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UNAMCO T-1 visavi DO-verk 
Direktdrivna skivspelare marknadsförs som om de skulle representera nilgot verkligt nytt och bättre vild avser 
rumble och svaj. VI ska se vad expertisen säger. 

Statens Provningsanstalts rumble- och svajmätningar för Stereohandboken 1974 ger att direktdrIvna skiv
spelare . vare sig med AC- eller D'C-motor. ej har lägre rumble- eller.svajvärden än UNAMCO T- l som använ
der lilgvarvlg synkronmotor och remdrift . Undersökningen har gjorts efter DIN-normerna av opartiska test 
ledare. kommersiellt obundna och under tjänstemannaansvar. 

Ludwig Klapproth presenterade pil Audio EngIneering Society's konvent i Köpenhamn. våren 1974. en un
dersoknIng beträffande rumble för olika typer av drivsystem . Den visar att 

1. DO-utförande med DC-motor i kombination med Hall -element och stum upphängning ger goda värden 
enligt DI N B (vägt värde) men dilliga enligt DI N A (ovägtvärdel Detta bekräftas ocksil av det test Radio & 
Television utfört pil ett sildant verk. 

2 . DO-utförande med AC-mQtor i kombination med tachogenerator och stum upphängning ger goda vägda 
och ovagda värden. 

3. Remdrift med lilgvarvlg synkronmotor. enstegs hastighetsreduktion och flytande upphängning ger goda 
vägda och ovägda värden av samma klass som drivsystem enligt 2. 
Ovanstilende talar för sig självt . Gor ocksil gärna ett praktiskt prov. Jämför T- l med vilken skivspelare som 
helst. Testa med samma förstärkare. pick-up. nillkraft och skiva. Rumblefiltret pil förstärkaren ska vara bort 
kopplat. Betrakta baskonens rörelser vid vissa bestämda niviler. Ju större rörelser. desto mer lågfrekvent 
rumble. Sildant orsakar redan I pick-upen forvrängning av hela frekvensområdet. Inget rumblefilter kan kor 
rigera denna olägenhet. bara skära bort en del av den lägsta basen . Nyttosignalerna kommer att vara över 
lagrade pil störsignalerna. Det är därför det är sil viktigt att även det ovägda värdet är lägsta mÖJliga . 

Kontrolle ra därefter känsligheten för akustisk ilterkoppling hos andra verk jm!. med T- l . Ju okänsligare verket 
är desto mer bas kan utnyttjas pil förstärkaren. T- l har inre. flytande chassi för minsta känslighet. T-l skulle 
kunna fil ännu bättre ovägt rumblevärde om tallrik. tonarm och chassi varit stumt kopplade (som t. ex. skiv
spelare enligt 2) T- l är konstruerad med optima l awägning mellan lilgt rumble och okanslighet för akustisk 
ilterkoppling. Man har alltsil kombinationen lika lilgt rumble som konstruktioner enligt 2 men ocksil obenä
genhet för ilterkoppli ng. Orsakssammanhanget framgilr av Ludwig Klapproths undersökning. som utlilnas 
til l intresserade. 

AUDIO STOCKHOLM 
08/6302 30 vx 
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OMSLAGET: En ingående provning äg
nas den här stationen, japanska Trios TS 
520, i detta RT-nummer. Det är en dyr 
men flexibelt användbar transceiver, som 
lämpar sig väl också för mobilt bruk tack 
vare inbyggt nätaggregat för 12 V DC 
utom 220 V AC. 
RT -färgfoto: Hans J. F1odquist. 

Sid 8 

Sid 13 

Sid 16 

Sid 23 

Sid 31 

Sid 40 

Sid 41 

Sid 42 

Sid 46 

Sid 54 

Sid 61 

Sid 68 

4 
4 
38 
58 
62 

o 

INNEHALL 
1974 Nummer 8 Årgång 46 

Communications 74 
RT rapporterar här i text, bilder och data från den stora kommunikations 
radioexpon som hölls i Brightori denna sommar. 

Det är enkelt att framställa kretskort nu! 
Metoden som RT beskriver här innebär användning aven högst förenklad 
fototeknik för reproducering av t ex kretskortsmönstren i tidningen - man 
behöver varken reprokamera eller förstoringsapparat. 

. Månadens audioprovning 
RT tar nu upp kassettdäck på testