och vad det 

12 V ack. 

· . . Skarva inte antennen 
· . . Se upp vid kristallbyte 
· . . Kontrollera servots kugg
växelfore köp 
betyder i en modern mottagare 
med 5 - 10kHz bandbredd är 
inte svårt att föreställa sig . 

Observera att ovanstående 
exempel är maxfel som kan upp
stå om man har maximal otur. 
Eftersom kristallerna samman
sätts sI umpvis blir felet oftast 
ganska litet, men redan ett fel på 
I kHz i MF-trimningen påverkar 
räckvidden avsevärt. 

De vanligaste kristallerna har 
toleransen 0,003 %, vilket ger 
avvikelsen 0,81 kHz varvid max
felet vid MF·trimningen kan bli 
3,2 kHz. Inte heller detta klarar 
en modern mottagare. Vid byte av 
kri stall ska man alltså alltid testa 
räckvidden innan det andra paret 
tas i bruk. 

En annan frekvensväxling som 
fOrekommer är att sändar- och 
mottagarkristallerna ' sk iftas. I 
ovannämnda exempel blir alltså 
sändarens frekvens 26 ,800 MHz 
och de andra kanalernas frekvens 
ännu lägre. Observera att man 
här hamnar på frekvenser utanför 
det av Televerket angivna bandet 
och att man får räckviddsproblem 
den här gången på grund av HF
tr imn ingen. 

Kretskort tin 
laddningsaggr. 

HF-kretsarna i mottagaren 
trimmas mitt på bandet på fa
briksbyggda mottagare. Om nu 
ett sådant kristall par växlas blir 
trimningsfelet i H F-kretsarna näs
tan 0 ,5 MHz och felet ökar ju läg
re frekven sen är. Flertalet motta
gare klarar nog en växling på 
kanal 30, men många - speciellt 
kvalitetsmottagare - klarar inte 
en växling på de lägre frekvenser
nL • 

Färgkoden 
inofficiell 

• I samband med uppföljningen 
av artiklarna i RT har ett litet fel 
insmugit sig i nr /2/ 73. sid 49. i 
rutan om Televerket. .,Man kan 
där få intrycket att Televerket 
angett fårgkoden fOr den i prakti
ken uppgjorda internationella fre
kvensindelningen. Så är inte fal
let, det är endast en inofficiell , 
internationell , överenskommelse 
RC-utövare emellan . Däremot är 
de övriga uppgifterna om bestäm
melse för radiostyrning i sin ord
ning. De har lämnats i två brev 
från Televerket till Sveriges Mo
dellflygfOrbund och publicerats i 
fOrbundets tidning. • 

Laddningsuttag 
i sändaren . 

Stickpropp 

S-märkt 
t rafo 

ack. 

Detta är speciellt viktigt på 
servon med linjär utgång, ef
tersom en kuggstångsöverfOring 
tillkommer jämfOrt med roterande 
utgång. Jag har sett servon som är 
så dåliga att, trots att kuggstång
en är 2 mm hög (vilket redan det
ta är otillräckligt), endast l mm 
har grepp med kugghjulet. Finns 
servot i byggsats är det också bra 
att kontrollera att kugghjulen är 
runda. • 

Så här kan laddningsaggregatet anslutas vid inbyggnad i sändarlådan. 
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Rättelser 
Digital hastighetsmätare och 
varvräknare ror bilen, RT nr 2 1974 

Tyvärr händer det ibland att ritningsunderlag blir 
förväxlade, förvanskade eller på andra sätt felaktiga. 
Fig 3 i artikeln som visar huvudkortets mönster härrör 
ej till den fungerande prototyp som RT stiftade be
kantskap med vid en demonstrationskörning under 
vintern, utan det som visades iflg 3 var ett tidigt expe
rimentkort som behöver en del omändringar för att 
kunna fungera. 

Här visar vi det slutgiltiga mönstret. OBS att kom
,ponentsidans mönster här är återgivet i svart, medan 
lödsidans mönster är framställt i fårg. 

Kanaltrafikmottagaren i RT nr l 1974 

Beskrivningen har drabbats av ett flertal felaktigheter 
och i synnerhet gäller detta flg 4. Kondensatorerna 
C26 och C27 ska där vara jordade på samma sätt som 
C32. l principschemat,flg 2, (visat rättvänt i RT 1974 
nr 3) är dessa kondensatorer visserligen anslutna till 
matningsspänningen, + 15 V, men eftersom denna 
växelströmsmässigt är att anse som jord, kan kretsar
na utföras på detta sätt av praktiska skäl. 

I flg 4 ska L4 vara försedd med ett uttag som för
binds med RIO, C9. För L4 gäller att uttaget ska vara 
5 varv från kalla änden (+). Tråddiam 0 ,2 mm Cu, 27 
varv. C33 , C34 ska vara 4,7 nF. C37 = 500 JlF. I fig 
gäller även fel märkningar av C4, RIO, C2, R2, C2 
och R3 . För rätt beteckningar - se principschemat! 
Spolen L5 ska ej anslutas till +, utan endast till stiften 
9 och 10 på IC 2, kondensatorerna C 21, C 22 så som 
schemat i RT 1974 nr 3 sid 4 visar. 

Vi beklagar de många felen och kommer att i fort 
sättningen utöva en starkare kontroll av ritningar m m 
som ska publiceras i RT. 

InformatIonst jänst 12 

Kunststofftechnik 
A-9020 Klagenfurt 

KueBstraBe 18 
Tel. (O 4222) 321 32 * 

Telex 04-2207 

REPRESENTANT SÖKES 
För detta världsomfattan

de, patenterade förvarings
system för kassetter söker 

vi en importör, som k an 
handha avsättningen till 

alla köpare inom branschen. 

Vi ber Er kontakta oss. 

RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1974 35 



DET NYA USA-LJUDET-4 

Ny högtalarteknik kräver "kraftverk" 
Handgjorda elitprodukter visar vägen 
Dags igenför en ny inblick på den livaktiga amerikanska ljud
scenen: Här presenteras några starkt attraktiva produkter 
och utvecklingsvarslande nyheter som låtit tala om sig m~cket. 

•• Gemensamt för de produkter som 
presenteras i detta nummer av RT är att 
de har en teknisk förfining och effekts am
manhang som lämnar all "vanlig" Hi fi 
långt bakom. 
• MARANTZ 

Om detta klassiska amerikanska High 
fidelity -fabrikat har under åren mycket 
stått att läsa i RT-spalterna, inte oberätti
gat , eftersom det på sin tid representerade 
det finaste som fanns att tillgå på mark
naden. Det där är nu länge sedan. Pionjä-

Fig l. Marantz största efTektsteg är det kanske 
gedignaste man kan hitta i den vägen 
trots ursinnig konkurrens från nytDlkomna 
fumor. I 4 ohm har man 2 X 500 W ut med 
en uttalat linjär frekvensgång som specificeras 
inom 1/10 dB över bela tonområdet till 
20 kHz. En axialf1äkt kyler slutsteg ocb 
utgångar. Utstyrning ocb symmetriläge 
hos stereosignalen övervakas genom de 
stora dB-graderade VU-metrarna på fronten, 
som bär fått "professioneUt" stativmontage. 
Märk reglagen rör rörstärkningsgradinstäl1-
ning ocb effektnivå ut rör de båda kanalerna. 

ren Saul B Maran/z, som drev den av 
honom redan 1954 grundade firman med 
målsättningen att alltid åstadkomma 
"state of the art"-produkter, fick under 
1960-talet sälja sin rörelse till den av 
branschens män som kanske lyckats bäst, 

Av SVEIN ERIK B0RJA 
Förf är programinstruktör vid Norsk 
Rikskringkasting (NRK -TV), Oslo 
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alla kategorier: Joseph S Tushinsky. Han 
är mannen bakom succen med Super
scope som på några få år av 1950-talet 
erövrade USA åt Sony och ett par andra 
intressen. Marantz legendariskt pålitliga 
men dyrbara produktlinje och hans ambi
tion att skapa ljudteknikens C adillacs 
kom att kosta honom firman; närmare 
bestämt torde det ha varit utvecklingen av 
den legendariska FM-tunern lOB som 
Henry Maynard gjorde åt honom vilket 
slutligen vållade ett finansiellt debacle 

utan återvändo. Marantz klassiska pro
duktlinje var liten men i detalj genomar
betad med en för tiden ouppnådd kvalitet. 
Känt är också hur dessa gamla apparater 
ännu är starkt efterfrågade, i några fall 
också oöverträffade, och att priserna för 
välhållna exemplar utan vidare överträf
far ursprungspriserna - förstärkaren 
Model9 och tunern 10 är goda exempel. 

Tushinsky , f d medlem av N Y Philhar
monic , Hi fi-vän och afT"årsman (!), och 
andra intressenter såg till att nästan hela 
den gamla tillverkningen i New York och 
i Kalifornien lades ner för att flyttas till 
en j apansk industri. En hel rad nya ut
föranden kom att introduceras, och hela 
inriktningen "japaniserades". För dem 
som nära kunnat följa utvecklingen står 
det klart, att det hela ingalunda förlöpte 
problemfritt; bara för några år sedan 
drogs man med t ex akuta serviceproblem 
till följd av missar på effektförstärkarsi
dan, där "brunna" slutsteg dominerade 
problemläget. 

Av allt att döma har man åtgärdat des-

sa brister och andra, men den förda mo
dellpolitiken har naturligtvis inneburit 
omvälvande förändringar jämfört med 
tidigare dagar. I dag är Marantz-märket 
med sina många modeller och säsongvis 
förnyade utföranden att se som en "kva
litativ massprodukt" som mera normalt 
kommit att konkurrera med en mängd 
andra fabrikat. Det expansiva, nya mo
dellprogrammet omspänner nu även rena 
lågprismodeller för ca l 500 - 2000 kr, 
en "vackrare vardagsvara" som attrahe
rar många. 

Märket representerar flera förnämliga 
produkter, som t ex slutsteget Mode1500, 
som ger 250 W per kanal under 0,05 % 
klirr. Utgångarna kyls med tystgående 
fläktar. Förstärkaren är att se som en 
laboratorieapparat för noggranna drift be
tingelser. I Sverige får man uppskatt
ningsvis ge ca 8 000 kr för en dylik för
stärkare. 

Många har naturligtvis bländats av den 
största (?) 4-kanaliga receivermodellen 
med Marantz-namnet, Model 4300, som 
är en sannskyldig julgran av kontroller 
och lysande indikeringar. Här lite av vad 
man har på kommandobryggan : Uttag 
för 4-kanaliga hörtelefoner, Dolby-kretsar 
för användning såväl till FM-radiodelen, 
ett par olika bandspelares och kassettspe
lares in- och avspelning som kopiering, 
ingångsväljare för - utom AM, FM, 
grammofon, Aux och Tape l och 2 -
även CD 4-avspelning (decoder ingår), 
"monitor" -väljare för två bandspelare, 
bruks- eller funktionsväljare ("mode") för 
mono, 2-kanalig stereofoni, 4-kanal så
dan enligt CD 4-systemet, SQ-förfaran
det o c h Vari-Ma/rix-Quadrophoni, som 
är Marantz eget för matrisdecodning, 
snarlikt QS-Iösningen , s k dimen
sionskontroll som man kan variera gra
den av kanalseparationen hos Vari-Mat
rix med, baskontroller för varje kanal 
med individuell reglering , presenskontroll 
för varje kanal och diskantkontroll också 
för var och en av kanalerna. Volymkon
trollen är faktiskt av gängse slag och lika
så nätströmbrytaren. Dessa är de stora 
reglagen. En mindre rad påverkar de här 
funktionerna: "Högtalarkursväljare" (har 
att göra med 2/4-kanalanvändningen), 
hög- och lågpassfiltren, fM-brusdämp
ning, tyst avstämning, fysiologisk volym-



Fig 2. Det klassiska Marantz-emblemet bärs 
i dag av sådana här 4-kanalbjässar som 
Model4300 om 4 X 40 W eller 2 X 100 W 
i stereo. Men det finns också en rad 
mindre modeller och dessutom kontrolldelar 
ända ner i "budgetstereo"-klassen. 

kontroll, balanskontroll för höger/vänster 
bakre led, balanskontroll för fram/ bakde
len, ännu en balanskontroll som reglerar 
förhållandet höger/vänster framtill. Där
efter finns sex ytterligare betjäningsorgan 
för justering av Dolby-elektroniken, vil 
ket också sker med de två "metrarna" 
som receivern har för inställning av AM
och FM-områdenas frekvenser. Avstäm
ningen sker med ett på Marantz-vis hori
sontellt liggande svänghjul. 

Inalles disponerar ägaren ca 30 (tret
tio!) kontroller enbart på frontpanelen, 
plus utstyrningsinstrumenten, två skalor 
för radiodelens inställningsområden, ett 
tiotalljusindikatorer som varslar om vil 
ken ingång som är aktuell, om ljudkällans 
utläggning, matriseringen, Dol by-inkopp
ling etc. Marantz 4300/ 20 har dubbla 
nätdelar. - Ett heltidsjobb att sköta det
ta. Marantz ger tre års garanti på firmans 
produkter - och de nya generationernas 
spekulanter på produkterna som i dag bär 
audioteknikens kanske mest frejdade 
namn verkar inte minska i antal på något 
sätt trots priser uppåt l 000 dollar. 
• MARANTZ-DALQUIST 

Saul Marantz har hela tiden efter över
låtelsen av firman som bär hans namn 
varit verksam i Hi fi-branscherna men då 
i andra funktioner än som industriledare 

- han har bl a varit verksam hos Bozak, 
och han har varit konsult i 01 ika audio
sammanhang. Ett av hans senare intres
sen har gällt den firma som startats ihop 
med förre chefsingenjören vid Rectiline
ar-högtalarfabriken, Jon Dalquist. 

Det här företaget avser att lansera 
stora och, får man anta, dyrbara högta
larsystem, ett område som den här arti
kelserien gott vittnar om attraherar allt 
flera. Marantz-Dalquist vill t ex använda 
så avancerade lösningar som Motorolas 
nya, halvledarförsedda diskantstrålare. 

törst på programmet har man dock 
placerat ett relativt litet system, kallat 
Phhsed Array DQ-lO. Det är ett femvägs
system som man vill ha ca 350 dollar för, 
och det är genomgående bestyckat med 
gängse, dynamiska element. Namnet 
Phased Array är f ö talande; det är lånat 
från ett inom försvarselektroniken myc
ket gångbart begrepp på området avance
rade, luftburna radarantenner och -sys
tem för högeffektiv detektering och ver
ka~. Sådana återfinner man under noskå
po~na på USA:s modernaste jakt- och 
attackplantyper nu i tjänst jämte nästa 
generations vidareutvecklingar. "Grupp
antenner" brukar man kalla de här under
verken från Hughes, Raytheon m fl. Och 
"DQ tO" är ju bara hårsmånen från DC 
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JO. den bredbukiga tremotoriga McDon
nell-Douglas-skapelsen som är flygbola
gens stolthet. Här anar vi djuppsykologis
ka påverknings mekanismer. Hur skulle 
här hos oss en svensk högtalare beteck
nad AJ-37 Viggen tas emot, tro? 

Från det här energiskt jobbande teamet 
är aviserat ett - naturligtvis! - nytt 
elektrostatiskt system till det nätta priset 
av 2 400 dollar. Om Saul Marantz är 
sugen på att försöka leva upp till sitt 
gamla renomme i ljudvärlden har Hi fi 
entusiasterna sannerligen något att se 
fram emot! 

• McINTOSH 
Under det att det gamla USA-märket 

Marantz till större delen har ändrat profil 
sedan Superscope trädde till , har det rela
tivt lilla, oberoende New York-företaget 
(Binghampton) McIntosh fört en konse
kvent politik som säkrat såväl den egna 
profilen som kontrollen över bolaget. Vi 
har tidigare skriv it i RT om den kontinui 
tet som ligger i produkterna märkta 
"Mae", och med vilken tillgivenhet de 
omfattas av många. Bestämt har vi liknat 
märket vid ljusteknikens Packard ; bil
analogierna sitter i! En tungt sober, svart 
framtoning har alltid vilat över de exte
riört mycket långlivade produkterna, som 
fått sitt rykte för en ganska unikt hållbar 
konstruktion och en tillförlitl ighet som 
man kan ha fullt förtroende för . Allt är 
handgjort, varenda lödning görs ma
nuellt! 

McIntosh ger sedan länge fem års ga
ranti på alla sina produkter liksom utfäs
telser om data - skulle specifikationerna 
hos något enstaka exemplar ligga under 
vad man (återhållsamt) deklarerat, är 
köparen berättigad få pengarna tillbaka. 
"Mae" var länge det enda fabrikatet där 
fas vridningen noga specificerades, som ~ 

Fig 3. Mclntosh har alltid gått egna vägar 
vid apparatkonceptionen och här är en typisk 
"Mae", AM/FM-tuner/förförstärkaren MX 
112. Alla "Maear" har svart front med krom
kanter och likadana skalor. En mycket fm 
förförstärkare enbart är modellen C 28 som 
utgör en liten kontrollcentral. 
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Minst 300 W 
for att driva Ohm modell A 

t ex får det gamla rörsteget Dual MC 
240; lägre än 6 o mellan 20 Hz och 20 
kHz. Man hade inga balanskontroller o·ch 
inga bias-justeringar och tillämpade en 
speciell s k unity coupling för lågt klirr 
och bästa effekt reserv , "guaranteed po
wer". Medan gedigenheten och designen 
haft otaliga beundrare genom åren råder 
möjligen något skilda meningar om de 
här apparaternas ljudande kvaliteter i 
dag. Undantaget skulle kanske vara 
3500-slutsteget utfört i rörteknik, som väl 
var det första "superstarka" innan en rad 
fabrikat omsider började tillverka många 
hundra watt potenta effektförstärkare. 
McIntosh krom- och svartglänsande rör-o 
steg, t ex typ 75, var i många år också 
använda som orkesterförstärkare, så man 
hade goda erfarenheter att bygga på. MC 
3500 ger 350 W kontinuerligt och är ut
fård i blandad transistor-rörteknik: 19 
halvledare jämte två 12AX7, två 6DJ8, en 
6CG7, en 6B17 och åtta 6LQ6 enl USA
beteckningarna. Priset är ca l 100 dollar. 

En källa till försiktig kritik har varit 
firmans användning av utgångstransfor
matorer i sina si utsteg, vilket ju inte är il 
la mode i dag men ligger väl i linje med 
McIntoshs konservatism. Emellertid är 
modell urvalet ännu lite begränsat och 
alla kan t ex inte använda en sådan kom
bination som en förförstärkare-tunerdel 
etc. - Den "pentafilära" transformatorn 
är f ö en Mac-specialitet : Man använder 
fem primärlindningar som läggs mot se
kundärsidan på ett patenterat sätt. Stor 
bandbredd, låg distorsion och hög effekt 
utlovas. Denna femfaldiga lindningstek
nik hävdas reducera läckinduktanser till 
"absolut minimum". - Undre gränsfrek
vens är 10 Hz. 

Det man f n gör som tilldrar sig posi
tivt intresse är FM-mottagaren MR -78 
som fått ett gott mottagande. Klirret lig
ger under 0,2 % också vid en så kraftig 
insignal som 12 V (!) över 300 ohm. Ste
reoseparationen anges till 40 dB vid l 
kHz och S/ N till -75 dB vid full modula
tion. 

Utom den nya tunern m fl tillskott 
bygger McIntosh i dag en serie nyutveck
lade kontroll- och mätinstrument man 
benämner Maximum Performance Indi
ca/or, en utveckling av firmans pionjäride 
med ett oscilloskop ihop med apparaterna 
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får bästa inställning resp övervakning av 
signalgången. MPI-4 är sålunda ett 
mångsidigt användbart "skop" för ste
reoentusiasten som på detta kan checka 
viktiga parametrar får skivspelaren, för
stärkaren, tunern och bandspelaren. 
Priset är satt runt 600 dollar - men för 
den pengen får man ju annars ett riktigt 
professionellt oscilloskop, om också inte 
lika designat och vackert. .. F ö har en 
byggsatsfirma som Heath, lyhörd för ide
er i tiden , nu tagit upp detta med ett au
dio -oscilloskop. I Heath tappning har 
man scopet får kontroll av 4-kanalljudbil
dens lägen , vilket kan vara motiverat. 

• OHM 
Med detta är vi framme vid något av 

det intressantaste som hänt hela ljudtek
niken på senare tid. Brooklyn-fabriken 
Ohm har faktiskt lyckats med att tillföra 
den något nytt. Också om principerna 
kanske funnits angivna i någon gulnad 
handling sedan många år, har veterligt 
ingen annan lyckats avvinna dem något 
praktiskt resultat. Man får därför t v se 
högtalarna Ohm modell A och F som 
nyskapelser. Det rör sig om fullregister
ljudkällor enligt Walsh -patentet, som vi 
berörde vid genomgången av Infinity-pro
dukterna i förra numret av R T. Infinit y 
har ·Iicenstillverkningsrättigheter i vissa 
avseenden. 

Om vi granskar Ohm F, består högta
larelementkonen av tre olika slags materi
al - metallerna/legeringarna titanium, 

aluminium jämte papper. De här struktu
rerna skjuts samman successivt, alltefter
som "konens" öppning sker i ökande 
grad. Den akustiska vågutbredningen 
från detta Ijudalstringselement motsvarar 
den från en radiellt pulserande cylinder, 
där varje del av den rörliga ytan beskriver 
lika långa rörelser (eller utslag) ut och in 
samtidigt, i fullständig fas med den in
matade signalens lägen. Det här slaget 
akustisk omvandling benämner Ohm 
"koherent ljud" (det är kanske meningen 
man ska få associationer till lasertekni
ken). Högtalaren nyttiggör sig alltså de 
svängningar som uppstår i själva mem
branet till att producera ljud. Det här inne
bär i stort att Ohm går tvärs emot alla 
vedertagna begrepp som andra högtalar
tillverkare omfattar, och som kärnpunkt 
har att man till varje pris måste hindra 
konen att företa några rörelser på egen 
hand. 

Transientegenskaperna hos Ohm-hög
talarna är förbluffande. Detaljer och ny- . 
anser i musikrnateriai framträder med en 
klarhet som hittills varit förbehållna elek
trostatiska ljudkällor enbart. Kanske 
finns en liten tendens till "metall" i klang
en, men inte otänkbart är ju att Ohm-sys
temen lika väl låter förstärkarnas och 
pick upernas svagheter komma fram. 
Resonanserna hos de senare är ju svåra 
att komma till rätta med, och "rak" ton
kurva i förstärkaren rår inte alltid på kast 
i frekvensgången hos pick upen. Men 
naturligtvis kan det röra sig om en -

Fig 4. Här är Mclntosh utveckling på sitt klassiska tema, Mc 210S-effektförstärkaren 
med nivåinstrument, reglerbar förstärkning och högtalarbrytare. 



övergående - svaghet hos högtalaren , 
som utan tvivel snart blir eliminerad. 
Ohms tekniker menar: - Vi har ännu 
bara skrapat på ytan av de möjligheter 
som Walsh-principen öppnar! 

Ohm modell A har en impedans -om 
8/ 16 ohm. Drivelementets diameter i yt
teränden uppgår till 18 tum och själva 
konen är 15 ,5 tum lång. Magneten kom
mer från Alnico, har beteckningen V-7 
och väger 10,25 Ib med en flödestäthet 
om 9 800 Gauss, enligt originalspecifika
tionerna, vilka den intresserade och S/
trogne vid behov kan omvandla i påbjud
na enheter. Frekvensområdet uppges gå 
från 23 Hz till 23 kHz med en största 
avvikelse om 2,5 dB! 

Kardinalproblemet med Ohm modell A 
är att inte ens en förstärkare som kan ge 
250 W ut kontinuerligt förmår avlocka 
högtalaren så mycket som ett pip. Ohm 
är extremt tungdriven , vilket påstående 
genast blir ett understatement - oerhör
da kraftresurser måste till för driften: 
Under 300 W förslår inte! 

Något mera lättdriven är då Ohm 
modell F. Denna ljudkälla uppges ha ett 
frekvensområde mellan 40 Hz och 19 500 
Hz. Tonkurvan är "rak" över hela detta 
område inom ± 3 dB, enligt firman. 
Samma magnet används som i Ohm A, 
men konen är blott 12 tum vid i öppning
en. Längden är däremot 16 tum. System
impedansen är 4/ 3 ohm. 

Det kan väl knappast råda tvivel om 
att Ohm är inne på lösningar och utveck
lingslinjer som kan bli bestämmande för 
framtidens ljudkällor och utvecklingen av 
dem mot hög-fidelitets -omvandlare. Här 
sker något radikalt nytt, och här pusslas 
inte med bara små, marginella för 
bättringar. Vi kan troligen vänta oss nya 
tillämpningar av Walsh-principen och 
andra landvinningar som tillsammans 
kanske kan ge oss en t o m okomplicerad 
ljudkälla. Förstärkarnas i dag för besked
liga effekter torde inte utgöra något hin
der; framtidens drivsteg blir något helt 
annat än i dag, och av allt att döma inte
greras de med ljudkällan till förmån för 
en total avstämning och högsta uppnåeli
ga frekvenslinearitet. 

• PHASE LINEAR 
Den unge Seattle-konstruktören Bob 

Fig 5. En avklädd Ohm-högtalare påmin-
ner om en korsning av fyrkassun och 
fotogenkök. Här är en modell F i forgrunden, 
berövad sin överdel och med den stora 
blandmaterialkonen blottlagd. Baktill 
skymtar en Ohm A, den största modellen, 
som har kon av titanium och aluminium. 
För att få sväng på den krävs en 
inmatad effekt om i runt tal 300 W. Men då 
har man också ett unikt ljud, om man får 
tro RT:s USA-rapportör. 

Carver fick alldeles mot slutet av 1960-
talet uppmärksamheten på sig i USA för 
sina lanseringar av för dåtiden superstar
ka slutsteg. I och för sig innebar de "ba
ra" tillämpad teknologi och allvändning 
av lämpade halvledare i goda kyldelar 
och för allt detta lämpade kopplingar, 
men effekten - för Hi fi -tekniken - blev 
spektakulär. Med nästan fasa i rösten ta
lade många om "kraftverk" på 700 W 
och blickade vädjande i höjden som för 
att få Makternas bekräftelse på hur fel 
och missledande något så syndigt starkt 
måste vara ... Det var innan "bågsvet
sen" och följet av muskelstarka slutsteg 
från små högspecialiserade firmor gjorde 
entre på scenen och fick avant-gardet 
inom ljudtekniken till villiga köpare. Den 
egentliga pionjären var förstås McIntosh 
och Crown, som egentligen framställt sin 
DC-kopplade 300-wattare till laborato
riebruk, för drivning av vibratorer o dyl 
men som raskt vann också en marknad 
på hemljudsidan. 

Flera av de tidigare super-förstärkarna 
- och deras kopierande efterföljare -
lät dock inte alltid bra utan hade ett ljud 
som "smakade metall"; t o m ganska 
mycket i vissa fall. Transientdistorsion 
som följd av för hårt driven motkoppling 
kunde - och kan - uppträda. 

Men vinsten i andra avseenden obe
stridlig - man vann frihet från den alltid 
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annars överhängande klippningsrisken 
som, det är ett faktum, merparten svagare 
förstärkare ständigt arbetar med. Musik
materialets kom plexitet i förening med 
nätdelars och slutstegskopplingars ofta 
klena dimensionering och ofullkomlighe
ter medger inte att signalen kommer fritt 
fram alla gånger utan blockerar förstär 
karen momentant eller överstyr den på 
skilda punkter - insteg, drivsteg eller 
slutsteg. Detta debatteras fn livligt i 
USA:s studios där popkraven växlar mel 
lan ett par m V och flera volt in. Medan 
andra har tagit sig an förförstärkare av 
hög överstyrningsreserv och flexibla 
resurser ägnade sig Carver alltså åt den 
då mycket exklusiva sporten att enbart 
göra råstarka effektförstärkare, något 
som han från början hade framgång med i 
det att t ex Acoustic Research, som lagt 
ner sina egna förstärkarprojekt, rekom
menderat Phase Linear som drivsteg till 
sin då nya LST-förstärkare, som är gan
ska så effektkrävande. Flera sådana inof
ficiella förord kom efterhand Calder till 
del, och som vanligt är det ett utmärkt 
mått på en produkts professionella erkän
nande att den accepteras av andra tillver
kare för integration i deras produktlinje, 
speciellt på mässor, vid demonstrationer 
och i provningslab. Phase Linear används 
också sedan flera år aven betydande 
mängd fristående högtalarfabrikanter etc 
inför offentligheten i montrar och i de
mo-rum liksom mera internt i laborato
rierna. 

"Phase Linear - the powerful dijJe
renee" blev tidigt firmans slagord (i dag 
ligger den i Edmonds, Washington). Man 
stöder sig i sin reklam hårt på utlåtanden 
av bl a Ju lian Hirsch som säger att man 
inte kan vänta sig att uppnå "realistisk 
lyssningsnivå" utan degraderande klipp
ning. Tidningsbedömare har fyllt på med 
att skriva om upptäckten att transienter 
nog också ska höras ... 400 W verkar 
vara den nivå som debatten stabiliserat 
sig kring, och detta har en rad röster fast 
slagit som "det minsta man kan ha" om 
man ska vara med och leka på de riktiga 
audiofilernas gård. 400 W ger också Pha
se Linears senaste och tillika bästa tran
sistorslutsteg, som också heter 400; ger 
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Phase Linear 4000: 
"En rak tråd medjörstärkning " 

2 X 200 W i 8 ohm till 499 dollar "almost 
a bargain in today's market" som Stereo 
Review välvilligt underströk. Klirret ga
ranteras ligga inte högre än 0,25 %, ty
piskt lägre än 0,05 %. Slutsteget har Pha
se Linears egna skyddskretsar som bryter 
funktionen vid driftens inträde i inoperati
va regioner. Brum och brus ligger enligt 
data - 100 dB under full märkefTekt och 
stabiliteten utsägs vara absolut, också vid 
drivning av elektrostatiska laster. 

Det lite äldre steget Phase Linear 700 
ger 2 X 350 W och kvarstår i produktio
nen. Alla Phase Linear-förstärkarna har 
VU-metrar på fronten för markering av 
efTektnivån ut. Kyldelarna är mycket 
omfattande och skjuter långt ut över 
chassiet, som alltid kommer svartlackat. 

Nu är det dock dags för nya produkt
områden : Carver presenterar också en 
förförstärkare som han tänker hetsa de 
andra i super-ligan med: Sin Phase Line
ar 4000 kallar han the Autocorrelation 
Preamplifier på den grund att han infört 
en störnings- eller brusreduktionskrets 
som arbetar efter "autokorrelationsprin
cipen". Bob Carver hävdar att 4000 ska 
bli i stånd till att "återge dynamik som 
blivit begränsad eller komprimerad under 
avspelningen", "reducera brus och i öv
rigt komma så nära den klassiska goda 
cigarrens egenskaper ifråga om att vara 
'en rak tråd med förstärkning' som det 
bara är fysiskt möjligt". Hur det ska gå till 
att ur en programkälla utvinna ett dyna
mikområde som beskurits vid inspelning
en är hemligt än så länge , men man kan
ske kan gissa på något slags utvidgn ing 
av de gamla principerna bakom de dyna
mik-expansionskretsar som funnits både i 
USA och i Europa tidigare. Komplicera
de saker som aldrig fungerade bra då de 
pumpade hörbart och for upp och ner i 
nivån. 

Utom de tydligen ovanliga brusreduk
tionskretsar som finns i den här förför
stärkaren - Dolby är det uppenbart alls 
inte fråga om , inte heller Burwen eller 
dBX, som alla har sina speciallösningar 
- är grammofoningången ovanlig som 
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sådan. Första transistorsteget är en 
gängse brusfattig transistor som drivs 
med 4 V under det att nästa steg arbetar 
med hela 140 V (en switchtransistor?). 
Förförstärkaren synes vara en utmärkt 
återgivare , men det är svårt att avge nå
got omdöme om verkan av antibrus- och 
"dynamikrestaurerings "-kretsarna utan 
tillgång till känt programmaterial. 

Data för Phase Linear 4000 är bl a 
klirr typiskt 0,02 %, S/ N -95 dB på hög
nivåingång, -82 dB på grammofoningång. 

Förförstärkaren har inbyggd SQ-deco
der som här förbättrats med Phase Line
ars egen differentiallogik för högre sepa
rationsdata. Men förförstärkaren kan 
också anslutas CD 4-systemet eller val 
fritt annat 4-kanalsystem, och apparaten 
har en s k pan-pot på fronten , alltså en 
panoreringspotentiometer för "utlägg-

Fig 6. Som vi hoppas framgår 
av bilden ser Phase Linear-stegen 
ut som de flesta av super
produkterna idag; alltså med VU
metrar framtill och vackert snirk
lad skrift på fronten. Det här är 
Modet 400, minsta effektav
givaren f n från Phase Linear. 

ning" av flerkanalljud över olika högtala
re i front - och bakled. 

Tre alldeles okända och nya reglage 
pryder fronten .. Vad de exakt står för går 
inte att definiera här, men till förfogande 
står en "Peak Uniimiter" , en 
"Downward-Expander" jämte en "Au to
Correlator". Allt sägs hjälpa till med att 
"restaurera dynamiken" eller "kompense
ra" för en del av de ingrepp som gjorts i 
det musikaliska materialet under inspel
ning. 

Carver är tydligt en nyskapare, men 
detta med ljudrestaurering som praktisk 
arbetsmetod får man väl betrakta med 
någon skepsis till dess praktiska resultat 
kan uppvisas under kontrollerade beting
elser. 

- Den uppskattade R T-serien fortsät -
ter i nästa nr. • 
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JVC Nivico SX 3-högtalaren, 
originell Japan-konstruktion 
Utseendet hos de här japanska högtalarna står man knappast /ium iriför. 
Konstruktionsmässigt representerar de aktningsvärda ansatser till något bättre. 
Detfina betyget överlag har en stor minuspost: Diskanrförmågan sviker SX 3. 

•• Den här japanska högtalaren med 
sitt ovanliga utseende har figurerat i RT
spalterna vid olika tillfällen; den beskrevs 
tekniskt i novembernumret 1973, och den 
har nämnts i sampand med ett par högta
larprovningar, där den ingått som jäm
förelse. Vid tiden for vårt fOrsta intresse 
for den fick den också uppmärksamhet i 
ljudtekniskt sammanhang i det att ett par 
JVC SX 3 valdes av Sveriges Radios 
Bengt Nyquist för att infOr publiken vid 
de båda ljud tekniska seminarierna i an
slutning till Hör Nu-mässan sensomma
ren 1973 spela upp ett avsnitt ur en ste
reoproduktion; ett styvt gjort pjäsavsnitt, 
där de agerandes röster häpnadsväckande 
illusoriskt gav intryck av att komma från 
två personer som gungade upp och ner 
från ett träd. Det var verkligt fin rumslig 
och rörelsefOljande stereo, och det måste 
ha varit flera än undertecknad som i tyst
het skänkte de här högtalarna en aktning
ens tanke for deras fria , öppna och vitt
spridande Ijudalstring. 

Högtalarna lånades hösten 1973 av Bo 
Rydin för att vi, Bo Klasson och förf, 
skulle anställa vissa jämfOreiser mellan 

Foto : HANS J. FLODQUIST 
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Fig 2. Ur tillverkarens litteratur återger vi bär 
uppmätningen i ekofritt rum av riktkarakte
ristiken som funktion av ljudtrycksre
gistrering för JVC SX 3. Tre axlar, O, 30 resp 
60' . Angiven ljudtrycksnivå övergår något 90 
dB. 

dels olika Hi fi -högtalargrupper, dels 
prova alternativ till vårt bashorns sido
system och göra A/B-prov. 

Både utseende och prestanda hade vi 
då kommit att uppmärksamma, men hög
talaren hade tydligen svårt att slå an på 
marknaden: 

- Det fanns beställningar på den som 
vi kunde tillgodose, men de allra forsta 
fOrsöken att sälja den i Hi fi-handeln kan 
inte kallas lyckosamma, omtalar import
ansvarige Bo Rydin fOr RT. Han place
rade några hos Söderbergs i Stockholm, 
där man efterhand fick realisera dem for 
ca 500 kr stycket - t o m då minskade 
inte lagret alltfor snabbt ... 

Tydligen fann publiken utseendet för 
avancerat. Eller också passade inte trä
slagen. Utforandet domineras av mycket 
ljus gran. - Se RT :s omslag december
numret 1973. 

Enligt konstruktionschefen fOr JVC 
Nivicos Acoustic Transducer Engine
ering Department, M Hayashi, som varit 
ans varit för både konceptionens helhet 
och elementkonstruktionen, ska den här 
serien högtalare främst ta fasta på så vid 
och jämn ljudspridning som möjligt, vil
ket blivit en nödvändighet i CD 4-sam-

manhangen. Högtalaren har utan tvivel 
initierats från koncernens USA-organisa
tion, f ö. Hayashi framhåller också att 
JVC haft ett akut behov aven högklassig 
högtalare att komplettera det övriga, väl 
utvecklade programmet med. 

SX 3 konkretiserar flera för japanska 
- och amerikanska! - högtalare nya 
och ovanliga drag. Inget är av direkt 
omvälvande slag, men fOrbättringarna 
spänner i gengäld över ett brett register. 

''Hörnfritt'' högta1arhö1je 
med elementen forsänkta 

Börjar vi med höljet eller skåpet om ca 
48 I volym har ju ljudkällorna fOrlagts 
framskjutna i fronten och inte bakom en 
fOrsänkt, tyg- eller dukmaterialöverspänd 
"grill ". Också om japanerna studerat näs
tan karikatyrmässigt dåliga särfall av 
"edged cabinets", djupt vinklade och från 
akustisk strömningssynpunkt olämpliga 
höljen, finns naturligtvis fog for deras 
fOrdömande av "kammareffekten" som 
kan uppstå i form av reflexionsvågor och 
interferenser mot kanterna i höljet. Och 
att en högtalargrill både kan försämra 
ljudspridningen, ge direktivitet och "fär
ga" ljudet är ju bekant sen många år, nota ~ 
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Fig 3. Denna prestandaladdade grafiska framställning representerar 
tillverkarens uppfattning om bögtalarens beteende ifråga om följande 
parametrar: Frekvensgång/ljudtrycksalstring över bela tonområdet vid 
aktiverad resp inoperativ lågfrekvenskorrigering, bögtalarens impe
danskurva samt förekomsten av andra- och tredjetonsdistorsionen; allt 
mätt i JVC:s nya stora akustiska forskningscentral, som togs i bruk för 
något år sedan. 
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bene om fronten är alldeles ovanligt då
ligt hopkommen. Att moderna plaster , 
som kan lamineras med något och form
och mönsterpressas efter givna mönster , 
idag används av flera högtalartillverkare i 
syfte att såväl ge formgivningssärprägel 
som ljud påverkan (eller diffusion) mot 
något "sound" är också känt. 

SX 3 har alltså vissa förutsättningar 
för god spridning av ljudet. Höljet och 
dess dämpmaterial fyller också tillverkar
na med stolthet ; det är gjort av akustiker 
och inte av möbelgubbar, meddelar man 
belåtet. Att så är fallet styrks aven hel 
kappe oscillogram, kurvskaror och beräk
ningar i JVC-litteraturen . Man har under
sökt dämpegenskaperna hos t ex fem
skikts plywood, högförtätade spånplattor, 
homogent trä och så det aktuella materi
alet, sju skikts Douglasgran, ett hårt och 
tätt träslag. Absorbtionskoefficienter för 
glasull, nylonull och polyestermaterialull 
återges, och det sistnämnda valdes som 
överlägset vid en densitet om 0,025 g/cm3 

(= dubbla absorptionen mot övriga ma
terial) och prov med inskickade tonsku
rar. Vidare har lådan stagats upp med 
anmärkningsvärt stora och solida, X-pla
cerade akustiska stag inuti jämte profiler, 
vilka hävdas tillförsäkra lika snabb 
strömning för såväl de horisontella ljud
vågfronterna som de vertikala vågformer
na. Detta är en gammal angreppspunkt 
och en som teoretiskt har värde , men som 
inses är det här slaget utfåstelser vanskli
ga att bedöma utan ingående laboratorie
prov med förfinade analysmetoder, som 
skulle fOra mycket långt att gå in på. Vi 
har varit inne på att försöka mäta dels 
konens beteende, dels strömningarna i 
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Fig l. Det i ljus Douglasgran utforda, ''kant
lösa" höljet till JVC:s högtalare SX 3 utan 
frontinklädnad ger den ett särpräglat, funktio
nellt utseende som det är svårt att stä oberörd 
infor. Vi anser att denna design är präglad av 
"teknisk elegans" och fomyar den annars trist 
bundna högtalarlådutformningen. Andras 
åsikt - speciellt kvinnliga bedömares - har 
varit att man har svårt att rorlika sig med det 
ovanliga utseendet. 

höljet med en varmtrådsanemometer, ett 
instrument vi disponerar fOr undersök
ningar av vindrörelser och strömningsför
lopp i t ex rör, håligheter o dyl och som 
har en gränsfrekvens om 30 kHz. Vad 
som närmast avhåller oss från sådana 
övningar är tanken på det ofryntliga min
spel högtalarnas ägare skulle anlägga och 
det klander han icke obilligt skulle ge 
uttryck åt om vi t ex kanske satte sågen 
till de vackra höljena. Låt oss konstatera 
att SX 3-lådorna är på allt konstaterbart 
sätt homogena och stabila. 

"Mjukkalottmembranet" 
hjärtat i JVC:s SX 3 

Hjärtat i högtalaren SX 3 är mindre 
det stora bastonelementet om 25 cm dia
meter än "softdome "-elementet för hela 
tonregistret ovanför 500 Hz. Den mjuka 
kalotten har man strävat efter i syfte att 
ge det här bredregisterelementet så radiell 
och icke-direktiv strålning som möjligt. 
Hos JVC har man studerat de gängse 
konmaterialens - metall , papper av styvt 
slag, bakelitimpregnerad och pressad duk 
o dyl - mer eller mindre rigida utform
ning och resonansbenägenhet inom det 
fOr hörseln kritiska området 2 till 5 kHz. 
Härvid anser man sig ha funnit, säkert 
inte med orätt, att en mängd idag vanliga 

Fig 5. Samma som i tig 4 men avser ljud
trycksforekomst i vertikalplanet vid fem fre
kvenser, enligt tillverkaren. 

högtalarsystem med "hårda" högtonstrå
larmembran drabbas av något slag av 
"ringning" i den regionen. Man får räkna 
med att mera insiktsfulla konstruktörer 
uppmärksammar sådant, men alla har 
inte kunnandet och de mättekniska resur
serna. Vidare köper ju idag många små 
tillverkare nästan alla ingående kompo
nenter utifrån och säljer i princip hop
monterade och höljesfOrsedda byggsatser, 
där närmare analys av delarna kanske 
aldrig fOretagits . 

Det man möjligen gör och måste göra, 
naturligtvis, är att dämpa ut alla påvisba
ra resonanser. Helt är svårt att lyckas 
med detta liksom att motverka distorsion 
på det sättet. 

De lösningar som tillgripits under sena
re år för att minska distorsionen, öka den 
frekvensberoende ljudspridningen och ev 
säkra högre effekttålighet är utvecklingar 
av de hemisfåriska membranen, kalot
typerna. Användningen av dem kan moti
veras med bestickande skäl, men den som 
följt t ex Stig Carlssons forskningar kan 
dra slutsatsen att man med korrekt di
mensionering kan uppnå precis lika goda 
resultat med äldre medel - och ofta till 
långt lägre pris! - än med de här mem
brantyperna, som det idag "skall" vara. 
Stig brukar le hjärtligt åt diverse i omlopp 

F ig 4. Polärdiagram registrerat ror högtala
rens horisontella ljudspridning vid fem fre
kvenser, 100 och 500 Hz resp 1,5 och 10 
kHz. 



varande tekniska legender och dra fram 
siffror och kurvblad som alldeles veder
lägger "sanningarna". Med dem är det 
nämligen inte sällan så, att förhållandet 
är precis det motsatta mot vad som "all
mänt" hävdas. Ifråga om de omhuldade 
kalottmembranen tycker jag mig ha för
stått av främst hans undersökningar över 
lång tid att de kan vara behäftade med en 
för just långtidskvaliteten farlig brist: 
Deras material åldras och gör det ojämnt. 
En kalottmembranhögtalare k an under
gå strukturellt drabbande, ojämna för
ändringar, som kommer dess utslag att 
bli ojämna, varvid elasticiteten i elemen
tet bara blir partiell. Vissa zoner löper 
risk att bli opåverkbara för utslag pro
portionella mot insignaler. En sådan 
högtalare degraderas undan för undan 
utan att ägaren märker det, hans öron är 
tillvänjda utan att varsla om att kanske i 
stora stycken "dött" ljud inträtt. 

JVC-teknikerna måste någon gång 
sommaren 1969 ha slagits av liknande 
insikter, trots att kalottmembranen an
sågs bilda grunden för alla utvecklingar 
man siktade till. De då sedan några år 
använda membranen av helt stel och 
oflexibel typ fann man oförmögna till ut
slag på önskat sätt: Alla delar i samver
kan under identiska amplituder och syn
kront i tiden. Membranvibrationerna antar 
ett alltmer komplicerat och svårföljbart 
förlopp med ökande frekvens. Har man 
någon gång haft möjligheter att studera 
elementets beteende då det utsätts för 
stroboskopiska och lasertekniska under
spkningar, vilket sker i viss~ ljudforsk
ningslaboratorier RT besökt, vet man att 
ju högre frekvensen tillåts stiga, desto 
flera zoner eller områden av membranet 
"kommer i otakt" och börjar oscillera i 
mot resten felfasade förlopp. Detta kan 
inte resultera i annat än olinearitet och 
distorsion av det 'ljud man vill återge. 

Japansk hampa bra material 
Lösa fibrer, hög elasticitet 

Olika tillverkare har, i insikt om att 
icke-rigida membran kan väntas uppföra 
sig mera lämpat, tillika sakna så skarpt 
definierad resonansfrekvens, tillgripit oli
ka lösningar som legat så nära den mjuka 
hemisfåren m~m kunnat komma. Idealt 
bör ju den mjuka "domen" kunna fås att 

pulsera och utsända ljudvågorna radiellt, 
icke-direktivt och inte heller "knippvis" 
från området framför högtalaren. Detta i 
motsats till det fall som i högre eller 
mindre grad gäller för det stela mem
branet och dess enahanda, fram- och åter
gående pistongrörelse. Idealfallet har inte 
kunnat förverkligas, men man har dock 
kommit lite på väg då det gäller att 
motverka ett för snävt punktintryck i ut
strålningen. I sökandet efter de jämnt 
deformerbara, flexibelt mjuka materialen 
utan resonansbenägenhet har olika till
verkare utnyttjat skilda lösningar, som 
t ex väv av ojämn gleshet, att fixera själva 

Mätresultat och testdata: 
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centrum av kalotten eller att använda ett 
mjukt material som givits en stel, statio
när kärna omgiven av ett lufthölje. Etc. 
- De här lösningarna kan ge vissa för
bättringar men begränsas ofta av t ex för 
snäv riktkarakteristik, av punktvis fre
kvenskoncentration, av rörelse- och vib
rationshämmande fåstpunkter liksom 
motsatt ytterlighet. Alltför stora utslag 
som för membranet i kontakt med kon
struktionselementet, vilka hindrar dess 
full a rörel ser. 

I Tyskland använde man mot slutet av 
1960-talet (Braun, Heco m fl) en ny typ 
av fibermaterial. Det präglas av stor ~ 

Mätobjekt: Se tillverkardata etc. 40 dB. Mätningen utförd under tillförsel av 10 
Frekvensgång, mätt i efterklangsrummet hos dB högre effekt än som gäller. för tonkurvan i 
Statens provningsanstalt. Nominell impedans l. 
8 ohm, signalspänning över högtalarkläm- Här representerar ljudtryckskurvan mätning 
morna 3, l V för brusinmatning, bandbredd med högtalaren 0,5 m från vägg och golvpla-
301 Hz. Frekvenskurvans O-nivå motsvarar 50 cering i mätrummet samt i övrigt likartade 
dB rel l pW, övertonskurvans O-nivå rep re- betingelser jämfört med l, men med skillna
senterar 30 dB och samma villkor. Högtala- derna, att HF-kontrollen på fronten ännu är 
ren har uppmätts ställd på golv intill vägg. på max eller normalläge under det att "bass 
Frpntreglagets "High Frequency Level Con- adjust switch" förts till off-läget. 
trol" ställd i maxiäge, vilket motsvarar "nor- Övertonskurvan hänförbar till 3. Samma be
mal"-angivelsen. Bastonområdesinställning i tingelser som i 2. 
läge "on". - Avståndet mellan varje skal
streck motsvarar l dB. * 
Övertonskurvan för SX 3 tagen vid SP. O-ni- Mätuppkopplingar, mätrum och använd ap
vån förhåller sig effektmässigt till l pW och paratur har tidigare i detalj beskrivits i RT. 
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jämnhet i fibrerna med trådar av stor lik
formighet, tjocklek osv. JVC kunde häm
ta sin lösning på närmare håll: Japansk 
hampa visade sig under mikroskop ha 
goda egenskaper med fibrer av önskad 
jämnhet på likaså jämna avstånd från 
varandra. Materialet visade sig ha god 
elasticitets modul och, viktigt nog, lång
tidsprov visade på fullt godtagbar 
"oföränderlighet" . 

Materialet som högtalarmembran till 
förs resp "bakas" av är en vanligen illa
luktande soppa som förpestar all världens 
högtalarfabriker. Överallt möter samma 
välbekanta syn: Stora pressar spottar 
fram "filthattar", som under många ope
rationer passerar asfaltliknande bad, im
pregneringskar och fränt luktande do
pingduschar. Oftast impregneras mem
branen av duk, filt osv, på väg att monte
ras ihop med den elektriska delen, med 
bakelit som ska ge god formbarhet åt 
materialet vid pressningen och formning
en eller vidare bearbetning, allt eftersom 
användaren bestämt detta. Så behandlad 
väv riskerar man göra styv punktvis , 
nämligen där varp och inslag korsas . 

Hos Nivico tycks man ha gått ifrån 
detta gamla förfarande till förmån för en 
metod som inte ianspråktar en så tungt 
formande massa som bakelit och som inte 
fixerar fibrerna i duken utan tvärtom låter 
dom förbli lösa. Publicerade foton visar, 
att en dylik kalott av "frilagd" duk, som 
utsätts för en påkänning på mekanisk 
väg, trycks in likformigt cirkulärt. Var 
och en som råkat skada en högtalare vet 
ju annars att en för stor kraft applicerad 
någonstans över membranytan vållar ett 
oregelbundet format "hål", vars skarpa 
kanter man brukar kunna känna vid be
röring. Elementet brukar få avskrivas ef
ter den behandlingen. 

Ett annat steg på vägen mot "den pul
serande sfären" blev för JVC själva form
pressningen, som ändrades. Vanligt är att 
dukens fibrer pressas ut mekaniskt. Detta 
ansåg man minska materialets stabilitet i 
kalottens perpendikulära riktning. För 
SX 3-membranet används i princip bara 
halva formverktyget, vilket medger att 
vävens tjocklek strukturmässigt består. 
Fibrerna undgår deformation i pressen, 
och deras cirkelrunda genomskärning 
behålls , vilket gör väven mindre sladdrig 
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20000Hz 

och i det längre perspektivet ett högtalar
element med förbättrade transient
egenskaper. 

- Kalotten man får fram börjar sin 
tillvaro med att utsättas för kontinuerliga 
deformationer genom att påverkas av 
oscillationer om tre mikron, efter vilka 
kalotten måste återta sin ursprungs form. 
Medan många elementtillverkare använ
der viskösa plaster för domens ytbelägg
ning, har JVC fått fram en lösning av 
syntetiskt gummi med additiver , som sägs 
ge "perfekt" elasticitet och fem gånger 
bättre än plasterna motstå påkänningar 
resp absorbera externa vibrationer. Dyli
ka kalotter eller domer anser upphovs
männen trognare än andra membrantyper 
följa tryckförändringarna i kammaren 
bakom membranet. 

Fig 8 visar en principskiss av högtalar
elementets tvärsnitt. 

Den punkterade skyddskåpan framför 
elementet torde vara nödvändig med tan
ke på dettas lättåtkomlighet, men den per
forerade, böjda skölden till JVC också ge 
"riktningsfrämjande egenskaper". 

Ännu länge efter det att man fått fram 
den "mjuka linjens" lösning besvärades 
man av vibrationer. Dessa eliminerades 
genom att JVC-teknikerna satte in en 
tapp av fiberglas under domen, som lik
formigt stöttas upp med konstant kraft 
och som därför behåller sina egenskaper 
att "jämnt" utstråla ljud, enligt JVc. Man 
skulle kunna ana att detta är en av kon
struktionens svagaste punkter och som 
pekar på att membranet kanske gjortsfor 
mjukt från början? 

Kopparskiktbeläggning på magnetens 
poler minskade virvelströmbildning 

Som redan rapporterats befanns det att 
man kunde få ner virvelströmbildningen i 
den använda bariumferritmagneten tack 
vare anbringandet aven mikrotunn, blott 
250 j.t , "hätta" av koppar över magnetens 
po\centrum. Detta gav linjärare utslag 
hos talspolen och proportionsvis bättre 
relation till insignalen, då den 
magnetostriktiva mvan fördelaktigare 
kunde anpassas' till insignalströmmen än 
då koppar beläggningen inte utfördes. Det 
var utfallet av detta i praktiken som fick 
bli bestämmande för JVC:s beslut att slo
pa en tilltänkt högtonenhet i systemet. Ty 

Fig6. Tonskurtest med 
högtalaren. a) anger 
betingelsen 500 Hz och 
b) IS kHz. Tyvärr sägs 
inget närmare om ton
skurarnas var3ktighet 
och andra egenskaper. 

de här förbättringarna - som Sony del
vis utnyttjat tidigare - ansågs ge främst 
en gynnsammare diskantfrekvensgång, 
vilket man publicerade kurvor över. Mer 
om detta nedan. 

JVC har offentliggjort intressanta rön 
kring utvecklingen av det här mjukmem
branelementet, vars ljud utbredande kvali
teter man ville ha mera påtagligt doku
menterade. Ett nytt "mätinstrument" kre
erades därför. Det består aven gängse 
mätmikrofon av kondensatortyp som 
monterats på en liten vagn, rörlig över 
hela högtalarens främre utstrålningsom
råde. Avkännaren - mikrofonenheten 
ansluts en lampa som lyser då inmatad 
högtalarsignalligger i fas med alstrad ut
signal. Lampskenets styrka är proportio
nell mot styrkan hos utsignalen, och detta 
gör det möjligt att fotografiskt registrera 
ljudfältet:Tyvärr kan vi inte i RT :s tryck 
återge fotona, men man kan av dem i ori
ginal tydligt se skillnaderna i jämnhet 
mellan ljudtrycksalstring från en "pulSe
rande dom" och ett "pistong"-pumpande 
element, liksom mellan en hornhögtalare 
och ett konelement: 

Den flexibelt kantupphängda basstråla
ren är det faktiskt "ingenting anmärk
ningsvärt med", tillstår JVC blygsamt -
utom att den förstås är byggd för att ge 
perfektion, också den ... 

För att vara ett JVC-element har det 
hopfogats stadigare än tidigare i monta
get där konen, talspolens infästning och 
membranet möts. Papperet som taIspolen 
lindats på är dubbelt så tjockt och stadigt 
mot förr, om det säger läsaren något. 
Själva gör japanerna stort nummer av att 
de efter idogt letande världen över gick 
till Tyskland och köpte det! Rätt gram
vikt och bästa fiberfördelning befanns 
DU-papperet från Kurt MUller, 35 år i 
speciaIpappersbranschen , ha. 

Elementet sägs ge rak frekvensgång 
mellan 60 Hz och 2 kHz. 

Delningsfiltret och dess kretsar har fått 
bli lite mer funktionsbärande än vanligt, 
eftersom här finns både bastonkurvans 
kontroll och H F-justeringen. Induktan
serna är utförda kring kiselstålkärnor och 
sägs motstå upp till 100 W effekttillförsel 
utan distorsionsbidrag. Mindre högtalare 
har i allmänhet ferritkärnor som inte ska 
lastas med 30 W, om man vill undvika 



Fig 7. Så här tänker sig JVC-teknikerna att 
skillnaderna blir meDan de utslag som ett 
konventionellt, "stelt" membran gör jämfört 
med en mjukbehandlad kalott, som skall 
komma nära idealet "den pulserande hemisfä
ren" med likformiga, icke-pistongliknande 
rörelser hos konen, teoretiskt optimalt. 

Fig 8. Tvärsnitt av mjukkaJotthögtaJa
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ren. Lägg märke till absorbtionsmateria- 8'M'". M.' .... ' 

let instoppat intill magneten. 

distorsion i systemet. Värdena här är 0,7 
resp 0,3 mH, och i basdelen har lagts 
över ingångarna två motstånd om 1,5 
ohm 'resp 47 ohm i den krets som påver
kar tonkurvan i det registret. 

Delningsfrekvensen är relati vt hög vid 
2 kHz; här sviker de teoretiska förutsätt
ningar som finns för högtalarelementens 
ostörda. arbetsgång, som ska diskuteras 
nedan. 

Enligt bruksanvisningen ska basinställ
ningen användas huvudsakligen då högta
laren måste ställas på golvet. Bästa pla
cering är utåt från långvägg. 

I stora rum tänks högnivåkontrollen 
främst komma till användning. Talande 
är kanske att fabriken snarare förordar 
diskantIyft i förstärkaren. 

Rik, fyllig bas, god transiens -
men diskantåtergivningsproblem 

Utöver de tidigare, mera informella 
musikprovningarna vi gjort med SX 3 
anställde Bo Klasson och förf ett slutligt 
test med mer än tiotalet utvalda , grundligt 
avlyssnade programrnateriaI. Referens 
fick RT:s stora bashorn med ett par 
nyutvecklade sidosystem bli (RT 1973 nr 
4 och 6/7 ffg). Vi lyssnade med "rak" 
tonkurva i högtalaren (basen i "off') i ett 
ca 12 m långt och 5 m brett träpanelat 
rum med tjock matta på golvet. Vår pla
cering var ca 4 m från ljudkällorna och i 
det direkta Ijudfåltet. 

Det besannades än en gång att horn
systemet, drivet av mycket måttliga effek
ter, kan producera alldeles blodsprängda 
fullorkesternivåer och ge ett basrnättat 
ljudtryck som rent fysiskt känns i ster
num. 

Sådan "bröstbenskänsla" kan natur
ligtvis inte SX 3 ge. Redan de två första 
testskivorna, den amerikanska superljud
källan (direktgraverad) Missing Link 1I 
liksom den utmärkta svenska orgeltag
ningen Gotik (Proprius 250402-012) från 
Allhelgonakyrkan i Lund (Håkan Sjö
gren har spelat in och musiken är bl a 
kontrastrik romantisk-gotisk), visade på 
ett par saker, som skulle sätta sin prägel 
på testets fortsättning: Transiens
egenskaperna är berömvärda hos SX 3. 
Basens förmåga ger trots brister ett bestå
ende gott intryck - bastrummor trakte
rade med pedal, djupa orgelstämmor osv 

finns där en bra bit, men dock inte alls så 
helt som hornet förmedlade dem! 

Låga understämmor i orgehi hade en 
viss förmåga. att "skymmas" i ljudbilden, 
och den där absoluta närvaron i pukslag 
och dova trumattacker kom bara till fullt 
uttryck i hornen. Bas har man nog i alla 
fall , mätt med alla rimliga mått. Även om 
den tar slut ett tag över den information 
som kan vara ingraverad i mycket pre
tentiöst gjorda, moderna skivor, är den 
behagligt ren och utan större luddighet 
eller duns bas. 

Möjligt är dock att högtalaren som 
helhet ger ett något "varmt" ljud. Det 
störde ingen av bedömarna. Presensver
kan har man dock ingen. 

Då blir problemen lite värre på diskant
sidan. En mycket fmt gjord EMI-skiva 
med en underbar barnkör, som sjunger 
Edward Elgars Sacred Music i Worces
ter-katedralen till orgel, klingade mjukt 
och rikt, men högtalarens svaga punkt är 
iindå diskantområdet. Det håller inte som 
stod i RT 1973 nr Il på grundval av 
mätkurvorna från Japan. Ställer man 
basomkopplaren i från-läge, får tonkur
van upptagen vid SP ett rakare förlopp 
och en linjärare upptakt mot 20 Hz, trots 
fallet från 50 Hz, som är brant, men di
skanten påverkar trots vridning på det 
graderade metall vredet framtill inte något 
alls , som det verkar. Det sluttar ner mot 
brytfrekvensen 2 kHz - jämfört med 
många andra högtalare naturligtvis inte 
upp,seendeväckande under medelnivån 
(9 - 10 dB), men det är nog för att man, 
då öronen ska avgöra, genomgående mås
te korrigera med att höja i förstärkaren. 
Antingen kommer inte det högre ton om
rådet fram fritt och luftigt som avsett, el
ler också tycker man det återges odis
tinkt. Vi var båda framme och diskant
höjde i skytteltrafik under orgelkaskader
na (som ändå uppspelningstekniskt ska 
återges - 6 dB enl anvisning eller två 
stegs sänkning), under avlyssning av den 
goda monoskivan med Gerard Sou zay 
(prov med soloröst), vid violinavsnittet 
(Henry Szeryng i en Mozartsonat) som 
blev lite snuvigt och vid den i förra högta
larprovomgången använda kombinatio
nen Oscar Peterson - Singers Unlim ited. 
Med flera! 

Nästa utvecklingsstadium 
har det felande elementet 

Vidareutvecklingen av SX 3 heter SX 
5, den väntas hit senast i höst, och utom 
att japanerna nu offererar en avtagbar 
frontgrill med rundade hörn - köparna 
är tydligen konservativa nästan överallt 
- så är det intressanta, att man nu tillfo
gat det där tredje elementet som skulle 
sparas i SX 3. Här finns nu en extra, en
tums "softdome" -skrika. Ett rätt talande 
kurvsortiment JVC ritat upp visar klart 
på att man där måste insett hur det reella 
diskantfallet verkar. Här sätter element nr 
tre in en rejäl "påpuckling" i tonkurvan, 
där den börjar falla av hos föregångaren 
SX 3 från brytfrekvensen. Det är den 
stora bågen man nu måste försöka lyfta 
själv genom insatser iförförstärkaren; 
inte alltid med framgång, ska sägas. Örat 
är mycket känsligt i berörda frekvensre
gioner. 

Högtalaren är rätt tungdriven 
Diskantelementet wattkrävande 

Ganska klart framgick under provning
en att SX 3 är något tungdriven. JVC 
ägnar detta en betraktelse i sina skrifter 
där man faktiskt rekommenderas att för 
"full perjomance" ansluta en 2 X 100 W 
förstärkare - låt vara att de försiktigt 
inlindade meningarna, som formellt 
handlar om tålighet mot övereffekt mo~ 
mentant, har formulerats knepigt. Klart 
är dock att bara tweetern dricker upp 13 
W (av de där 100) under brustestförhål
landen enligt lEe kurva A. Får diskant
elementet mer än 25 W på sig för längre 
stund ryker dock talspolen, kan framhål-
las ... . 

Sammanfattning 
och utvärdering: 

Kritiken drabbar SX 3 på fre
kvensgångsegenskaperna. Det är med 
beklagande den framförs. Denna japan
produkt är en ovanlig högtalare, ingen 
dussinvara, och den presenteras av tillver
karen med rätt långtgående anspråk. Man 
vänjer sig rätt snart vid alla - eller näs
tan alla, då - högtalarfabrikanters hög
stämda mässande om Framsteg och För
bättringar, som rentav kan gränsa till
Landvinningar. I det här fallet tycker vi 
nog att man inom ramen för ljudkällans ~ 
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Kommer ett 

stort system nara 

kä,nda gränser - det är ju inte en Ohm 
eller dylikt nydanande det gäller - se
riöst velat göra en flerfrontsinsats, där ett 
antal definierade och reellt grundade för
bättringar förts ihop och bringats till 
fungerande samstämmighet ganska långt. 
Ambitionerna har varit höga, och vår 
åsikt är att resultatet, trots åtminstone ett 
direkt allvarligt tillkortakommande, är 
tilltalande nog. 
• Ta utförandet: Det är högeligen gedi
get med en härlig träfinish. Högtalaren 
med sina skarpa hörnvinklar är tung och 
solid, och gulmetall- eller mässingvredet 
kontrasterar effektfullt mot de svarta 
elementrundlarna på den släta, ljusa fron
ten. 
• Ta distorsionen: Den är inte speciellt 
låg men heller inte anmärkningsvärt hög 
någonstans. 
• Impedanskurvan löper utan riskabla 
fall relativt fint och jämnt inom systemets 
specificerade gränser. En liten topp finns 
över 50 Hz och en stor, mjuk puckel över 
1 500 Hz. 
• Effektlineariteten är god: 32 W ger ca 
105 dB vid 80 Hz och ljudtrycksalstring
en vid lägre effekttillförsel ligger följsamt 
rakt mellan 90 dB och 100 dB för 16 W, 
osv. I praktiken märker man dock att 
nominella värden blir lite överspelade av 
musikmaterialkraven. 
• Ljudutbredningen : Måste tveklöst få 
utmärkt betyg. SX 3 ger en generös, 
öppen ljudbild man normalt bör tycka 
mycket om. Den mättade klangen från 
SX 3 ger känsla av storsystem, av långt 
dyrare ljudkälla än här. 
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• Det som verkar medföra minst spekta
kulära effekt är basomkopplaren, som 
enligt fabriken ska höja tonkurvan några 
dB men som enligt här gjorda mätningar 
mest ställer till en resonanstopp med föl
jande brant fall neråt. Det man där tänkt 
som appellerande till olika köparkatego
riers smak upplevs av RT :s bedömare 
som förfelat. 
• Diskantomkopplaren bör stå i maxi ä
ge. 
• Högtalaren är placeringsberoende. 
Man bör inte ha den i hörn. JVC har en 
serie frekvensgångskurvor som mycket 
klart visar vilka ojämnheter som det re
sulterar i. Den betydande spridningen 
ljudet har gör att det, för det fall baffeln 
sänks mot golvet, reflekteras uppåt och 
vållar . distorsion (på Hör Nu tippades 
högtalarna bakåt/ uppåt av det skälet att 
de bl a fanns på ett podium som bildar 
botten aven amfiteatraliskt arrangerad 
hörsal och måste fås att stråla uppåt, och 
detta var utan tvivel dubbelt fördelaktigt). 
Sätts baffeln mot en vägg, halveras strål
ningsvolymen liksom då högtalaren sätts 
i ett hörn -:- härvid radieras bara en åt
tondel av sfären och bas reflexionen vållar 
en jättetopp i frekvenskurvan. 
• Transiensegenskaperna: Berömvärt 
goda, hör till de bättre alla kategorier. 
• Frekvensgång och ljudintryck: Högta
laren "låter stort" och öppet, om den 
matas med effekt nog. Basen har vi fäst 
oss vid som klart godtagbar för alla nor
mala anspråk. Tonkurvans övre slutt
ningar kommer man dock inte ifrån, och 
som sådana är de inte bra. Men med lyft i 

förförstärkaren kan man få ett undre mel
lanregister riktigt välbalanserat ändå, där 
musiken tillvaratages fullt njutbart. 

• Det är det branta fallet om ca Il -12 
dB från medelnivån i övrigt och tonkur
vans sänkning kring 2 kHz som utgör 
högtalarens svaghet och där man märker 
avmattningen: . Stämmor, pianotoner, 
höga insatser låter tunnare eller mera 
fjärran än övrigt nivåsamstämt program
materiaI. Diskanten snörs in, och "bril
jans" finns just ingen i de övre registren. 

• JVC antyder försiktigt att SX 3 skulle 
kunna användas i kontrollrum. Det tror 
vi knappast med tanke på effektfaktorn, 
trots att fabriken provat högtalaren med 
pulser om 600 W (!) under två sekunder 
sex gånger med fem s intervall. I kon
trollrum finns dock något annat som den 
här högtalaren ropar efter - en equalizer 
eller FK-variator. Med en dylik kan man 
selektivt kompensera områdesvisa avvi
kelser i tonkurvan. 

• Det kanske skymtar fram att bekant
skapen med SX 3 avsatt övervägande 
positiva känslor? Ja, trots reservationer 
kvarstår bedömarnas första erkännsam
ma uppfattning om denna ljudkälla. Den 
är i mycket annorlunda än det mesta på 
marknaden, och den kommer ett stort 
system nära, trots sin relativa litenhet. Vi 
tror att stora delar av dagens yngre mu
sikpublik skulle tilltalas av SX 3 - också 
med dess begränsningar aktuella för sig. 
Få se nu om SX 5 råder bot för dessa. • 

vs 
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Enkel le-förstärkare 
för hörtelefoner 
Här föYer en beskrivning på en mycket enkel - men ändå högklassig -
hörteltiforiförstärkare. En eller flera hörteltifoner kan anslutas, 
men ut«rekten, 2 X 2 W, räcker även tillför att driva en liten högtalare. 

•• Den hörtelefonförstärkare, som pre-
5enteras här, utgör ett mycket prisvärt 
och bra komplement till stereoanlägg
ningen. Lyssnar man ofta med hörtelefo
ner , använder man med fördel denna för
stärkare i stället för t ex en 2 X SO watts 
effektförstärkare. Hörtelefoner kräver ju 
mycket liten driv effekt. 

Vidare kan denna hörtelefonförstärkare 
användas, då man i ett mixbord behöver 
förstärkare för kontrollyssning i hörtele
foner. 

Förstärkaren är uppbyggd kring en 
lågdistorsions-IC från National Semicon
ductor med beteckningen LM 377N. 
Denna IC är ett stereoslutsteg, som kan 
lämna 2 + 2 W i 8 ohms last. Data för 
LM 377N återfinns i tab l. 

Kan dr,iva flera hörtelefoner 

Förstärkaren kan matas med godtyck
lig spänning mellan 10 och 26 volt. En i 
IC :n inbyggd stabiliseringskrets ser till 
att likspänningsnivån på utgången alltid 
ligger på halva matningsspänningen. 

Kretskortet, på vilket förstärkaren är 
uppbyggd, återfinns i fig 2. Kortet är en
kelsidigt med måtten 46 X 72 mm och 
komponentplaceringen framgår av fig 3. 

Pä kretskortet finns dubbel uppsätt
ning seriematstånd för anslutning av två 
par hörtelefoner. Ytterligare hörtelefoner 
kan anslutas genom inkoppling av ytterl i
gare seriematstånd. Om man vill ta ut 
maximal effekt ur förstärkaren, exempel
vis då man vill driva en mindre högtalare, 
måste IC:n förses med en kylfläns med 
cirka IS cm2 yta. Kylflänsen kan lämpli
gen limmas fast. 

Komponentvärdena är dimensionerade 
för en förstärkning av cirka 30 dB. Ge
nom att ändra värdet på R3 och R4 kan 
förstärkningen varieras , så att man får 
högre eller lägre känslighet. • 

Av AKEHOLM 

·IQ - 16V 

HT,. 

HT/. 

Ut V 

Ut H Fig l. Prigcipschema för hörtelefonförstärkare 
uppbyggd kring NS-krets~n LM 377N. Med 
serie motstånden R7-IO i schemat kan två hör
telefoner inkopplas. Önskar man ansluta fler 
hörtelefoner måste ytterligare seriemotstånd 
läggas till. 

Komponentrörteckning till hörtelefonrörstärkaren 
CI-2 
C3 - 4 
CS-6 
C7-8 
IC 1 
Rl -2 
R3 - 4, 11 -12 
RS - 6 
R7-1O 
1 

22 nF polyester 
4,7 JlFel.lyt 
220 JlF 16 Vel.lyt 
22 JlF 40 V el.lyt 
LM 377N (National Semiconductor) 
1 M 1/8 W S % 
3k 
lOOk 
100 ohm 
kretskort CÅ-377 

Komponenter enligt stycklistan kan erhållas från Ingenjörsfirman CÄ-Elektronik, 
Långsjövägen IS B, 13S00 Tyresö, tel 0817422080 kl 13-17. Komplett sats 
enligt ~tycklistan kostar 59 kr inkl moms. 

Tab.1. Data for LM 377N. 
Vcc = + 20 volt R l = 8 ohm Av = 50 dB 

Parameter Driftsvillkor Typvärde 

Total strömforbrukning Put = OW 15 mA 
Put = 1,5 W/kanal 430 mA 

Likspänningsnivå på utgången lOV 
Uteffekt THD=S % 2,SW 
THD Put = 50 mW/kanal f = l kHz 0,25% 

Put = l W /kanal 0,07 % 
Put = 2 W /kanal 0,10 % 

Inimpedans 3 Mohm 
Forstärkning utan motkoppling 90 dB 
Max utspänning Vcc-6 Volt 
Kanalseparation f = 9kHz 70 dB 
Brumundertryckning so dB 
Strömbegränsning I,SA 

Ekv. ingångsbrus Rs = 600 ohm, 100 Hz-IO kHz 3 j.! V 
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Mini-Mount - nytt byggsystem 
för elektronikexperiment 
Ett nytt kretssystem, som gör det möjligt att uiföra experimentuppkopplingar 
enklare och snabbare än tidigare, har introducerats i Sverige av Elkab. 
Systemet är speciellt lämpligt vid HF-experiment långt upp i UHF-området. 

•• Mini-Mount är beteckningen på ett 
nytt kretssystem för uppkopplingar och 
liknande experimentarbeten . Det består 
av små bitar av foliekort med ett etsat 
mönster av lödpunkter på ena sidan och 
ett självhäftande limskikt på den andra. 
Bitar finns med etsade mönster för både 
passiva och · aktiva komponenter, t ex 
DIL-kapslar. 

Skydds papperet avlägsnas och folie
bitarna kan sedan tryckas fast på vilken 
plan yta som helst och förbindas med 
koppl ingstråd så att kompletta kretsar 
erhålls. Vanligtvis monteras foliebitarna 
på ett större foliekort, vars kopparfolie 
utnyttjas som gemensamt jordplan. 

Särskilt lämpat för HF-experiment 

Det är framförallt i HF-sammanhang 
som Mini-Mount-systemet kommer till 
sin fördel. Vid uppkoppling av LF
kretsar, då komponentplacering och 
impedansnivåer inte är så kritiska, är det 
nästan lika enkelt att bygga upp kopp
lingen direkt på. kretskort eller Veroboard-
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platta. Vid experiment på höga fre
kvenser behöver man emellertid oftast 
prova sig fram till den bästa placeringen 
av komponenterna och då är det praktiskt 
att arbeta med Mini-Mount-systemet. 
Strökapacitanserna till jord blir av samma 
ringa storleksordning vid montering på ett 
dubbelsidigt mönsterkort och HF-an
passade impedansledningar för 50, 60, 
75 resp 100 ohm ingår i systemet. 

Det finns flera fördelar med ett system 
av typ Mini-Mount. För det första är inte 
signalvägarna låsta till ett fast lednings
mönster utan kan ändras och optimeras 
efter hand av konstruktören. Vidare behö
ver inga hål borras och detta bidrar till 
att de olika komponenterna relativt en
kelt kan avlägsnas från plattorna och an
vändas på nytt. Det självhäftande lim
skiktet har god vidhäftning och klarar 
temperaturer upp till 150°C. Bitarna 
kan avlägsnas och användas flera gånger 
om de hanteras varsamt. 

Tyvärr är kostnaden för de i systemet 
ingående bitarna så hög att det knappast 
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Fig l. Min-Mount 
är speciellt lämpligt 
vid arbete på höga 
frekvenser. Denna 
varicapavstämda 
sveposcillator för 
frekvensområdet 
450-1 000 MHz 
byggs lätt med hjälp 
av systemet. Re
sultatet visas i tig 2 • 
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Fig 3. Komponentpla
ceringen. Kretskortet sett 
från komponentsidan. 

Fig 2. Kretskortet sett från 
foliesidan i skala l: l. 

I Mini-Mount-systemet bygger man upp 
kretsarna med hjälp av flera små etsade folie
kort vilka placeras på ett stort moderkort. Ett 
stort antal bitar for olika typer av kompo
nenter ingår i systemet. 

är ekonomiskt lönsamt att använda syste
met enbart för hobbybruk. Däremot torde 
det vara av ganska stort intresse i indu
striella sammanhang. Som prisexempel 
kan nämnas att en "testpack" innehållan
de 40 st Mini-Mount-bitar av olika typer 
samt 3 st dubbelsidiga jordplan förpackat 
i en praktisk lådhurts kostar 82:80 kr + 
moms. Mini-Mount marknadsförs av 
Elkab, Elektriska Kablar AB, tel 
08/7560340. • 

GU 

Fig 2. Sveposcillatom i tig l uppbyggd med 
Mini-Mount-komponenter. Iutgångsfiltret 
t v används sektioner av impedansledningar 
rör att hålla kapacitansema nere. 

IO-16V 
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Kommunicera via "osynligt" ljus 
med IR - diod och gammal kikare 
Till de mest användbara opto-elektroniska komponenterna hör lysdioden, som kan användas 
vid många intressanta experiment. Här utnytyas en diod med i'lfraröd emission 
för en optisk tallänk med ca 500 m räckvidd i dags/ius. 

•• Opto-elektronik är ett av de områden 
av elektroniken som utvecklas snabbast i 
dag. Lysdioder, lasrar, opto-kopplare etc, 
som bara för några få år sedan var fram
tidsvisioner, är i dag en teknisk realitet 
och används i många skiftande samman
hang. Fortfarande är dock opto-elektroni
ken främmande för många, dels naturligt
vis beroende på att komponenterna inte 
varit allmänt tillgängliga någon längre tid 
men också beroende på bristande kun
skap om denna nya teknik och dess möj
ligheter. 

Nu är det inte längre några större pro
blem att få tag i opto-elektroniska kom
ponenter; lysdioder t ex räknas i dag som 
standardkomponenter och lagerförs av 
flera komponentdistributörer. De me
kaniska konstruktioner som erfordras för 
opto-elektroniska experiment samt an
skaffandet av objektiv och linser kan na
turligtvis utgöra ett praktiskt hinder men 
ska inte heller behöva ställa till problem. 
Många har i sin ägo en billig prismakika
re och att låna objektiven från denna går i 
de flesta fall alldeles utmärkt. De går att 
montera tillbaka på kikaren när man inte 
längre behöver dem för sina experiment. 
Clas Oh/son AB i Insjön har billiga ja
panska prismakikare för omkring hund
ralappen om ingen skulle finnas åtkomlig 
på närmare håll. 

Lysdiod med "osynligt" ljus 
Som ljusemitterande element i sända

ren har valts en lysdiod av gallium-arse
nid (GaAs) med typbeteckningen lAX65. 
Den tillverkas av HAFO (Institutet för 
halvledarforskning, Siktgatan 5, Välling
by, tel 08/89 O l 45) och priset ligger 
omkring 100 kr i stycketal. Vid kon
tinuerlig drift ger denna diod typiskt 30 
mW uteffekt, vilket möjliggör räckvidder 
på minst 300 m med ett enkelt optiskt 
system. 

Vill man inte lägga ut så mycket 
pengar kan man nöja sig med en mindre 
diod, t ex TIL31 som ger ca 6 mW utef
fekt och är av Texas Instruments tillverk
ning. Priset för denna är bara ca femtede
len av HAFO-dioden medan räckvidden 

Av BENGT MALMBERG 

endast reduceras till ungefär hälften. Det
ta beror på att belysningen från sändaren 
reduceras med kvadraten på avståndet. 
Vill man fördubbla avståndet och ändå 
bib,ehålla samma signal/brusförhållande i 

Slutsteg Drivsteg 

o Sr 

RII 

R9 

• U 1 

mottagaren, måste alltså sändaretlekten 
ökas fyra gånger och långa avstånd krä
ver därför kraftiga och dyra sändarele
ment. 

Nu är naturligtvis ljusemitterande dio-~ 

M 
Testgenerator (1 kHz) 

R6 

R7 R4 Rl 

R5 e4 
Cl 
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Fig l. Sändarens principschema. 

KOMPONENTFÖRTECKNING 
Sändaren Tl BC 327 
RI,R2 IS kohm, 1/8 W T2 BC 140 
R3 10 kohm NTC (Elfa) D GaAs-diod IAX65 A (HAFO) 
R4 4,7 kohm 1/8 W (Om diod med mindre IF används måste 
R5 270 ohm, 1/8 W RI2 och R13 ökas proportionellt mot 
R6 100 kohm, pot minskningen av IF.) 
R7 1,5 kohm, 1/8 W Mottagaren 
R8 2,0 kohm, pot RI4 22 kohm, 1/8 W 
R9 10 kohm, 1/8 W RIS 3,3 kohm 1/8 W 
l} 10 3,9 kohm, 1/8 W RI6 100 kohm 1/8 W 
Rll 220 ohm, 1/4 W R17, RI8 47 kohm 1/8 W 
RI2 12ohm,lW RI9 10 Mohm 1/8 W 
R13 18 ohm, 1/4 W C8 0,47 JLF 
Cl, C2,C3 50 JLF, 25 V, ellyt C9 4,7 JLF 
C4, C5 10 nF, ker C 10, Cll, CI2 . 100JLF, 16 V 
C6 30 JLF, 6 V, ellyt IC3 op-förstärkare 741 
C7 1,5 nF, ker T3 FPF 130 (Fairchild) 
O objektiv, se text H hörtelefon, ca 2 kohm 
M kristallmikrofon impedans 
Sr säkring 350 mA Samma typ av objektiv som till sändaren. 
ICI,IC2 op-förstärkare 741 PC Se text. 
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der med s k spontan emission inte rätt 
element om man vill nå räckvidder på l 
km och däröver. Då erbjuder olika typer 
av lasrar betydligt större möjligheter, 
men också högre priser, komplexitet i 
elektroniken och framför allt icke försum
bara risker för experimentören och hans 
närmaste omgivning. 

Den typ av lysdiod som används i 
RT :s JR-länk arbetar med våglängden 
0,94 ~m, dvs strax utanför det synliga 
området som definitionsmässigt brukar 
anges som 0,38 - 0,76 ~m (för ett ljus
adapterat öga). Strålningens efTekttäthet 
från en "naken" GaAs-diod av detta slag 
är helt ofarlig för det mänskliga ögat på 
normala betraktningsavstånd. 

Okomplicerad elektronik 
Den elektronik som erfordras för att 

konstruera en optisk tal länk behöver inte 
bli särskilt komplicerad. Förslag till sän
darkoppling visas i fig l och innehåller 
som synes inte mycket mer.än ett par 
operationsförstärkare och ett par transis
torer. Den ena op-förstärkaren används 
som mikrofonförstärkare och den andra 
som tongenerator för test- och inställ
ningsändamål. 

Lysdioden D ligger i sluttransistorn 
T2:s kollektorkrets. T2 bildar en strömge
nerator vars viloström bestäms av mot
stånden R12 och R13 samt spänningen i 
punkt A. När strömbrytaren S l är öppen 
blir viloströmmen låg och med R13 kort
slutet ökas strömmen ungefår 2,5 gånger. 
Detta ger sändaren två efTektlägen, det 

lägre räcker för distanser upp till ca 200 
m medan det högre i stort sett fördubblar 
avståndet. Den högre inefTekten ökar 
ljusutbytet med en faktor 3 - 4. 

Drivsteget T l ger låg belastning av 
op-förstärkarnas utgångar och distorsio
nen kan därför hållas på en rimlig nivå. 
Je l tjänstgör som mikrofonförstärkare 
när omkopplaren S3 står i läge Q. Op-för
stärkarens spänningsförstärkning är 370 
gånger. Eftersom full utstyrning av slut
steget erhålls för en inspänning till driv-

Fig 3. Genom att både sändaren och mottaga
ren är så enkla till sin uppbyggnad kan man 
med rördel placera komponenterna på experi
mentplattor. Bilden visar sändarchassits 
utförande samt hur lysdioden skruvas fast 
i den runda metaJlbrickan på gaveln. 

RIS SI, 
~--r---~--r------------r~~+9V 

RI7 RIS + (10 I 

RI4 ::J: C 9 II 
I 

I 
~----------~----------r-~~-9V 

:rCII 

Fig 2. Mottagarens principschema. 
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steget av 2,65 Vl _l och då en vanlig kris
tall mikrofon avger ca 10m V t-t vid nor
malt röstläge räcker denna förstärkning 
gott och väl. 

När S3 står i läge b kan sändaren 
moduleras aven yttre signal och i läge c 
kopplas tongeneratorn in. Den svänger 
med ung l 000 Hz och används vid in
trimning av optiken samt vid inställning 
av sändare och mottagare när en förbin
delse ska etableras. 

Mottagaren är ännu enklare än sända
ren och visas ifig 2. En fototransistor tar 
emot JR-strålningen och ändrar resistans 
i takt med modulationen. Den detektera
de LF-signalen förstärks i en operations
förstärkare och kan avlyssnas med en 
vanlig högimpediv hörtelefon. 

Optiken måste monteras stabilt 

Det praktiska utförandet av sändare 
och-mottagare kan göras på många olika 
sätt. J RT:s prototyp byggdes sändare 
och mottagare upp på var sitt labkort, 
som placerades i plaströr med ca 50 mm 
ytterdiameter och ca 2 mm godstjocklek 
(se fig 3 och 4). Rören är vanliga PVC
rör för avloppsinstallationer och finns i 
varje byggvaruhus och hos VVS-firmor, 
som ofta har udda bitar för en billig pen
ning. Rördiametern måste anpassas noga 
till det tillgängliga objektivet, då det är 
viktigt att passningen mellan objektiv och 
mottagarens resp sändarens optiska 
komponenter blir stabil. 

Kretskorten ska kunna förskjutas i 
längdled inuti rören för intrimning av 
lysdiodens resp fototransistorns läge i 
objektivens fokal punkter (sefig 4). J var
dera änden på varje chassi sitter en bricka 
med en ytterdiameter som är obetydligt 
mindre än plaströrens innermått (sefig 3). 

Ritningen i fig 5 visar hur stödgavl ar
na, som håller plaströren, bockas av alu
miniumplåt. Gavlarna förses lämpligen 
med hål som utnyttjas som rikthjälpme
del. Det är mycket viktigt att dessa hål 
ligger helt parallellt med det optiska sys
temets axel. Man tar därför lämpligen 
först upp de stora hålen för plaströret och 
trär igenom detta för att hålla gavlarna i 



Ett hål i vardera gaveln på sändare och mottagare blir ett enkelt sikte som gör det möjligt att 
med god noggrannhet rikta in utrustningen, trots att strålningsvinkeln är mindre än en grad. 

IR -länkens användningsmöjligheter: 
Bredbandig 
informationsöverföring 
eller osynlig larmgivare 
Den optiska. tallänk som beskrivs i arti
keln är bara ett enkelt exempel på vad 
denna typ av komponenter kan användas 
till. Fördelen med att använda ljus -
synligt eller osynligt - för informa
tionsöverföring är bredbandigheten. Inte 
en utan mängder med talkanaler eller 
t o m TV -kanaler kan nämligen överföras 
på en enda smal ljusstråle. Och för fram
tiden räknar man på allvar med att ljus
strålar - eventuellt inneslutna i ledare av 
glas med extremt låg dämpning - ska 
ersätta både eterburna och koaxialkabel
burna TV-, telefon- och datalänkar. 

GaAs-dioder av den typ som används i 
prototypen till RT:s optiska tallänk har 
stig- och falltider för strålningspulserna i 
storleksordningen 1 /J-S. Modulationsfrek
venser upp till MHz-området är alltså 
fullt realiserbara och gör det möjligt att 
använda en dylik optolänk för t ex bild
transmission eller snabb överföring av 

datainformation. 
En annan trevlig egenskap hos opto

länken är den mycket goda riktverkan 
som kan uppnås med hjälp av ett enkelt 
optiskt system. Den smala bärvågsband
bredden medger kraftig spektral filtrering 
på mottagarsidan, vilket ger lågt brus och 
liten störkänslighet. 

Naturligtvis kan inte ljusstrålen bli lika 
riktad som från en laser, men inte långt 
därifrån. Den här riktegenskapen i kom
bination med diodens infraröda emission 
gör det möjligt att använda opto-länken 
som en osynlig larmgivare som täcker 
stora avstånd. Till mottagarutgången an
sluter man i stället för hörtelefon ett relä 
som slår till och larmar så fort någon bry
ter IR-strålen. Låter man ett antal IR
strålar löpa parallellt över t ex en väg el
ler en korridor som ska bevakas, får man 
ett osynligt "staket" som omedelbart indi
kerar om någon försöker ta sig igenom. 
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Fig 4. Sändaren (överst) och mottagaren 
monteras i var sitt PVC-rör som i sin tur för
ses med stödgavlar. 1 dessa kan hål borras 
upp för att tjäna som sikte vid riktningen. 

Sändaren och mottagaren skjuts fram och 
tillbaka i rören tills diod resp fototransistor 
hamnar i objektivets fokalpunkt. OBS att 
passningen mellan objektiv och opto-kompo
nenter måste vara helt stabil. 

exakt läge. Därefter borras ett 1 mm hål 
genom båda gavlarna i överdelen, och sist 
borras den främre gavelns hål upp till 4 
mm diameter. 

Mottagarens två 9 V -batterier kräver 
endast liten plats och har monterats på 
chassit under kretskortet. För sändaren 
används två 9 V batterier för op-förstär
karna och två 4 ,5 y ficklampsbatterier 
för driv- och slutsteg. Dessa placeras i en 
yttre batterienhet, tillverkad aven 
plåtvinkel enligtfig 5. 

I lågeffektläge förbrukar sändaren ca 
150 mA från ficklampsbatterierna och 
vid intermittent drift bör dessa därför 
räcka i 6 - 7 timmar. I högeffektläge sti
ger strömmen till ca 300 mA med påföljd 
att drifttiden minskar till 2 - 3 timmar. 
Op-förstärkarnas batteriförbrukning är 
däremot mycket liten, varför dessa batte
riers livslängd vanligen begränsas av 
maximal lagringstid. 

Spegel god hjälp vid intrimningen 

När sändar- och mottagarchassina fär
digställts , skjuter man in dem i plaströ- ~ 
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ren , som monterats på sina gavlar. För 
uppkoppling av tillfälliga länkförbindel
ser eller för experimentändamål placeras 
lämpligen sändar- och mottagarenheterna 
på någon form av stativ. Kraftiga, hop
fällbara kamerastativ med panoramahu
vud är utmärkta för detta ändamål. 

Provning och första injustering gör 
man lämpligen inomhus och för att man 
samtidigt ska kunna manipulera båda 
enheterna är det praktiskt att reflektera 
sändarens ljusstråle via en spegel mot 
mottagaren. Spegeln måste noga vridas in 
så att in- och utfallsvinklarna för motta
garen resp sändaren blir helt lika. Det rör 
sig om mycket smala ljusknippen, som 
ger kraftig riktverkan och därmed hygglig 
räckvidd men också -en hel del arbete med 
inriktningen. Det inbyggda siktet gör det 
möjligt att kontrollera att man ligger rätt. 
Ser man mottagarobjektivet i sändarsiktet 
och vice versa, finns goda förutsättningar 
för att en förbindelse kan etableras. 

Injustering av opto-komponenterna i 
objektivens resp fokallägen görs med 
hjälp av den inbyggda tongeneratorn i 
sändaren samtidigt som en indikator 
hörtelefon, voltmeter eller oscilloskop -

Optoelektronik i teorin: 

.Transmission/ Emittans 

100'/. 

50 

I 

I 

; 
I 

0,9 0.95 

1\ ;;an:i:on 
för Kodak 
wrattenfilter 87C 

l ,O II- m V6glängd 

Fig 6. Ljusemissionen som funktion av 
våglängden ror IR-dioden lAX65. 
Diagrammet visar också inverkan från 
ett Kodak wrattenfilter 87C, med vars 
hjälp man skär bort det synliga solljuset 
ror att därigenom öka avståndet. 

ansluts till mottagarutgången. De båda 
chassina skjuts fram och tillbaka i rören 
till s max utsignaI erhålls och låses sedan i 
dessa lägen. Någon efterjustering behöver 
sällan göras. 

Inomhus blir förbindelsen oftast kraf
tigt överstyrd på grund av det korta av
ståndet , och något slags dämpning bör 
användas. En enkel hålbländare, tillver
kad aven pappskiva, kan användas om 
långvariga försök ska genomföras på kort 
distans. Modulationsgraden i sändaren 

SÄNDARE 

- - f- -- - - r -' 

MOTTAGARE 

- --r--

t---t- -- --

f--- -- -- -- -- --

I I 
i I 

I 
- -1--+- -- -- -- -- -

I 
I I 
; I 

Så beräknar man belysning, räckvidd och strålningsvinkel 
Har man en punktformig strålningskälla, t ex 
en GaAs-diod, och ett objektiv med viss dia
meter och brännvidd kan m'an enkelt beräkna 
den rymdvinkePJ inom vilken strålningen 
uppsamlas. Nedanstående tig och formel ger 
sambandet. 

(I) 

'JRymdvinkeln är ett mått på utbredningen 
från en strålningskälla eller ilen strålningslob. 
Ju mindre rymdvinkel , desto mer koncentre
rad riktverkan erhålls. Enheten for rymdvin
kel är steradian (sr). Den totala rymdvinkeln 
kring en punkt är 471" steradianer. 
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Antag att vi har en lins med diametern 5 
cm, dvs r = 25 mm, och brännvidden f = 
200 mm. Inom hur stor del av rymden kring 
lysdioden insamlar en sådan lins strålningen? 
Sättes värdena in i formel (I) får man Il = " 

_ 0,048 steradianer. 
Om dioden ger intensiteten I watt/ sterad i 

den optiska axelns riktning och transmis
sionskoefficienten for linssystemet är T, så 
kan man beräkna den utgående effekten P o 

från sändarlinsen med formeln 

Po = I - Q - t (2) 

Antag att lysdioden ger intensiteten I = 6 
mW/steradianer i maxriktningen (som 
orienterats parallellt med linsens optiska axel) 
samt att T = 70 % och fl enl foregående be
räkning är 0,048 steradianer. Hur stor blir då 
den utgående effekten? 

Po = 6 . 10-3 · 4,8 . 10-2 . 0,7 = 2,03 . 10-4 
d v s P o ~ 0,2 m W; med andra ord endast 
1/30 av diodens effekt per sterad når utanfor 
linssystemet! 

Om lysdiodens diameter är d och brännvid-
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den är / kan man räkna fram den utsända 
ljusstrålens öppningsvinkel ex enl formeln: 

d 
a = 2 arctg 2r (3) 

Antag att d = 2 mm och/som förut 200 mm. 
Då blir ex = 0,57°. Med trigonometrins hjälp 
kan man nu räkna ut att ljusfläckens diameter 

ki3 
I 

Fig S. Ritning över den me
kaniska konstruktionen. Mot
tagarens batterier ryms inne i 
röret, under kretskortet, me
dan sändarbatteriema måste 
ha en egen låda under röret. 

blivit ung 2 m på ett avstånd av 200 m från 
sändaren. 

Vill vi nu veta den mottagna effekten på 
detta avstånd måste vi först räkna ut belys
ningen E vid mottagaren. 

E=Eo (D~r (4) 

där E anges i W 1m2 

Do = objektivets diameter 
D = ljusfläckens diameter vid mottagaren 
Eo = belysningen från sändarobjektivet som 
räknas fram genom formeln 

Po 
Eo = -2 (5) 

n r 
Detta ger med tidigare angivna värden 
E200 m = 6,36 - 10-9 W/cm2 

Förutsatt att mottagaroptiken har lika stor 
yta som sändaroptiken och samma transmis
sionskoefficient - i vårt fall T = 0,7 - er
hålls den mottagna signal effekten (i bärvå
gen!) ur formeln 
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bör naturligtvis under sådana försök hål
las låg och lågeffektläget ska utnyttjas. 

Filter ökar räckvidden på dagen 

När prototypen till den optiska tall än
ken första gången provades utomhus var 
det starkt solljus och snötäckt mark. Re
flexerna i bakgrunden kring sändaren 
medförde ett ganska kraftigt bakgrunds
brus och vid ca 300 m avstånd bedömdes 
signal/brusförhållandet till ca 3. Vid detta 
tillfälle saknade mottagaren filter framför 
objektivet. Andra gången utrustningen 
provades hade ett filter , Wratten 87C 
(finns hos Kodak), monterats framför 
mottagarobjektivet för att skära bort en 
del av det störande solljuset (filtrets inver
kan visas i fig 6). Nu var dessutom him
len molntäckt och räckvidden blev ca 500 
m. 

Ett filter dämpar naturligtvis även ny t
tosignalen och nattetid arbetar mottaga
ren bäst utan filtrering. Genom opti
mering av alla parametrar bör avstånd 
upp till ca 700 m kunna överbryggas. För 
radioamatören en blygsam sträcka,.men i 
detta sammanhang ett mycket bra re
sultat. 

Pm = n - r2 
- E -r (6) 

l vårt räkneexempel blir 
Pm = n- 2Y -6,36 - 10-9 

- 0,7 = 0,088 f.1.W 

Bestämning av räckvidden 
Under förutsättning att 

• mottagaren är så avlägsen att sändaren 
kan betraktas som punktformig 
• mottagaren befinner sig på eller mycket 
nära sändarlobens symmetri axel 
• mottagarens egen brus är begränsande kan 
man beräkna räckvidden for en optisk länk 
enl formeln 

Ps - Am - k 
Rmax = Pm -Q - SIN 

Ps = utsänd optisk effekt (W) 
Pm = mottagarens ekvivalenta bruseffekt (W) 
Am = mottagaroptikens öppningsarea (01 2) 

Q = sändarlobens rymdvinkel (steradian) 
k = total transmissionskoefficient fOr hela 
överforingskedjan 
SIN = erforderligt signaJ-brusfOrhållande. 
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APPLIKATIONER 
• • • 

• • • 

• • • 

Okonventionell demodulator 
Högspänningsaggregat med transistorer 
Diod som temperaturgivare 

ModulatorerlDe
modulatorer 
med analoga 
switchar 
• Analoga switchar kan, med de 
egenskaper de besitter, i dag an
vändas i många applikationer av 
skilda slag. Några mera ovanliga 
sådana har National Semiconduc
tor redovisat i boken "Linear 
Applications". Här har vi tagit 
upp några kopplingar, som kan 
vara intressanta att använda i te
lekommunikationsutrustningar. 

En dubbel balanserad modula
tor låter sig lätt göras med kretsen 
AHOOI9, som innehåller fyra 
strömbrytarfunktioner och driv
steg för dessa. Drivningen sker 
med en frekvens som motsvarar 
den undertryckta bärvågens. Au
dioingången är balanserad och 
för att uppnå detta utan att behö
va nyttja en transformator, så kan 
man använda två operationsför
stärkare, där den ena är icke in
verterande och den andra inverte
rar. Bägge förstärkarna har natur
ligtvis förstärkningen ett. Driv
ningen sker även den difTe
rentielIt. För att man ska slippa 
spikar på utgångssignalen , kan 
man ta ut signalen difTerentiellt, 
varvid omslagstransienternas in
verkan reduceras. 

Klarar stor dynamik 
En demodulator visas också, 

och som framgår är denna myc
ket enkel till sin uppbyggnad. 

Bägge dessa kopplingar har 
den fördelen att de klarar stor 
dynamik med måttlig distorsion. 

Analoga switchar kan även 
användas i synnerligen originell 
AM/ FM-detektor, som visas här. 
En fastlåst slinga ingår. Den 
spänningsstyrda oscillatorn 
svänger på 4·fMF• JK-vippa 1 de
lar denna frekvens med 2 och ger 
två faser ut, som går vidare till 
vippa 2 och 3. Utgångarna från 
JK2 och JK3 har exakt 90· fas
skillnad oberoende av frekvensen 
från oscillatorn. Denna egenskap 
är mycket svår att åstadkomma, 

om man använder avstämda 
kretsar. 

OP-förstärkare ger styrspänning 
I den fastlåsta slingan ingår en 

operationsförstärkare, som ger 
styrspänning till oscillatorn. Ef
tersom styrspänningen varierar 
med inkommande frekvens, kan 
man få ut detekterad FM-signal 
här. FM-detektorn är okänslig för 
AM-signaler, därför att dessa 
uppträder som en gemensam 
mode-spänning på operationsför
stärkarens ingångar, vilket denna 
undertrycker. En frekvensändring 
ger en förändrad skillnadsspän
ning mellan ingångarna. 

Switcharna l AM-detektorn 
styrs med signaler som är 90· fas
förskjutna från FM-detektorn. 
Därför blir denna känslig för 
AM-modulering och okänslig för 
FM-modulering. 

Denna intressanta demodulator 
kan användas vid en mellanfrek
vens av 455 kHz eller mindre. • 

M F-s'Qnol in 
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ECL-grind 
i bredbands
koppling 
• MECL-grindar består ay en 
difTerentialförstärkare med emit
terföljare som utgångsbufTertsteg. 
Trots att de är avsedda för 
snabba logikkretsar, kan de för
spännas i sitt linjära område och 
därför användas som bredbands
förstärkare. Metoden för detta 
förspänningsarrangemang fram
går av fig l. 

Om vi antar att spänningsfallet 
över förspänningsnätverket är li
tet, kommer därav ingångs- och 
utgångs DC -potentialen att vara 
lika. Med VCC = 5,2 V kommer 
detta att ge en in- och utgångs 
DC-potential av 2,6 v. 

Den huvudsakliga fördelen 
med denna mycket enkla förspän 
ningsmetod är kretsens automa
tiska kompensation för offset och 
förspänningsvariationer. Dess
utom är metoden mycket ekono
misk, speciellt när behov förelig
ger för kaskadkoppling av flera 

FREQUENCY (MHz) 
6r-________ -T __________ ~10~--------~100~--------~1~~ 

LF - in 

LF ul V i d FM 

Fig 3. Fastlåst 
FM! AM -detektor 
med analoga swit
char. 

• 3 dB poi nts 
___ MC10 23 

MC1660 

Fig l. DSB-demodulator med 
analoga switchar. Drivning sker 
från TTL- eller DTL-vippa. 

Fig 2. DSB-modulator. LF-signalen till
förs switcharna i motfas och för detta 
finns två LF -förstärkare där den ena 
inverterar. 



grindar. 
Som framgår av tig visar kur

vorna hur bandbredden är be
roende av hur många ingångar 
som är parallellkopplade. En 
MC 1023-grind från MECL 2-fa
miljen, vilken normalt har en 
stegfördröjningstid av 2 n sek , har 
- 3 dB bandbredd av 12S MHz, 
med alla fyra ingångarna hop
kopplade. Förstärkningen är ca 
14 dB. 

Kurvorna visar också förstärk 
ningen och bandbredden för en 
MECL 3-grind MC 1660. Denna 
grind har normalt en stegfördröj
ning av 0,9 n sek. Bandbredden 
(- 3 dB) är 3S0 MHz med fyra 
parallellkopplade ingångar. Sam
mankoppling av flera ingångar 
medför dock en viss nackdel från 
sett förstärkningsökningen. OfT
setspänningen mellan ingång och 
utgång ökar med antalet samman
kopplade ingångar. Varje indivi
duell tillämpning måste avgöra, 
om en högre ofTsetspänning kan 
tolereras mot den förstärknings
vinst som erhålls. 

Svensk representant: Motorola 
Semiconductor, tel 08/25 0295. 

Enkel differentielI 
tennperaturgivare 

• 

• Det finns många tillfällen då 
man vill kunna kontrollera tempe
raturskillnader mellan en punkt 
och en annan för att vidta någon 
åtgärd om skillnaden skulle 
överstiga ett visst förinställt vär
de. Kontroll av kylfläktar i appa
ratskåp är ett exempel på en så
dan applikation som man omedel
bart kommer att tänka på. 
Temperaturskillnaderna är i det 
fallet temperaturen inne i apparat
skåpet och den omgivande tempe
raturen. 

)~ 
~"' .. 

Jim Bames vid Motorolas 
applikationslaboratorier i Phoe
nix, Arizona, har konstruerat en 
enkel och ganska billig krets för 
just detta ändamål. Den har en 
noggrannhet på O,IS oC på ett 
temperaturområde av S,S DC. 

Temperaturmätningen i kretsen 
utförs av kiseldioder av "general 
purpose"-typ (11'14001), som har 
en temperaturkoefficient på ca 2 
mV/"C över ett mycket brett 
temperaturområde. När två av 
dioderna ansluts i bryggkonfigu

.rationen enl fig 1, uppstår en 
spänning över tilledarna A och B 
som är proportionell mot tempe
raturdifTerensen mellan de två 
dioderna. 

Potentiometem ger en variabel 
ofTsetström som i sin tur ger ett 
temperaturofTsetområde på ca 
± S,SoC . 

Bryggutgången med sin tempe
raturskillnad på 2 mV/"C måste 
förstärkas innan den kan utföra 
en switchfunktion. En vanlig en
kel operationsrörstärkare, MC 
1741G, valdes till detta ändamål 
och gav med openloop en för
stärkning på mer än 100 000 ggr. 
En temperaturskillnad på O, IS oC 
ger därför förstärkarutgången ett 
sving på nästan hela matnings
spänningen på 26 V. 

Drivförmågan hos MC 1741 (S 
till 10 mA) är otillräcklig för att 
driva de flesta efTektreläer, varför 
en bufTertransistor ingår i kretsen 
(MPS-A20). En zenerdiod ger det 
erforderliga nivåskiftet melIan 
op-förstärkarens utgång och buf
feringången. • 

Högspännings
aggregat 
nned transistorer 
• Ett stabiliserat nätaggregat för 
så hög spänning som l 000 V 
behöver alls icke innehålla rör, 
utan kan vara fulIständigt upp
byggt med halvledare. 

Här visas en applikation, som 
Delco Electronics tagit fram. 
Man använder den högspännings
tåliga transistorn DTS-721 . 
Nätaggregatet ger l 000 V och 

:. 

100 mA. Ingångsspänningen kan 
variera mellan l 200 V och l SOO 
V med O, I % reglering vid full 
gas. Kortslutningsskydd ingår 
även. 

Kretsbeskrivning 
Schemat här ovan visar hur 

regulatorn är utförd. A vkänning
en sker i difTerentialparet Q I och 
Q2. Här jämförs utspänningen, 
som påförs basen på Q l , med en 
referensspänning. Denna tas via 
en spänningsdelare från 12 V 
matningsspänning, som måste 
vara stabiliserad. Man måste allt
så ha tilIgång till ett stabiliserat 
nätaggregat för 12 V förutom de 
kretsar som visas i schemat. Ef
tersom detta aggregat indirekt 
används som referens, kommer 
dess stabilitet att vara avgörande 
för högspänningsaggregatets sta
bilitet och nogrannhet. 

I spänningsdelaren för referens
spänningen till Q2 finns det två 
dioder. Deras uppgift är att ge 
temperaturstabilisering åt steget. 

12 V aggregatet måste ha en 
stabilisering som ligger inom 
0,1 %, men detta är inget pro
blem, eftersom det endast behöver 
ge 2S mA. 

Kortslutningsskyddet ska bryta 
då strömmen uppgår till 120 mA 
eller mer. Denna justering sker 
med val av motståndet Rl. När 
spänningen blir tillräckligt stor 
över RI , triggas en schmitt-trig
ger som består av transistorerna 
Q8 och Q9. Utgången från denna 
triggar en tyristor (SCR), som 
därmed leder. Därmed leder även 
transistorerna Q3 och Q4 helt, 
varvid QS stryps. När denna är 
strypt är spänningen över Q5 och 
Q6 lika tack vare sp'änningsdela
ren R3 och R4. Aven när se
rietransistorn är helt strypt får 
man en viss utspänning genom 
R2, R3 , R4 och Q4. Spänningen 
över R2 gör att tyristorn åter
ställs när Q7 leder. Ä ven om ty
ristorn nu är återställd, kommer 
Q3 att leda genom att Q7 leder. 
Q7 sluts och bryts beroende på 
hur hög utspänningen är. 

När kortslutningen på ut
gången avlägsnas, bryts Q7 och 
kretsen återgår till den normala 
funktionen. Det kan dock ibland 

:: .. 

bli nödvändigt:att återställ a funk
tionen, genom att åter kortsl uta 
utgången mot jord. 

Kylf1änsar erfordras 
EfTektutvecklingen hos se-

rietransistorerna kan bli så hög 
som 2S W per transistor vid full 
last och l SOO V inspänning. Där
för måste ordentligt tilltagna kyl
flänsar användas. Den termiska 
resistansen mellan gränsskikt och 
hölje hos DTS-721 är 2,0°C/W. 
Om en glimmerbricka används 
som isolering mot kylflänsarna 
får man tänka på att dennas ter
miska resistans kan vara så hög 
somO,s"C/W. 
. Beräkningen av kylflänsarn as 

erforderliga storlek sker med 
hjälp av följande formel : 

Tj - Ta 
- -=K· + K h+Kh P J-m m-

Tj = Maximal temperatur i gräns
skiktet. 
Ta = Maximal omgivningstempe
ratur. 
p = Transistorns maximala förlust
effekt. 
Kj-m = Tennisk resistans meUan 
gränsskikt och hölje. 
Km-h = Tennisk resistans meUan 
hölje och kylelement. 
Kh = Kylelementets tem1iska re
sistans. 

Om vi i det visade fallet utgår 
från att gränsskiktets temp får 
vara max IS0°C, omgivnings
temperaturen är 6S ° och att ingen 
glimmerbricka används, ger detta 
insatt i formeln: 

150- 65 
--= 2,O+O+Kh 

25 

Kh = 1,40 CIW. 

Sedan gäller det bara att välja 
kylflänsar med denna kyl förmå
ga; den termiska resistansen finns 
angiven i datablad för kylflänsen. 
Om glimmerbricka används mås
te den termiska resistansen hos 
kylflänsen minskas ytterligare till 
1,4-0,S = 0,9 °C/W. • 
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NYHETER 
... Analog/digital IC driver LED 
.. . Lågbrusig UHF-transistor 
... Nya CMOS-kretsar 

Digital indikering 
från 
LED och ny IC 

.".. ~ '7 
ad .t / 
FulwllSl 

UAA 170 

Lysdioder har hittills huvudsakli
gen använts för digital indikering. 
Med Siernens nya IC , UAA 170, 
har man fått en styrenhet som ur 
en serie lysdioder kan få enskilda 
ljuspunkter att lysa även för 
analog indikering. Den nyutveck
lade komponenten är avsedd för 
upp till 16 lysdioder och passar 
särskilt bra för optoelektroniska 
skalor. 

Kretsen har redan börjat an
vändas i bilradioapparater med 
lysdioder i stationsskalorna. 

Styrenheten arbetar med 10-
18 V försörjningsspänning och 
styrs på ingångssidan av likspän
ning. På utgångssidan kan max 
16 lysdioder anslutas. Vill man 
styra ett större antallysdioder går 
det att koppla samman flera st yr
enheter. Indikeringen kan också 
göras mer markant genom att 
man använder olikfärgade lysdio
der i skalan . 

Varieras ingångsspänningen 
ändras spänningstill ståndet vid 
kretsutgången, så att ljusemissio
nen övergår från en diod till en 
annan. Känsligheten kan ställas 
in så att t ex en förändring av 0,1 
V på ingångssidan motsvarar en 
lysdiods förskjutning på diodra
den . Den ljusa resp mörka punk
ten på diodraden utgör då visa
ren. 
Svensk representant: Siernens 
A B, tel 08/22 9680. 

Transistor 
för kabel-TV 
BFR96 är en lågbrusig transistor 
som är avsedd att användas i 
kabel förstärkare upp till 860 
MHz. Den ger 500 mV utspän
ning med intermodulation - 60 
dB. Övre gränsfrekvensen är 
5GHz och brusfaktorn vid 500 
MHz är 3,3 dB (typ). 

Transistorn som tillverkas av 
Philips är mekaniskt sett utförd i 
s k T -kapsel som tillåter max ef
fekt 500 mW. Svensk repre
sentant: 
AB Elcorna, tel 08/679780 

DI A -omvandlare 
i CMOS 
Analog Devices, USA, tillverkar 
nu, som första företag i världen, 

. en digital analogomvandlare i 
komplementär MOS-teknik 
(CMOS). Med D/ A-omvandla
ren, A D 7520, kan man multipli
cera i fyra kvadranter med 10 bits 
noggrannhet, upplösning och lin
järitet. 

AD7520 är uppbyggd som en 
R-2 R motståndsstege (tunn film
motstånd) med en CMOS switch i 
varje 2R-motstånd. En karakte
ristisk egenskap för CMOS
kretsar är att de har extremt låg 
effektförbrukning. AD7520 drar 
endast 30 mW, inklusive effekt
förbrukningen i motståndsstegen. 

Inställningstiden till 0,05 % är 
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mindre är 0,5 p's , även då samtli
ga switchar ändras från O FF till 
ON. 

D/ A-omvandlaren tillverkas i 
16 bens DlL-kapsel i ett flertal 
klasser för såväl O-75 °C, som 
för militära miljökrav. Exempel 
på användningsområden är digi
tala modulatorer , biomedicinska 
instrument, datorinterface, pro
grammerbara pulsgeneratorer el 
ler digitalt styrda fasskiftare. 

Den billigaste versionen av 
AD7520 kostar i stycktal 100 
kr/ st och i 100-tal 75 kr/ st. 
Svensk representant: K ornponent
bolaget Naxab, tel 08/372945. 

Transient
reducerande 
Philipsdioder 
Philips har utvecklat en serie 
snabba dioder med mjuk åter
hämtningskarakteristik , vilket 
reducerar transienter. När en diod 
övergår från att leda ström till att 
spärra, uppstår en spännings tran
sient i spärriktningen, vars storlek 
bl a bestäms av backströmmens 
(IR ) storlek och diodens återhämt
ningskarakteristik . Philips dioder 
BY206, BYX55 och BYX71 har 
konstruerats med s k mjuk åter
hämtningskarakteristik just för 
tillämpningar där spänningstran
sienter måste undvikas. 
Svensk representant: AB EJcorna. 
Tel 08/679780. 

NyaCMOS
kretsar 
från RCA 
Ett 200 bits skiftregister med be
teckningen CD4062A tillverkas 
nu av RCA. Det är det längsta 
registret i en serie av 8 kretsar. 
Tidigare finns register med 4 , 8, 
18 och 64 bitar. 

En fyra dekaders programmer
bar räknare, CD4059AD, är en 
annan nyhet. Inkommande klock 
frekvens kan delas 3 - 5 999 
gånger. 

Tri-state i CMOS-teknik är yt
terligare ett tillskott i 
4000-familjen . CD4048A är den 
första av denna typ. Grinden är 
expanderbar. Tre binära ingångar 
väljer en av 8 olika utgångsfunk
tioner, vilka är: O R, NOR, AND, 
NAND, OR/AND, OR/ NAND, 
AND/ OR och AND/ NOR. 

"Vanlig" CMOS-logik fungerar 
ned till 3 - 5 V, men för batteri
drivna utrustningar med lägre 
arbetsspänning, introducerar 
RCA nu en serie CMOS-kretsar 
som fungerar ned till 1,1 V. Max 
arbetsspänning är 6 V. I denna 
serie finns : TA6179, som är en 
vippa, TA6178W, vilken består 
av ett dubbelt komplementärt par 
jämte inverterare. Denna är 
lämplig att använda so m klockge
nerator för TA6179. 

Svensk representant: Erik Fer
ner AB, tel 08/80 25 40. 

Sex nya 
CMOS-kretsar 
Motorola fortsätter att bygga ut 
sin CMOS-familj. Här är de se
naste tillskotten: 
MC14583 - dubbel Schmitt-trig
ger. 
MC14543 - BCD till 7-seg
ments latch/ avkodare/ drivare för 
flytande kristaller. 
MCJ4022 - oktav-räknare/ driv
krets. Räknaren är av "spikfri" 
Johnson-typ. 



MC14585 - 4-bitars storleks
komparator. 
MC14521 - 24-stegs dividera
re/oscillator. Dividerar med en 
faktor 16,777 eller 216. 
MC14532 8-bitars priori-
tetsavkodare. 

CMOS-kretsarna finns i kera
misk DIP för -40 - +80°C el
ler - 55 - + 125 °C och i plast
DIP. 

Svensk representant: Motorola 
AB, tel 08/820295. 

S-band-förstärkare 
med låg brusfaktor 
Varian presenterar en ny bred
bandig transistonörstärkare med 

låg brusfaktor som dessutom har 
inbyggt kraftaggregat. 

Förstärkaren som arbetar på 
S-bandet är främst avsedd som 
förförstärkare i mottagarsystem 
som fordrar lågt brus och hög 
utetTekt för största möjliga käns
lighet och dynamik. 

VSS-745lJP är en förstärkare 
utförd med disfreta komponenter 
i mikrostriplineteknik. Förstärka
ren liksom kraftaggregat är kon
struerade att uppfylla MIL-E-
5400 och MIL-E-16 400. 

Liknande förstärkare finns 
även för P- och L-banden. Brus
faktorn är typiJkt 4 dB inom 2-4 
GHz. 

Svensk representant: Varian 
AB tel 08/82 0030 . 

• 

45 W transistor 
för mobilradio 
RCA40971 är beteckningen på en 
etTekttransistor för UHF. Den är 
speciellt lämpad att använda i 
mobil radio. Den innehåller inter
na MOS-kondensatorer för att 
anpassa varje bas-cell och den 

erbjuder därmed hög ingångsre
sistans och lågt Q-värde för att ge 
bredbandig funktion. 

40971 tål oändligt SVF vid 
specificerad inetTekt och mat
ningsspänning 15,5 V. 

Nom matningsspänning är 12,5 
V. Höljet är av typen HF-40. 

Svensk representant: Erik Fer
ner AB, tel 08/80 2540. 

PM 2403 795 kr PM 2422A 2.200 kr 
FET-ingång 10 Mohm DC/AC. 
Polari~J;en automatisk, alltid 
rätt visånitslag. .. 

Tål 220 V 50 Hz på samtliga 
mätområden. 100 }J.V, 10(}pA, 
100 mohm upplösning. 

Svenska AB Philips 
Mätinstrument Köpenhamn: 01-27/Asta 2222 

Helsingfors: 99/17271 
PHILIPS 
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- kvalitetshögtalare från Danmark -
seAN SOUND 50-3 

Frekvensområde 30-20.000 Hz, max. ef
fekt 50 watt sinus. 10" bashögtalare, 5" 
mellanregisterhögtalare, dome tweeter. 
Storlek 55 x 28 x 20 cm. 
Träslag valnöt och palisander finns även i 
vitlack och svartbets. 

Generalagent 

HANDELS AB RÄDBERG 
Södra Allegatan 2A, 413 O 1 Göteborg 031-132090, 133250, 133390 

Informationstjanst 14 

NYHET FRÄN UNIVERSALANTENNER 
UATV-6 
Bredbandig kombinerad 
UHFNHF bordsantenn med 
coaxialanslutning 60/75 fl. 
BAN D 1 KANAL 2-3-4 
BAND 3 KANAL fr11 
UHF KANAL 21-60 

FINNS ÄVEN FÖR ENBART UHF (UA TV-7), 

GROSSISTER OCH STORFÖRBRUKARE 
KONTAKTA OSS FÖR NÄRMARE INFORMATION: 

UNIVERSALANTENNER AB 
Försäljningskontor: Västra Torggatan 2 

57200 Oskarshamn 
Tel. 0491/18820 
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Fabrik: Andrees väg 21 
57076 Ruda 
Tel. 0491/22220 



SANlCSOUND 
Nu är de äntligen här, SAN KENs nya 

hybridslutsteg S 1-1 050G H och 
S1-1020G 

([k1~ "" . II II ,on"en 
I 2 3 4 S 6 1 8 9 ~o 

Alternat iva strömförsörjningsmöjligheter +/-33V utan utgångskondensator eller + 66V. 
l OV 

Input 2A fuse 2A fuse 

"O 0"8ll 

110 Oe: 8ll 

Mu IV 
InpLlI 

Mu IV 

O.OSpF 

SAN KENs nya slutsteg är mindre och förbättrade enli9t rekommendationer från svenska tekniker som arbetar med förstär-
kare och ljud för profess ionella anläggningar. 
S 1-1 050GH har inbyggd strömbegränsningskrets, möjlighet att ändra förstärkningen eller att ta en del av återmatningen 
(feedback) efter högtalarspolen. 

LÄGRE DISTORSION - OFÖRÄNDRAT LÅGT PRIS . 
Bygg med personlig design i stället för att bara " bunta" ihop mer eller mindre väl iordningställda byggsatser. 

ANVÄND SANKENS SANIC SOUND. 
HARM ONIC DISTORTION OUTPUT POWER •• I o 

v) 66V ~' ± ~3V s 
R, : 1 80 I I AUG. EKLOW AB 

Sl -1050GH 32-103 kr 140 :
Sl-1020G 32-1 04 kr 102:-
Pris per styck inkl. moms. 

2 
I 10kHz 

~ -I 

100Hz to 1 kHz 

2 
I I I 

I I I I 00 
o.oJ 002 0.05 0.1 0 2 0.5 I 10 20 so 100 

Output Power Po{W 

Metrologic Instruments 
Metrologic Instruments har lyckats där många miss

lyckats, att framställa He-Ne hmar av mycket hög kvalitet till 
fullt överkomliga priser. Företaget har därmed på några få 
år intagit positionen som världens ledande producent av låg
effektlasrar. 

Lasrarna opererar på våglängden 6328 Å och Metrol
ogic [nstruments' typer ger från min. 0,3 till max. 8,0 mW, 
TEMxy ener TEMoo. De är garanterade en livslängd på 
1000 tim. Lasern kan erhållas enbart (typex. MT 7 1 S j , in
byggd (typex. ML 660) eller med byggsats (detaljerade 
instruktioner medföljer). Tillhörande utrustningar och tillbe
hör från Metrologic Instruments är också synnerligen prisvärda. 

Holografi 
1971 års Nobelpris i fysik gick till upptäckaren av 

hologrammet och aktualiserade därigenom ett av laserljusets 
tillämpningsområden. 

Holografi är mycket kort uttryckt, en fotografisk 
teknik där det avbildade fOremålet belyses med ljuset från en 
laser. Exponeringen sker utan någon lins eller annat optiskt 
element mellan föremålet och den fotografiska plåten. Om 
denna efter framkallning åter belyses med laserljus erhålls en 
tredimensionell bUd av foremålet. Denna bild är så "verklig", 
att den bl a kan användas for uppmätning av föremålets dimen
sioner genom interferens. 

Holografiutrustningar 
Metrologic Instruments har för sina lasrar utvecklat 

holografiutrustningar, varav det med hjälp av de största är 
möjligt att framställa hologram av föremål som mäter upp till 
30 cm i alla dimensioner. (Den som här avbildats är dock den 
minsta och främst avsedd for undervisningsexperiment.) 

Innehållsrikt program 
Som för holografm har Metrologic Instruments även 

utvecklat och sammanställt en mängd utrustningar och tillbe
hör för områden där He-Ne lasrar är aktuella. T ex för olika 
optiska ändamål , kommunikation (ljudmodulation av laser
ljuset) och interferometri. 

Metrologic Instruments' hela program lagerförs och 

säljs genom oss. 

ELEKTRONIK 
Stockholm 

Tel : 08/230620 

Informationstjänst 17 

o ESSElTE STUDIUM 
112 85 STOCKHOLM 
TEL. 52 06 60 

När det gäller undervisningsmaterial 
och laboratorieu t rustningar . 

Lagerförsäljning: 

Clas Ohlson AB 
Insjön 
Tel : 0247/41000 

BITA ElEkTRONik SVENSkA AB 
Box4~028 
S.104l0 STockholM 4~ 

TEl.OS. J19000 
För laserrör och industriell utrustning. 
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NYHETER 

TV -så"ndare fö"r UHF 

Temp i taperemsa 

Nu kommer tredje 
generationens 
TV-sändare 
Siemens. och SEL har gemensamt 
utvecklat en TV-sändare för UHF 
som sägs vara den första av "tred
je generationen". 

Slutsteget för bild och ljud in
nehåller samma klystron av typ 
YK IISI och stegen är praktiskt 
taget identiskt uppbyggda vilket 
förenklar ll\gerhållning och servi
ce. Uteffekten är 22 kW över hela 
frekvensområdet 470 - 860 MHz. 
Slutsteget är utfårt i form aven 
vagn som kan skjutas in i anting-

en bild- eller ljud stativet. 
Drivsteget är helt halvledar

bestyckat och ger erforderlig 
driveffekt till klystronen; 2:S-4 
W beroende av frekvens. 

Denna nya sändaranläggning 
erbjuder möjligheten att sända ut 
en frekvensmodulerad underbär
våg, 2S0 kHz från den normala 
ljudkanalen. Denna andra kanal 
kan i framtiden komma till an
vändning om det blir fråga om att 
överföra stereosändningar eller 
flerspråkiga program. 

Temperatur
indikerande tape 
Många gånger har man behov av . 
att kunna kontrollera temperatu
rer i apparater. Det kan röra sig 
om värme i lager eller andra 
mekaniska detaljer, men för RT
läsarna är väl det mest intressanta 
att veta vad elektronikkompo
nenter som transistorer, motstånd 
m m har för temperatur på höljet. 

Temperatur mäter man ju van
ligen med termometrar av me
kanisk eller elektrisk typ, men det 
finns nu som ett alternativ till 
dessa en temperaturindikerande 
tape. 

Taperemsorna levereras i form 
av remsor med åtta eller nio vita 
punkter på. Dessa är var och en 
känsliga inom ett visst tempera-

turområde. När detta uppnåtts 
blir punkten svart och förblir så. 
Man kan alltså i efterhand få reda 
på om någon komponent har bli
vit överhettad. 

Indikatorerna är indelade i fem 
serier får att täcka olika tempera
turområden: A 37,8-6S,6°C, B 
71-llOo C, C 116-IS4°C, D 
l60-l99°C och E 204-260°C. 
Tberminex heter tapen och den 
importeras av C-O Witte AB, 
Göteborg. Tel 031/ 16 4S 10. 

InstrumentraHar 

Ritel instrumentrattar i byggsystem tillverkas i nylor. och finns i fyra 
färger, lju sgrå, mörkgrå, svart och röd. Standardstorlekar 10, 15, 21 , 
28 och 36 mm diameter, chuckfastsättning med spännskruv för alla 
förekommande axlar. 
Vi lagerför hela so rtimentet. 

B egär vår nya R itel-katalog 

Bo Knutsson ab 
Vretenvägen 2 Solna Fack 17203 Sundbyberg 3 Tel 9818 75 
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En förstklassig hi-fianläggninig. 
En skruvmejsel, en lödkolv, en tång. Det är allt du behöver 

för att bygga en Sentec-anläggning med förförstärkare, effektslutsteg, 
tuner och högtalare. Och du klarar det på några kvällar, bara du är lite 
händig. Men det bästa av allt, du får en näst intill professionell 
anläggning med ett ljud värt mycket mer än det kostar. 

• GARANTI. Förutom 1 års garanti på produkterna justerar vi 
ditt bygge J<;ostnadsfritt inom ett år, om du trots allt 
skulle göra något fel. 

Vi säljer även enheterna var för sig, om du vill 
förbättra eller komplettera. 

... ------------.. ISänd mig mer information om • 
• Sentec byggsatser. • 

. , .. , .......... , ....... ................ .. ... ... . • .............................. ...... ........ • 
.Postnr .............. Postadr·· .. ·.· .·· ... .... .. ,1 
'SENTEC AB RT 5-74 I 

•
'Drottningholmsvägen 19-21 I 
.11242 Stockholm I 

--------------------------------------------------------~~ __________ ~I.n.. .. _ _________ .. 
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HEATHKIT 
ELEKTRONIK -
BYGGSATSER 

• STORT SORTIMENT 
• KOMPLETTA SATSER 
• UTFORLIGA BYGGBESKRIVNINGAR 
• AVKOPPLANDE - LÄRORIKT 
• EKONOMISKT 

AR-1214 AM/FM Stereo mottagare Ge-1005 Digitalklocka 
2 X 20W Förstärkare med .stereoklar FM radio 
Frekvensområde 5Hz-150kHz v id 1 W 

Tydliga siffror visar tim, min. och seku nder . 
Kopplas antingen för 12 eller 24 timmars gång. 
Väcker exakt på minuten . Pris : 390:- inkl. moms Harmonisk disto rsion 0,5 %. Pris: 890:- inkl. moms 

HEATHKIT, Schlumberger AB. HEATHKIT-utställning : 
Box 12081 , 10223 Stockholm 12. Tel. 08/520770 Pontonjärgatan 38" Stockholm 

Beställ Heathkit katalog ! Den ger Dig mer infå rmation 
om många trevliga byggsatser. Du får den gratis ! 
Fyll i 'kupongen och sänd den i fu ll t I Namn .......... .................... .. 

Bostad ............ ..... . 

f ran kerat .kuvert till oss. 

D~3:- inkl. moms 
och porto 

Storlek 70 x 140 x 25 mm . 
Vikt 190 gr inkl. batterier 

Postadr. 

Informa t ionstjanst 20 

Hur räknar Du ut det här??? 

lue c _ _ Ro_ X 10' lmHI 
2 201/, - /01 

o A - Y Transformation 
C,r . e,c J .. e1c) .. eJe. J, y ,. C,CJ + e,c, .. eJe. 

e, e. 
c, 

T~ C>-1~~ +C c +ctfJ e'I re, (A)· (Y l I e,y Z'~~ 

0 - - o o - o 

2C, • • 2'!t1.~0 x ,O' I. Fl 

Ro • 600 Im 
/1 • 1360 (H I) 

fl • 11901H/I 
tf .~ 14 16 

( • • 0 ,05498 (/J FI 

C • l~I F l 
11( -1J1 -1,'Ro Ii 

L • Yl. - f. I Ao '( 1 " (mHI 
2IC b/,I, 

CJ • O,Q 1375 11-/Fl 
eJ • O f Y'IR7t, (1iF' t 

Vår nya elektroniska " räknesticka" modell 1015 klarar nästan allt. Ovan
stående exempel är rena bagatellen - den klarar betydligt värre saker. 
Det är grejor för proffs - till rät:t pris - endast 975:- kr INKLUSIVE 
MOMS OCH PORTO. 
1 års garanti. 30 dagars returrätt. levereras mot postförskott. 

SVENSK RADIO· 23400 LOMMA· Tel. vxl. 040/46 50 75 
- ett företa g med kva litet -
Fler och fler har upptäckt våra låga priser. Små och stora företag, kommu nala 
och stat liga inrätt ningar. A lla sparar STORA pengar genom att köpa från oss. 

Informatlonstjanst 2 1 
RA DIO & TELEVISION - N R 5 - 1974 6 1 



MINITRAFO 
ingjuten i 
plastkåpa 

Exempel: 
Best. nr 56-1560-4. 
2 x 110 V primär 
60.9+ 60.9 sekundär 5 VA 
koppl ing en l. figu r 

S m = 2,54mm 

Pris 1 st inkl. 
13,64% moms 32 :75 . 

Plastingjutna transformatorer i miniatyrutförande för krets
kortmontage lagerföres i effektklasserna 1,5 VA, 3 VA och 5 VA . 
Andra spänningar och effekter offereras från fab rik. 
Begär specialbroschyr. Se även ELFA-kat. nr 22, s id. M4. 

ELFA ligger mitt emellan Karolinska Sjuk
huset och Råsunda Stadion. Tag buss 502, 
503, 507, 508, 511 eller 512 från T-station 
S:t EriksplanfTorsgatan och stig av vid 
hållplats Industrivägen . 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23·08/ 7300700 

Inform ationstjanst 22 

e 
b 'y'lem n n OH skivställ 

~ för LP och 45 
BYGGBARA· LÄnövERsKADLIGA . MODERN DESIGN 

62 

* rymmer 25 LP-skivor 
~,--=---. * indelbar i 2, 3 eller 

1O-fack 
* finns i orange och 

rökfärg * lock och förvarings
låda som tillbehör 

generalagent 
system DISHMAN AB 

Helsingborg 

Informationstjänst 24 

Informat ionstjänst 23 

Ta~~ E~omatisering och säkerhetsfunktioner 

NC·3 NO·' PEDAL 111 

Små avkännare, även med bry
tande funktion. Känslighet O, l N 
--aN 

KONTAKT- KLÄM-
MA TIOR SKYDD 
Kontaktgivning på .stora ytor. Ger kontakt vid påverkan från 
Tunna - tillförlitliga. alla håll och tillåter överrörelse, 

••••••••• • ••••••••• 
Jag v ill ha ytterligare information om Tapeswitch. • • • Namn ..... .... .......................... ................... .. ... ................................................ ... • 

• Firma ....... ... ..... ......... ........................................................ .. .. .. ......... ................. .. ..... .. . 

• Adress .......................... ..... .. ......... ...... .... .. . 

• Postnri Postadress ... .... .. .. ...................... ...... .. .............................. ... ....... ÄT'5~.i4. • 

! ~g'~~~I,~~~ .. ! 
• Tel (08)940300 " • ••••••••••••••••••••••• 
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En musikalisk 
upplevelse för 
kropp och själ! 

Här bjuds en behaglig avski ldhet för koncentrerat lyss
nande. Här bjuds rogivande ' avkoppling. Här går man helt 
enkelt ner I varv. 

~ De inbyggda högtalarna ger perfekt ljudåtergiv
ning. Kan kopplas till såväl radio som grammofon. Ja, 
t.o.m. t ill TV. 

I Visst är den en fröjd för ögat. Ytterhöljet är i vit 
. Klädseln kan fås i tyg i valfri färg. Eller skinn i 

bifall från gäster, kunder, patienter i väntrum, 
och uppehållsrum av alla slag. 

Music Egg ingår i en TV-Radio-serie med härliga fram
titi,.n .. ,r"", .. l<t~ iv och tilltalande rymddesign. 

RADIO, . 234 00 LOMMA. Tel. 040/46 50 75 yxl. 
ett företag med kvalitet -

Sänd mej specialbroschyr om the Music EQg D 
samt prisuppgifter. 

Adress ..................................................................... .. .............................. .................... . 
AT 5-74 

Tel . .............. .................. ........ .............. ... .......... .. .... . 

Informat ionstjänst 26 

Bose 901 är den bäst 
recenserade högtalaren 

o • -nagonSln. 
Stockholm 
Kungs TV, Kungsgatan 29 
Tellus Ljud & Foto, 
Drottninggatan 86 
Musikalen, Tegelbacken 4 

Göteborg 
Agrens HiFi, Södra Vägen 12 

Uppsala 
L. W . Radio, Kungsgatan 49 

M almö 
Stereo City , Föreningsgatan 57 

Landskrona 
O lsson Radio-TV) 
Rådhustorget 5 

Informationstjänst 2 7 

Gävle 
M.L. Stereo, Hantverkargatan 21 

Linköping 
Linköpings-Ljudet, Hospitalsgatan 1 

Helsingborg 
Hefoma , Stortorget 16 

Söderhamn 
Göransons Norra Hamngatan 5 

Jönköping 
Svalanders HiFi Stereo 
Trädgårdsgatan 25 

Trelleborg 
Stig Arnes Radio) Algatan 70 

BIISE:EDENAB 
Box 5305, 10246 Stockholm, Tel 614545 
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Type 710 
8-16 V. 2 A. Rippel 0.3 mY. Str0mbe
grensning. SEMKO godkjent. . 

Type 717 
2 x 15 V. Regulerbar ± 10 %. Str0m 
maks. 1 A. Rippel 0.3 mY. 

In(ormationst ji:lnst 28 

'ållt möjligt" 
Det kostar bara 10:- per rad att annonsera under "allt möjligt" - radio & 

televisions radannonser. Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. Lägsta 
pris är 30:- (3 rader). Har du något att sälja så skall du prova "allt möjligt" 
radio & televisions radannonser! Använd kupongen som finns i tidningen. 

2 st. HiFi-högt. av det berömda 
Voigt-hornet på 80 lit. Säljes för 
700:-. K. Klövestedt. tel. 019/ 
13 23 09 kvällstid. 

Hi-Fi-Högtalare 
Högtalarbyggsatser, lösa element, 
filter, lådor m.m. AUDAX. PHILIPS, 
PEERLESS, SEAS, ITI, ISOPHON, 
"KOLBOXEN", RT-hornet. AGFA 
tonband. Förstärkarbyggsatser 
TEXAN U66 2 x 20W förstärkare/ 
FM-STEREO-Tuner. FM-STEREO
TUNER i byggsats, STEREO-deca
der m.m. Katalog mot 3:- i frim. 

MINIC TELEPRODUKTER 
Box 12035, 750 12 Uppsala 
Tel. 018/ 109390 

Lager & exp.: Prästgårdsgatan 1 

TRYCKTA KRETSAR 
Mönsterkort dimensioneras, tejpas 
och tillverkas. Enstaka eller i små 
och stora serier. Låga priser! Firma 
Bertil Friman. Tel. 08/31 7675 
(kvällstid). 

REVOX A-77 mk II I 
alla versioner, fabriksnya. Prisex. 
typ 1104 Kr 2.895:- inkl moms. 

REVOX - IMPORT 
Esplanadgatan 10 
281 00 HÄSSLEHOLM 

NTI-kurs exkl. material säljes för
månl. 800:-. Följande ingår Teori 
48 brev/1 800 sidor, Praktik 50 
brev/2100 sid. Service 25 brev/ 
980 sid. Formler 11 brev/480 sid, 
Transistor 10 brev/400 sid, Matte 
- Fysik- Tekn lexikon ' 10 brev/900 
sid, 500 st kopplingsscheman. 

Sundbergs, Box 72, 
577 00 Hultsfred 
tel 0495/ 124 52 efter kl 18 

KURS I HI- Fl STEREO 
Sänd mig GRATIS första kursbre
yet i Hi-Fi STEREO tillsammans 
med övrig information samt svars
kort vilket jag returnerar inom 14 
dagar om jag inte önskar fortsätta 
kursen. 
FA AUDIOFON 
Gruvgatan 11 , 59700 Ätvid.aberg 
0120/ 14138 

Oscilloscop obet. beg. Heathkit 10-
18U 3Hz-4.5MHz 30mV. Pris: 
530:-. Jan Wikström. tel 38020 
Ljungbyholm. 

REVOX A50 KÖPES ! 
Revox-förstärkare typ A50 köpes. 
Tel. 08-28 17 80 (förmiddag) 

BILLIGA USA-PICKUPER : 
ADC-XLM265:-. SHURE V15-111 
375:-, EMPIRE 1000 ZE/X 4 60:-. 
BARD 08/6223 58, GÖRAN 08/ 
632207, HANS 08/400702. 

Monteringssat s BASHORN 
3D_Trälådan ihoplimmad. Målar
vänlig spånplatta. Enkel monte
ring. Vettiga yttermått. Även sida
system finns. Tidigare endast såld 
i butik i Hudiksvall. Endast nöjda 
kunder tack vare det högklassiga 
ljudet och det rimliga priset. Pris 
bash, 391 :-. För närmare upp
lysning FORSAUUD. Tel. 0650-
233 03. Välkommen! 

PR IVATRADIOSTATION säljes 
billigt! Midland 13-871 -S. 5 W, 
23 kan. ~tc. Ring tel. 018/25 75 06 
Kjell f. inf. 

Önskas köpa, beg Revox bandsp. 
A77 4 spår. bandhastigheter 9,5 o. 
19 cm/s. Tel. 08/7652380 eft. 16. 

Byggsatser 
till "kolboxen" och likn. Exponen
tialhorn. Även mot postförskott till 
landsorten Bällsta Träindustri AB, 
Karlsbodavägen 39- 41 , Bromma. 
Tel. 08/29 16 16, 98 20 79 

MÖNSTERKORT tillv. snabbt o. 
billigt. eller GÖRDETSJÄLV med 
Ijusk.laminat. Glasf. 465 x 270 enk. 
38:-, dubb. 48:-. 
BELlON-PRODU KT, 08-710 75 11 

OBS!!! 
Stor sortering av elektroniska 
komp. till mycket låga priser. lC's, 
halvledare. kretskort m m. Prisex. 
SN 7400- 7403, 1 :95/ st. Resisto
rer 1/4 W, 0 :15/ st. 
Höga rabatter, prislista gratis. 
M aTer Import 
Fack, 22002 Lund 2 

STEREOFÖRSTÄRKARE 
2 x 10 W 198:-. Stereo FM-tuner 
98:-, TV2-tillsats 35:-. Byggsat
ser el. färdiga. Ytskiktsmotst. 10 
öre. Ker Kond 1 5 öre. Testade LF
trans 50 öre m. m. Prislista gratis. 
M . 0 _ ELEKTRON IK AB 
Box 274, 75 1 05 Uppsala 
Tel 018/401551 

HÖGTALARSATS TILL " KOL
BOXEN " 1 st AD 9710 M + 4 st 
MT20HFC + filter 160:-/sats. Dito 
med Philips disk 143:-/sats. Hög
talarsats till RT-hornet 360:-/sats. 
Prisex. lösa högtalare: 
AD 0160!T8 
AD 10100!W8 
MT 20 HFC 
Priserna inkl moms. 
Prislista mot 1 :- i frimärken. 
Firma Elock, 
Rundan 33, 146 00 Tullinge 
Tel 08/ 778 09 25. 

Högtalarsats t i ll Kolboxen 

36:-
140:-

17:-

(1 stAD 9710 M/Ol + 4 st diskant 
+ filter). lOst satser 108:-/st + 
moms och frakt. 
Jbn Elektronik AB 
Storgatan 43 891 00 Ö-vik, 
t el 0660/ 16590_ 

KOMMUNIKATIONSRADIO 27 
MHz. Nya Zodiak M-5026 (5W 24 
kanaler). Även andra märken säl
jes. Kontakta TOMMY 08/38 07 90 
kl. 18.00- 21 .00. 

Lab osc Telequipment typ 43 med 
först 43c. DC-15MHz 100 mV/cm. 
DC-1MHz, 10mV/cm. AC 2Hz- 80 
kHz. 100I'V/ cm. Pris: 950:
Semicon-Elektronik 040/978730 

DISKANTHÖGTALARE PEERLESS 
MT20HFC 16 10 kr/st. 
RINGKÄRNETRANSFORMATORER 
Prim 110 o. 220V sek 2 x 14V 1,5 A 
20 kr/st. 
FA AUDIOFON 
Gruvgatan 11 597 00 Atvidaberg 
Tel.0120/ 14138 
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ELEKTRONIKBYGGSATSER 

Bygg-själv 

Nytt! UK560S TRANSISTORMETER 
Kronor 454:00 

[[ 

Nyttl UK157 INDUKTIVSLINGA 
för tridlös ö..,.rförjng .. "TV·ton. C:a 20m Nytt! UK162 INDUKTIVMOTTAGARE 
Kronor 11 :00 av TV·ton fOr hörtelefon . Kronor 213:00 

NYHET 
BYGGSATSERNA KOMPLETTA MED ALLA TILLBEHöR 

I BYGGSATSPROGRAMMET FINNS ÄVEN: 
Liksplnningsenheter. (6rföfJrjrkllfe, effektförstiirktlrB, slutsteg och ton· 
kontrollenheter-FK·variatorer. e'ektroBkustiska tillbehör. tillsatsappa· 
rllter för musikinstrument, sindaramatörllpparater. fjjjrrstyrningssggre· 
IIlIt f6r mod.Hby~r., I»ttBriladdare, elektronibnhBtBr för bilarjjus· 
orglar. mit-och tttstapparatBr. FM-siindartt, tuner o. radiomottagare 

Begär prospekt och prislista! 
G.n.ralagent: AB HEFAB 

• 
Nytt! UK837 LOGIK OEMONSTRATOR 
En vardefull hill P för a11a som vill göra sig 
förtrogna med logiska funktioner som ar 
grunden för varje modern dator. Redan barn 
borde U li ra Sig med tillhJJlp av UK837 och 
alla som vill lära sig datorns. alfabet J. Med 
integr krets. Strömf6rsörJn 4,SV. Valbara . 

g~;;;~I~rs:i;>~b~~t:ål~~J>~~~E1'~g?~~s,v 

TRANSFORMATORER till RoT beskrivningar I lager, p' besUllning lindas hin mld önskade dah. Lev.tid c:a 1- 3 veckor. 

100325 Prim: 220V, Sik: 2st 3,15V O,3A pr lindn . 24:95 102412 Prim: 220V, Sek, 24V 10A 113:90 
100604 Prim: l17/220V, Sek:6,3V 1.3A 25:90 102430 Prim: 220V, Sek. 2st 24V 3A pr Ilndn. 89:90 

!~~::~ :~:!!!: ~~~~: ~:~~ !!! ::~~ ~,~~ ~~11;~~'.3A 25:95 ! ~~:~! :~:~; ~~~~: ~:~; ~:! ~:~ ~: ~~ ::~~~: ! ~~~:~ 
pr Ilndn. f. parallell/ seriekoppling 49:90 102740 P: 200/ 220/240V , S:4~t 27,5V O,08A 

~X:!~.~b~I~!:IOA:~:'~~o~t~~r~~~II~JER 100Ul 
100U2: 
100653 
100654 
100655 
100656 
100121 
100923 

0 .0 O,SA pr lindn . 52:50 pr lindn. f. paralle ll/ser.ekoppllng 

~: i:~~ :r~~~~dn. H~:~ ~ ~~H~ ~~ i:~:A~r:;~~F' 
47 :50 
49 :95 
53 :50 
57:50 
73:50 
79:90 
94:90 

114:95 
132:00 
169:75 
114:95 

49 :50 
56:90 

124.90 
72:95 
''-:80 

Antenn Kronor 61 :00 

Nyttl UKII7 INBROTTS· och BRANDALARM 
Innehiller kopplIngstekniska delikatesserl Med 
Ylljar. kan det ana a'armet InstIllas fö, vuaktlll 
Itum umtldlgt somdat andr. ger momentAn.llrm 
HIllviedare: 2xBCI07B, 21CBC140, Sxl0D4, l06F 
122F. Kronor 191:00 

tt~D 
PLUS Eiin.:lair-

ETT 

FLERTAL andra byggsatser t.ex. 

0:0 3A pr lindn. 79:90 102744 0:0 O,6A pr Ilndn. 
0:0 4,5A pr lindn. 95:90 102745 0:0 O,9A pr Ilndn . 
Prim: 220V, Sek: 25t 7V O,lA pr Ilndn. 23:50 102746 0:0 1,2SA pr Ilndn . 
Prim: 220V , Sek: 25t 9V O,25A pr lindn. 28:95 102747 0:0 1.7SA pr lindn. 

101223 
101224 
101232 
101350 

Prim: 220V, Sek: 25t 12V 0,2A pr I ~ndn . 21:95 !~~~:: g~ ~::: ~~ : :~~~: 
Prim: 220V, $ek : 2st 12V O,4A pr Ilndn. 33:50 103032 Prim : 220V, Sek: 2st 30V SA pr Ilndn. 
Prim: 220V, SIk: 2st l2V U,5A pr Ilndn. 129:50 103123 Prlm:220V, Sek: 2x35V= lA (totalt) 

:~I~~d2n~~~p::a!ieil~;'lr~~:~p~I~~~ 6,3V 0.15~9:90 !~!!~~ :~:~ :222200~.S;ek~:22xS~~~~ ~!~~W~~I~~ 
101351 
101353 
101354 
101355 
101356 
101357 
101358 
101840 

0:0 O,25A pe~ Ilndn. 52:'0 104225 Prim : 220V, Sek: 2$1 42V lA pr lindn. 
,0 :0 0,5A pr lin dn. 58:50 104226 Prim: 220V, Sek: 25t 42V 2A pr lindn. 
0:0 lA p.r II~dn. 73:50 104450 P : 200/220/240V, S: 45\ 44V o 21t 22 V 

g~ ~~~r~~~~nn~n . !:;: ~ 104451 g;~4:'!;51~~~ ' lIf~:~~allell/seriekOPPllng 49:95 
53:50 
57:50 
6 0 :95 
77:95 
82 ;50 
96:95 

113:80 
136:95 
174:50 
232:8 0 
25 8 :50 
314:50 
126:50 

g ;~ !~:r~:~?nndn . !~:::: !~:::~ ~~ g:!~::~ 11~~~~: 
P: 200/220/240V, S: 45\ 18:-' O,12A pr 104454 0:0 O,3A pr Ilndn. 
lindn. f. paral!ell/51rJekoppllng 47:75 104455 0:0 0.4A pr Ilndn. 

101841 0:0 O,2A pr Ilndn. 49:95 104456 0:0 O,6A pr lindn. 
101842 0:0 O,3A pr lin dn. 53:95 104457 0:0 O,8A pr lindn. 
101843 0:0 O,4A p r I~ndn . 57:95 104458 0.0 1.2SA pr lindn. 

.!:!::: ~~ ~:~: ~~ ::~~~: :~::~ !::::~ ~~ ~::~r~~~~ndn. 
101846 0:0 1,7A pr lindn . 99:90 104461 o~ 2,6A pr lindn. 
101847 0 :0 2,SA pr I~ndn . 120:95 104462 0:0 3A pr Ilndn. 
101848 0:0 3.5A pr Ilndn. 14 0:95 107011 Prim: 220V, S.k: 70V 3A 
101849 0:0 4,.5A ~r lindn. . 17~:50 111832 P. 220V, S: 2x183V (370V) 150mA 

:.:;~ nj~~~~;~::ho:";:h;:~ra~r,::%:t~~r '~% $::~:;;!.. ~st 6,3V (12,6V) 2,5A 

RESTPOSTRÖR. fabrikinya. Endast p.r pOItfönkott av In· 
n4liggande lall'lr. Under 15 rOr expeditionsavgift Kronor 7~ 
All 8 :15 EF9 14 :-70 Pl36 8 :65 
AZ11 8 :75 USO 4 :00 Pl81 7 :00 
OYSS/B7 4 :65 EFB6 5 :15 PlS2 5 :30 
EAA91 3 :45 HS9 4 :70 PlS3 6 :00 
EASCSO 5 :15 H1S3 4 :75 PlS4 5 :50 

~:~~O 1~ ::~ ~tj:4 ,~ :~~ ~~~~1S3 '~ :~g 
EBFSO 5 :20 ElSl 7:75 PYSS 4 :95 
EBFS9 5 :25 ElS3 6 :20 UAA91 5 :95 
EB L21 10 :25 ElS4 4 ;li'1 UAF41 9 :95 
EcCS1 4 :75 ElS6 5 :95 UBCS1 6 :75 

-eCCS2 4 :10 EYS1 5 :50 UBFS9 5 :75 
ECCS3 4 :10 EYSS/S7 4 :S0 USll 11 :90 
ECCS4 7 :30 EZ40 5 :30 UC92 4 :70 
ECCSS 4 :70 PABCSO 5 :30 UCH21 10:65 
ECC91 9 :75 PCCS4 7 :20 UCHSl 6 :25 
ECFS2 7 :00 peCS5 6 :20 UClS2 8 :75 
ECH21 10:25 PCCBS 6 :26 UF21 11 :90 
ECHSl 4 :95 PCFSO 4 :90 UFSO 4 :95 
ECHS4 5 :00 PCFS2 4 :90 UlS4 4 :70 
EClS2 4 :95 PCl82 4 :95 UY1N 13 :70 
EClS4 5 :85 PCLS4 5 :65 UY21 10 :65 
ECLS5 6 :90 PClS5 6 :20 UY41 4 :95 
EClS6 6 :15 PClS6 5 :95 UYS5 4 :70 

tOOst rör och dir611Br begär specl.'pris.r. 

87:50 

HALVLEDARE priS o. typexempel fOr t"nllstorer o. dioder 
AC107 S :75 AF12 4 3 :50 OC44 4 :85 
AC116 3 :50 Af125 3 :50 OC4 5 4 :S5 
AC 122 2 :95 AF126 3 :45 OC74 4 :S5 
AC124 4 :70 Af127 3 :45 AA112 0 :90 
AC125 2 :95 AF139 E:95 AA I 19 0:90 
AC126 2:95 AF17S 10:25 SA loo 2 :60 
AC 127 2 :75 AF179 10:25 SAl0 1 5 :50 
AC12S 2 :75 AF1SO 11 :70 BA102 2:S5 
AC132 3 :95 AflS1 8 :95 BA114 2 :S5 
AC151 2 :95 AF1S5 7 :95 BA12l 3 :65 
AC152 3 :75 AF239 S :95 BY1Z7 2 :30 
AC153 4 :05 ASY2'6 6 :95 OA7 4 :35 
AC 162 3 :95 ASY27 7 :95 OA70 0 :80 
AC163 3 :95 ASY28 6 :95 OA79 0 :S5 
A0139 7 :30 ASY29 7 :95 OA91 0 :75 
A0149 7 :95 ASY67 17 :25 OA95 0:75 
A0152 7 :50 ASY73 15:95 OA200 5:50 
A0155 6 :95 ASY75 17 :30 OA202 5 :95 
AD161 6 :95 ASY76 7 :95 OAZ201 7 :20 
AD162 6 :95 ASYSO 9 :60 OAZ204 7:70 
AF106 7 :25 S C 107 2 :25 O~20S 7 :00 
AF115 4 :35 SC10S 2 :40 OAZ21 l S:10 
AF117 4 :50 BC109 2 :50 BlYSSC3V9 2 :90 
AFl l S 8 :75 SF1S0 6 :30 8lYSSCSV2 2 :70 
AF1 2 1 4 :95 SF1S1 7 :S0 BlYSSe l5 2 :95 
2N3S19 3 :65 2N4062 4 :05 lN4Q04 1 :75 
2N3905 3 :25 40317 6 :S5 lN753A 2 :30 .................................................................................................. 

ORDINARIE STANDARD-, SPECIAL-och BILDRÖR samt HALVLEDARE och INTEGRE
RADE KRETSAR LAGERFöRES i STOR SORTERING och TILL LAGA PRISER. 

BAMBO HÖGTALARE PHILIPS .HÖGTALARE 

PEERLESS-KITSVSTE M A 03700AM : U2 " 800n 3W 
~ 

KIT 2- S 10W 13:00 A04800M7 7 n 10W 

A07061M4 : U2 " 4 n 10W 'c 
KIT 3-15 15W 156:00 

A oa080M4 4 n 6W 1 KIT 3-25 25W 198:00 
A09710M 7 n 10W 

K IT 10- 2 15W 127:00 

OsciUoscop och byggsatser 
samt flesta förekummande kompo
nenter, högtalare m.m. av 
MÄRKESFABRIKAT 

......................... KIT 20 - 2 15W 160:00 AOI050M7 
~;!.2" 

7 n 10W i 12 " s n 20W 

~ RENOVERADE BILDRÖR 

~. ~:i:~i~I~~:~~ ::: ~~~~.~:~. 
PLATBOC KN INGSMASKIN skruvst'lcbmodttll 
m ax 45cm / 1,6mm Fe, 2-2,5m m AI.plJt Kr. 232:00. 60cm/1 ,2 mm Fe, 2-2,5mm 
AI.plAt Kr . 272:00 . 90cm/1,2mm Fe, 2-2,5mm Al.plJt Kr . . 391:00 . 
Binkmodell max 60cm/1,6mm Fe, 2mm AI.plJt Kr. 691~. 90cm/1,2mm Fe, 2mm 
A1.pIJt Kr. 140;00 . J,00cm / 1,2 mm Fe, 2mm AI.p"t Kr. 775:00 . 

N6dvindigt kompletnflnt för IIBrkstBder, kurser och lab. 

A01256M8 KIT 20- 3 40W 212:0 0 
A05060SQ 5" 4 n 40W 

KIT 30- 2 50W 2 0 8:0 0 
A05060SQ 5 " s n 40W 

fl KIT 50 - 4 5 0W 273:0 0 
A05060W8 5" s n 10W Impedans 4 eller an 
A07065W4 61/2" 4 n 20W 

LADOR A08065wa s" s n 20W 
i trlmat.r l_h_ts AOO160T4 4 n 20W i8 u tan frontpl.tta till KITSYSTEM AOO160T8 S n 2 0W 

2 - S 161t. teak 73:00 ....................................... 
3 -15 30 !t. teak 95:00 
3 - 25 100lt. teak 135:00 En8stJendllljudllvalitet HÖGTALARBYGGSATS 
50- 4 SO !t. teak 128:00 

BAXANDA L L ES 10-15, kompl. 10Watt Sinus. 
3 - 25 1001t. viIIInOt 156:00 

51 test I MUSik- Revy , gratis pi b.gJlran. 11S:OO 50- 4 SO It. viIIlnOt 146:00 ....................................... SO - 4 50 It . Jacaranda 175;00 
FRONTPLATTOR till KITSYSTEM levereras 'Irdlg kladda fr'n Kronor 41:00 - 100:00 ....................................................................... 

Nytt! UK9S5 KONVERTER 2S-28 MHz 

~!ln~:?~~~.lia~v:; lr~ir:~3igvo~he~~~~:! . 
amatörer som vIII oms.ltta en normal 144-
146MHz konverter med 27·28MHz utg'ng 
till bilradiomotlagninjsomr. Kronor 395 :00 

Nytt! UK702 OZON GEN E RATOR 

~OOrh:e~!I::'':,"n\~~ ~hd~;lli~PtS~~I~~ict . 
FOr rum$volym.r upp till 1800 kubik· 
meter. Kro nor 230 :00 

ELEKTR O LYTKO N O ENSATORE R med tr'danslutnlng 
6/ 'V 12/15V 30/35V 
S.IolF 1 :15 5.1olF 1:15 5.1olF 1:15 
10 1:15 10 1:15 10 1 .15 
25 1 :15 25 1 :15 25 ' :15 
50 1:15 50 1 :15 50 1:15 
64 1:15 64 1 :15 64 1:50 
100 1:15 100 1 :1 5 100 1.55 
250 1 :70 250 2:30 250 3:2:0 
500 2:30 SOO 2::90 500 3:65 
1000 2:90 1 000 3 :75 1000 6 :35 
2500 4:45 2500 6:75 2500 7:95 
5000 7:.25 5000 9:95 5000 14:10 
10000 11 :5 0 10000 * 12:95 10000· 23:25 
25 000* 23:2:5 25000* 31:2:0 25000. 39:55 

50/60V 7 0/80V 100/11 OV 
S.IolF 1:15 O,5pF 1:15 SpF 1 :50 
10 ':15 l 1:15 10 1 :S0 
16 '.15 2 ' :15 25 2 :10 
25 1 :15 2,5 1:15 50 2 :30 
SO 1:50 5 1:15 100 4 :10 
64 2 :10 10 1 :15 250 5:6 0 
100 2:.25 25 1 :8 5 500 7 ;80 
250 3:2 0 50 2 :10 1000 lti :4S 
500 4:60 100 3:1 0 2500 23 :10 
1000 7:80 250 4:10 

~~gg. ~:~i~ ~ggo ~~:~ ~~~~400."145 
10000* 34:95 2500 19:75 

5000* 29:95 250/27.5V 
350/ 385V 2,uF 1:35 

'S/5S0V 
8 pF 2:65 
16 16 4:15 
32+32 6:.20 
50+S0 9:.20 

32 2:10 
SO 2:95 
32+32 4 :0 0 
50+S0 S:15 

8.1olF 1:90 
32 2::65 5h 3:35 
8 2:50 
16 16 3:.20 
32+32 4:75 

igt~~oo 1 ::~~ ~~~g:;, 11 :5 0 
.enhJls-ller bultfutslittnlng 

K .... misk."""konden5.ator.r ski_lI.r pin up typ l,5pF-
10000pF Kr. 0 :75/st. lOst OCh d.1röver Kr. 0 :5$-O:75/lt 

Styrolkondensatorer .3V , nov, 500V, 630 V ± 2,5'110 I v. 
20%. 5 pF - 27000pF fr'n Kro nor 0:6 0 per It. 

Polyesterkondensatorer i förekommande värden frln tOO 
pF - IpF. 2S0V, 400 V, 630V. IOOOV. 1S00V . 

RULLBLOCKSKO N D ENSATO RER 
500V_ 25 0V"" 1 000V .. 500 V .... lS00V- l 0 00V"" 
100pF 0:50 6aOpF 0:8 5 4700pF 1 :00 
250 0:50 1000 0:9 0 10000 1 :5 0 
500 0:50 3000 0 :95 22000 1 :8 0 
1000 0:55 5000 1 :00 33000 2:00 
2000 0:55 10000 1 :10 
5000 0:55 22000 ':.20 
10000 0 :60 47000 1 :75 
22000 0 :80 50000 1 ;75 
SOopo 0 :85 150000 2 :30 
100000 1 :10 
220000 1:50 Iv.n 125V .." 350V"'. 400V .. , 6 00V. 
500000 2:45 750V_ lagerföres i stor $Ort.ring. . ........................................... . 

YTSKIKTsMOTSTAND ±: S o. ID" 1Ai'W I n .-
114W, IJ2W. 1W, 2W lo n - tDMO 
Pr/I per kartong'"' 2Sst 1/8W ... :.~ ......................... . 
Pris per kartong = 2Sst 114W ................................ .. 
Pris per kartong - 2Sst l nw ................ .. 
Pris per kartong" tOst IW ..... ............................. . 
Pril per kartong - ICht 2W ................................... I:IS ............................................... 
Trldlindande motrtlnd 5,SW 4,70 - ISkO pr. st. 2.:50 ~ 
Pris PIIr kartong" 101r! ......... .... ....... ............... ..... ... .. 22:95 ::l 

D:o 10W 100 - S6kO ................................... qr.lt. 3 :35 
Pris per kartong - Sst -: ............................................ 15:60 

KOLPOTENTIOMETRAR, I1nJar eller logillrltmllk ku rva 
O,25W 300n - 2,2Mn Pris per st Kr. 2:65 .0 :0 m.d 
strOmbrytare Kr. 6 :95.0 :0 Itand.m)z dubbelpot. 7 :S5 
0.0 men med sep.axel Kr. 11:50 

TRIMPOTENTIOMETRAR med 3 stift för vert.mont.· 
r ing 3001fi.:.T"'" 2,2MO Kr. 1 :15 per It. 0.0 m inlatyrutfo-
rillnde Kr. ' :75 p.r It. 

TRAD lINDADE POTE NT1 0 METR A R , fabrlkillt CoJvern 
lW. 3W, 4W fr'n 5n Pr is per st fr'n Kronor 8 :15 

. ....................................... :~~~~ 
t:!1 ) Box 45025 104 30 STOCKHOLM-45. Tel. 08/20 15 00. Tegnerg. 39, STHLM-C Samtliga priser \~~ 
ruHEFAB EXP.- o . ~ONTORSTIOER Vardagar 9-17 . LOrdagar IUngt. moml. och exk l. fr.kt 

KOMPONENTER från POL till POL hos 

BYGGSATSSPECIALISTEN - BYGGSATSGROSSISTEN 
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'hllt möjligt" 
T~tta under "allt möj
ligt" - radio & tele
visions radannonser. 
Där kan du hitta myc
ket som intresserar 
dig. Och det är billigt 
att annonsera! Bara 
10:- per rad. 

Gunnar Beckman AB 
Hägerstensvägen 300 
126 58 Hägersten 

Tel 08/461333 

(1,'",];, 
den helsvenska 

lödpennan 
för fackmannen 
och amatören ® 

märkt 
Hos ledande järn-- och verklygsaffärer 

SKANDINAVISKA 
T.LIEKOMPANIET AB 
Vedde.t .. lgen , •• '75 62 JI.flU. 

Telefon 08'7600255 

Informationstjänst 30 

Enkel 
Likriktare 
Bestående av: Transformator, brygga 
av kisel, säkring , kylare, kopplilJgs
plintar. 
Likriktarna är byggda efter CEE.s 
normer. 
De kan också förses med filter 
och stabiliseringskrets. 
Begär mer utförligt data blad 
med prislista. 
Lagerhålles i följande värden: 
Pri 220 V SO Hz 
6 V 2,S A 

12 V 1 A 2,S A 
24 V 1 A 2,SA 
48 V 1 A 2,SA 
60V 1 A 2,SA 

SA 
SA 
SA 
SA 
SA 

10A 20A 
10 A 20A 
10 A 20 A 
10 A 20 A 
10 A 20 A 

Informationstjänst 33 

HAR .. 
NINARA o 

TILL BREy'LADAN, 
HAR NI NARA 
TILL OSS 

Spara pengin - köp 
berömda hi fi och 
diskotek högtalare 
direkt från England. 
Skicka efter vår 
broschyr. Ni får den 
gratis. 

WILMSLOW AODID 

66 

SWAN WORKS, 
BANK SOUARE, 
WILMSLOW, 
CHE.SHIRE. SK9 1 HF. 
ENGLAND. 
Informationsljansl 34 

LAGERFÖRDA 
RINGKÄRNE-
TRANSFORMATORER 
MED RONDELL 
För att kunna erbjuda så 
snabba leveranser som möjligt 
lagerför vi ett antal av de 
vanligast förekommande 
transformatortyperna 

Typ Sek Sek Pris/st 
n, spanning stram 1-9 lO-

V A 

6031 lO 1 .5 46:- 42 :-
6001 15 1 .0 46:- 42 :-
6002 30 0 .5 46 :- 42 :-
6033 2xl0 0 .75 52:- 48:-
6020 2 x l 5 0 .5 52 :- 48:-

6032 la 3 .0 52 :- 48 :-
6003 24 1 .25 52 :- 48 :-
6004 30 1 .0 52 :- 48:-
6034 2x lO 1 .5 59:- 53:-
6021 2 x 5 1 .0 59 :- 53:-

6005 24 2.1 57:- 51 :-
6006 35 1.4 57 :- 51 :-
6022 2x 1 5 1 .6 63 :- 57:-
6023 2 x 20 1 .25 63 :- 57:-

6007 15 5 .3 60:- 55:-
6008 24 3 .3 60:- 55:-
6009 35 2 .3 60:- 55:-
6010 42 1 .9 60:- 55:-
6024 2 x 22 1 .8 68:- 62 :-
6025 2 x 30 1.3 68 :- 62 :-

601 l 24 5 .0 76 :- 69:-
6012 42 2 .8 76:- 69:-
6035 l lO 1 . 1 76 :- 69:-
6026 2 )( 22 2.7 82 :- 75:-
6027 2 )(30 2 .0 82 :- 75 :-

6013 24 6 .7 88:- 79 :-
6014 42 3 .8 88 :- 79 :~ 
6015 54 2 .9 88:- 79 :-
6028 2)(22 3 .6 93:- 85:-

6016 24 9.4 93:- 85:-
6017 60 3 .7 93:- 85:-
6036 l lO 2 .0 93:- 85:-
6029 2 x 30 3.7 98:- 90:-

6018 24 1 2.5 104:- 95:-
6091 60 5.0 104:- 95:-
6037 l lO 2 .7 104:- 95:-
6030 2x30 5 .0 111 :- 100:-
Priserna angivna i svenska kronor 
netto Inkl moms 

TRANSDUKTOR AB 
Hjalma r Petris väg 40. 
35247 Växjö . Tel. 0470/ 20240 

Informationstjänst 35 

Ny katalog över 
HiFi-byggsatser 
Högtalarelement, högtalarbygg
satser, lådor, förstärkarbyggsat
ser och tillbehör. 
Innehåller kompendium med teo
ri, beräkningsgrunder, applika
tionsexempel med fullständiga 
ritningar och uppföljande resone
mang samt allmänna råd och an
visningar för dem som vill bygga 
sina egna HiFi-högtalare. 
Katalogen kostar S:- inkl. moms 
och porto (avräknas vid köp av för
stärkare el. högtalare). Lättast bi
fogas beloppet i form av check el
ler frimärken i brev. Önskas kata
logen per postförskott tillkommer 
3:- i pf- o. exp.avg. 

U SS ELEKTRONIK AS 
Vallgatan 8. 411 16 Göteborg . Tel. 031 /11 79 70 

Informatlonstlanst 31 

Du vill säkert 
veta mera! 
Skicka in kupongen 
till informationstjänst. 
Det kostar bara portot. 

~CA

/../':LM-
Krets~~= • 

,'-SN- (f'r 
"-TAA-

med rimlig leveranstid 

från RCA ,Motorola,NS, 

Texas,Philips m.fl. 

Ur priskurant april: 

301A/'l'05 6,20 
301A/minidip 5,90 
302H 38,40 
309K 22,70 
380N 19,20 
381N 30,00 
555 19,20 
709C/'l'OS 5,20 
723C/'l'OS 8,90 
741C/"r05 7,70 

MC 1466L 38,90 
MC 4044P 20,00 
MFC6040 7,30 
TBA231 lS,80 

samt några tusen and r a 
och drygt det transis-
torer. 

BHIAB Electronics, 

Box 42, 

760 10 Bergshamra 

0176-60190 tfn. 

Priser exkl. moms. 

Informationstjänst 36 

Ledande fransk fabri
kant av höljen för 
elektroakustisk appa
ratur med tre fabriker 
och komplett labora
torium söker hifispe
ciaIister eller general
agent för Skandinavien 

Bland våra standard
tillverkningar märks 
(pris vid beställning 
av minst 100) 

15 W-l HP = 39:59 fr. 
40 W-3 HP = 164:72 fr. 

)ou 'drrrH'U"lrl =.:z:...=.:...l S. A. 

LaCombe 
Dudognon SA 
16500 Confolens 
Frankrike 
Tel. 262 

Informationstjanst 32 

RICHARD 
ALLAN 
Module 

40-17000 
Hz i 8.3 
liters låda, 
20W 
musikeffek1. 

TRANSFORMATORER 
Transformatorer för uansistor
förstärkare. alla effekter 10-
550W 

27 MHz FM-STATIONER 
N~gra 25W stationer, nätan
slutna, realiseras. UKV-statio
ner fö r 2·metersbandet. band
spelare m .m . realiseras. 

VIDEOPRODUKTER 
Olbersgatan 6 A 
416 S5 GOTEBORG 
Tel 21 3766, 2S76 66 
Sänd katalog över rör, transisto
rer, transformatorer och övrig ra
diomateriel (rabatter intill S2 %). 
D Kronor 3 :6S bifogas i frimär-

ken för katalog i lösbladssys
tem. 

D Kronor 7:2S bifogas i frimär
ken fÖr katalog i ringpärm. 

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

Adress .............•..•..•... 

Postnummer . .. ... .. .. . ... .. .. . 

Postadress ............... .. .. . . 
RT 
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I1i1ligt! 
!t kostar bara 10:- per rad att 
nonsera under "allt möjligt" -
dio & televisions radannonser. 
ed kupongen här intill är det en
It att bara fylla i en bokstav i 
rje ruta och lämna en ruta tom 
dian varje ord. Du ser genast 
If många rader det blir och vad 
1D0nsen kostar. Annonsen skall 
te vara längre än 10 rad~r. Lägs-
pris är 30:- (3 rader). Har du 

.got att sälja så skall du prova 
lllt möjligt" - radio & televi
)Os radannonser! 

Manus till 'ållt möjligt" 
(Skriv din annons här!) 

radio & televisions radannonser 

D ET IG Å R I N 3 5 T E C K E N P Å RA D EN 

Namn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel ................ . 

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

Postadress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RT 5· 74 · 

Betalningssätt : 
O check bifogas O emotser faktura 

_____________ L. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _._ 

'renumerera på 
adio& 
elevision 
å får du den 
lirekt hem i 
,revlådan! 

nte dumt. 

":::II PRENUMERATION 

Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVI
SION ett år framåt och får 12 nr (Il utgåvor) 
för kronor 64:-. Jag betalar senare när inbe
talningskortet kommer. 

VAR GOD 07 
TEXTA TYDLIGT! 

207 392 

Efternamn Förnamn 

c/o 

Gata, postlåda, box etc 

Postnummeri Adresspostanstalt ------------_ .. :~. _. _. _. _. -. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _.-

Vill du 
reta mera? 
dio & television hjälper dig gär
i med ytterligare upplysningar 
11 de produkter som annonseras i 
Iningen. Ringa in numren på de 
1D0nser som du vill veta mer om. 
uje annons är ju försedd med ett 
lmmer. Det är bara att fylla i 
Irtet med namn, adress etc och 
ISta det till oss. Vi ser till att du 
abbt får svar. All informations
inst är kostnadsfri! 

Jag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 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 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

113114115116117118119120121122123124125126127 128 
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 

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

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

Postadress ....................... . 
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radio&. 
television 
Box 3177 
10363 STOCKHOLM 3 

._._._._._._._._._ ._._ ._._.-._._._._.-._ . ..., 

radio&. 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

_.-._._._._._._.-._.-.-._._._.-._._._._._~ 

radio&. 
television 
Box 3177 
10363 STOCKHOLM 3 
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ÄLVSJÖ SYDIMPORT AB 
Falkholmsgränd 17,3 t r., 12746 Skärholmen 

"Tel. 08/71 0 95 92, 710 96 92 

Sydimport PS-55 Watt 12 kanaler 
D imensioner: 158 x 56 x 194 mm. Vikt : ca . 2 .25 kg . Garanti : 1 år. 

Sydimport PS- 5 är en ypperlig mobilstation med god mekanisk stabi li
tet och hög LF-uteffekt vilket gör att den även lämpar sig i bull rande 

grävmaskiner. Konstruerad för att kunna anslutas 
till selektivt anrop. Dubbel frekvensblandning eli
minerar effektivt spegelfrekvenser. I övrigt är PS-5 
utrustad med brusspärr, S-meter, automatisk 
störningsbegränsare, order, fö rstärkarfunktion och 
uttag för extra högtalare. 

Pris inkl. moms 755:-

Pony CB-74 5 Watt 6 kanaler 
Dimensioner: 120 x 35 x 159 mm. Vikt: ca . 1.2 kg. Garanti : 1 år 

Pony CB-74 är en liten behändig PR-appara t , 
lätt att förflytta mellan olika förbrukningsplat
ser. Idealisk för såväl bilen som båten och medelst 
bärkassett som bärbar. Trots sina små dimensio
ner är den försedd med inbyggd högtalare, elekt ro
nisk SI M -omkopplare, brusspärr, S-meter samt 

sä ndnings
och mot

kering . Extra 
tillbehör: Bär

kasse tt Skr 
240: inkl. 

moms. 

Pris inkl. moms 540:-

Sydimport PR-56 5 watt 6 kanaler 
Sydimport PR- 56 är en lyxig, bärbar PR-station i 
Profess ionell kla ss. Kännetecknande för PR-56 är 
dess höga uteffekt och goda känslighet. Separat 
inbyggd högtalare och mikrofon. I övrig t är PR-56 
utrustad med batteri - och modulationsindikator, bru s
spärr, orderförstärkarfunktion , uttag för extra hög
talare , mikrofon, yttre antenn , yttre strömkälla sa mt 
laddning av Nickel- Cadmiumbatterier. 
Dimensioner: 90 x 250 x 60 mm 
Vikt : ca. 1.75 kg 
Garanti : 1 år 

Pris inkl. moms 695:-

KAMODEN HT-100 B 
DC V: 0 .5-2.5- 10-50- 250- 500-1 000 
(100.000 liN) 
AC V: 2 .5- 10-50- 250- 100 0 (12 .50011N) 
DC mA: 0 .01 - 0 .25-2 .5- 25- 250-10.0 00 
Ohm: 20kll - 200kll - 2MII - 20M ll 
dB-skala : - 20 till + 62 dB 
Dimensioner: 134 x 180 x 70 mm 
Vikt : 1.0 kg 
Garanti: 8 dagars leveransgaranti . 

Pris inkl. moms 230:-

Sydimport 300-Wtr 
DC V: 0 .25-2.5- 10-50-250- 1000- 5000 
(20000 liN 
AC V: 2 .5-10- 50- 250- 1000-5000 
(8000 11M 
DC mA: 0 .05-2.5- 25-250-10000 
Ohm 10 kll - 100kll - 1MII - 10MII 
dB-skala : - 20 till + 62 dB 
Dimensioner: 130 x 180 x 79 mm 
Vikt : ca . 1.0 kg 
Garanti : 8 dagars leveransgaranti. 

Pris inkl. moms 225:-
Katalog sändes mot Skr 2:- i frimä!ken. N ettopriser för återförsäljare. 
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Elektronikbyggare 
- en bok för dig ~ ".obi., 

Tillämpad Elektronik ~·II 
TE lär dej elektronikens grunder, visa r vad som händer med signa
len mellan ingång och utgång, lär dej att beräkna en konstruktion 
själv, 
Lekande lätt tack vare 
PROGRAMMERAD INLÄRNING 
MED FEEDBACK-LISTA 
- det är TE nog ensam om. 
TE innehåller ca 100 beskrivningar med principschemor på förstär
kare, automatik, nätaggregat, ljusorg lar, antennförstärkare m. m., 
dessutom mängder av t ips och goda råd. 470 sidor t illämpad elek
tronik - en - " gu ldgruva" för dej som gillar att knåpa med lödkolv 
och elektroniska komponenter - anti ngen du är garvad eller grön. 

TE finns nu i andra utökade upplagan och är nu i Sverige tryckt i 
15.000 ex. TE finns förutom på svenska och danska numera också 
på tyska, engelska och holländska vilket ger en samlad upplaga på 
långt över 100.000 ex. TE är en populä r bok för alla elektronik
intresserade i hela Europa. Format 15 x 21 cm (A5 ), 470 sidor. 
34 :50 inkl. moms. 

Grejorna du behöver för din elekt ronikhobby finns i den stora 
JOSTY KIT-katalogen. 240 sidor (A5) i praktisk ringpärm. 5:- inkl. 
moms! 

PA köpet fAr du 
kretskort för 10 roliga 

konstruktion.r 

---
• Fyll i 

• 
kupongen 
och 

• posta den I i dag! • 

• • I Till Josty Kit AB - Box 3134 - 20022 Malmö 3 • 
Sänd mej mot postförskott 

• D ex, Tillämpad Elektronik å 34:50 • 
• (ink!. moms) + porto. • 

O ex. JOSTY KIT -katalogen å 5: 00 
• (ink!. moms) + porto. • • • • Namn • 

• Utdelningsadress • 

• Postnummer och ort RT 5· 74 • 

• Föredrar du att ringa in beställningen, finns • 
• vi på 040/126708. Ochduäralltidvälkommen • 

• 
till vår butik på O. Förstadsgatan 19 A, • 

•

öppet 9-18, lördagar 9-13. I 
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Den ännu 
"tystare" 
skivspelaren 
Vi har byggt om och modifierat Connoisseur "maskinen" till en liten " dröm" 
tingest. varför vi kallar den "Dröm-Connoisseuren". 
(" Som vi vet så ha engelsmännen det lite svårt med 'produktions-kvaliten' 
och har dessutom tydligen i sin iver att öka BNP hänfallit åt en del osmak
liga kommersiella eftergifter. Men grundmässigt tänker dom ofta rätt och 
riktigt." " Citat R. S.") 
Följande ändringar samt en del andra gör vi på den : Lättad och dämpad 
tonarm har gett den marknadens lättaste rörliga tonarmsdel samt inga upp
mätbara eller hörbara resonanser. noggrant injusterade lagringar samt late
ral -. tilt-. och vertikal-spårvinkel. Ställfötter och libell som standard för nivå 
injustering. Bara 33 varvs hastighet (men om Du tjatar så kan Du ev. få 45 
varvs spår på remskivan också) . Motorn är väl centrerad och balanserad och 
den f-e backspärren eliminerad. istället är startspaken justerad på det sätt som 
gamle Arnold Sugden tänkte sig en gång på 50-talet. ingen bottenplatta och 
m.a.o. heller ingen resonanslåda för rumbietoner. 

Den här apparaten har liksom alla våra andra 5 års garanti. Den levereras 
som standard med likaledes modifierade pick-uper ADC 220 X (625:- ) ADC 
220 XJE (665:-) Decca London mk. V (915:-). Dessa pick-uper anser vi 
vara de bästa ma'n kan få för sina pengar idag. Priser inkl. moms och lock etc. 

Vi kan allt " det där" som ingen annan kan! (Ev. lite ti ll.) 

F:a Specialljud 01 3/11 3873 Linköping 

Anders Hägglöf 
S:t Eriksgatan 88 
08/302335 

Krister Fredriksson 
Lantmannag. 8 C 
031 / 236732 

Gerth Heinerborg 
Viadukten 12 
08/896065 

Peter Broberg 
Stenborgsgatan 2 
016/ 130663 

Återförsäljare och ackvisitörer sökes. 
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amerikansk kvalitetspickup 
NU I SVERIGE 

Populärserie 
Modell FTR och FTE 

Professionell serie 
Modell FCR, FCE, F-3E, 

F-2 och F- 1 Twin Tip 

För mera information 
ring eller skriv till 

R 
generalagenten 

HANDE L S AB RÅDBER G 

Södra Allegatan 2 A . 413 O 1 Göteborg 
031/132090,133250,133390 

Informationstjanst 41 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263, 
103 65 Stockholm 3 
Telefon : 34 07 90 
Postgirokonto : 88 95 00-5 
Prenumerationspris : 
Helår 12 nr 69:- . På grund 
av momssänkningen gäller 
dock t v 66 :95. 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjänst. Box 
3263. 103 65 Stockholm 3 . i Sverige på 
närmaste postanstalt med postens tid· 
ningsinbetalningskort postgirokonto 
889500-5. 

Definitiv adressändring, som m åste 
vara förlaget tillhanda senast 3 veckor 
innan den s kall trä da i kraft . görs skrih
ligt antingen på av förlaget utsänd blan
kett eller postens adressändringsblankett 
2050.03. (Adressä ndringsavgift 1 :50.) 

Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen på senast mottagna tidning 
eller dess omslag klistras på adress
ändri ngsblanketten. 

Adressändring på utländskt postabon
nemang verkställes på posten i respekti 
ve land. 

lösnummer och äldre exemplar : Rek
virera s genom Pressbyrån eller direkt 
från Åhlan & Åkerlunds Förlags AB . För· 
säljningsavd elningen. Torsgatan 21 . 
Stockholm Va. tel 08/ 3490 00. 8ifoga 
inga pengar, tidningen sänds per postför
skott. - Obs ! Alla tidigare exemplar än 
vissa fr o m årgång 1966 är numera slut. 
Redaktionen kan icke effektuera beställ 
ningar på kopior av artiklar ur äldre nr! 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
UK IPC 
Business Press International Sales. 217 
lynton House. Walsall Road . Birming
ham B421BA. 
BRO 
Publicitas GmbH . 2 Hamburg 39. Bebel · 
allee 149. 
France 
Compagnie Franc;:aise O·Editions . 40 rue 
du Col isee. Paris 8 :e. 
Italia 
Etas Kompass. Via Mantegna 6 . 20154 
Milano. 
USA 
IPC Business Press, 205 East 42nd Stre
et. New York. N.Y. 10017. 
Benelux 
Albert Milhado & Co. nv; Plantage Mid· 
denlaan 38. Amsterdam 1004. 
Danmark 
Civil.konom Bent S. Wissing . Internatio 
nal Marketing Service . Kronprinsensga
de 1. 1114 Köpenhamn K. 
Schweiz 
Mosse-Annoncen AG . Postfach. CH -
8023 Zörich . 
Japan 
Asia Magazines Ltd (lBP Division) . Akiy· 
ama Building. 25 Akefune-cho. Shiba 
Nishikubo. M inatoku. Tokyo. 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt föl 
jande r iktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styckIis
tor. 

Beträffande komponentvärdena i sche
mana gäll er att för motstånd utelämnas 
ohm -tecknet . och för kondensatorer ute
lämnas F. 

Således ä r 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 u = 3 
uF osv. Alla motstånd 0.5 W , alla kon
densatorer 250 V provs p om ej annat 
anges i stycklista. 

Alla förfrågningar som avser i RT pub
licerat material - artiklar. produktöver
sikter m m samt byggbeskrivningar. 
scheman och komponenter liksom 
kretsar - resp allmänna frågor skall gö
ras skriftligen till red. Telefonförfrågning
ar kan i allmänhet icke besvaras p g a 
tidsbrist. För alla upplysningar om äldre 
RT -nr :s innehå ll hänvisas till bibliotekens 
inbundna ärg med årsregister. 

Annonsörsregister tör Radio & 
Television nr 51974 
Beckman. Gunnar 
Beckman Innovation 
Bejoken Import 
BHIAB 
BITA 
Bose 
Dishman 
Dudognon 
Eklöw. Aug 
Elektroimpex 
Elfa 
Fackpress 
Handic- Bolagen 
Hewlett Packard 
Hefab 
Hirsch 
Inertia 
Josty Kit 
Knutsson . Bo 
Mascot 
Persson . Martin 
Ph ilips 
Rådberg 
Sansui 
Schlumberger 
Sentec 
Septon 
Servex 
Skand Telekompan iet 
Sonab 
F:a Specialljud 
Stilexo 
Sv Radio 
Telac 
Thellmod. Harry 
Transduktor 
U 66 
Universalantenner 
Videoprodukter 
Wahlström. Stig 
Wilmslow Audio 
Älvsjö Sydimport 

66 
25 
62 
66 
59 
63 
62 
66 
59 
31 

62. 72 
7 . 61 . 66 

71 
23 
65 
35 

9 
69 
60 
64 
26 
57 

58 . 70 
5 

61 
60 
21 
29 
66 

2 
70 
33 
63 
70 

6 
66 
66 
58 
66 
62 
66 
69 

HATHREln~ 
Antenner- Elektronik 

TV - provmottagare 

MFK 11 

. Q • ., .. 
._. __ 1 ____ ~_-

Kathrein-Werke till
verkar, förutom an
tenner, en rad mät
instrument speciellt 
för provning od. 
service av antennan
läggningar. 

Begär prospekt! 
Genera/agent: 

'te'ac ELl'"KTAONIK AB 

Ny adress: 
Artillerigatan 95 
11530 Stockholm 
tel. 08/63 58 65 
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När det inte räcker att ropa 
Har du kom.radio ombord och det händer en olycka begär du hjälp 
på nödkanalll A. Då kan kom.radion rädda liv. Men ocksa när allt 
är som det ska har du nytta av kom. radion. Du kan nå andra båtar, 
du kan kontakta land - liksom du smidigt och bekvämt kan ta emot 
meddelanden. Och skulle du bli försenad nån gång så hjälper dig 
kom.radion att tala om det för dom där hemma. Så att dom slipper 
oroa sig. Naturligtvis kan du använda kom. radion också på land 
- t ex mellan bil och bostad. 

D Jag vill ha gratisbroschyren "kom.radio för båten " med försäsongserbjudand,e. 
D Jag vill ha er stora katalog över hela kom. radioprogrammet. 

90 sidor. Färg! Jag bifogar 5 :- i porto . 

Namn : Adress : 

Handapparat 
Handic/Tokai 
2,5 W - 3 kana· 
ler. Räckvidd 
över vatten: 
10-20 km. 
Levereras 
komplett med 
bladantenn 
och kristaller för 
1 valfri kanal. 
Vill du ha en 
lite större anlägg
ning finns Båt· 
paket 2 och 
Båtpaket 3. 

bolagen 
_p_o..;.s-,tn_r_o_c_h_-a",A;;...r_ess-,.~: ______________________ ---Box 156 42122 V. Frölunda Tel 031/450180 

-------.----------------------------------------------------~-------------------~-----------,-
handie -ra:iZiiI 
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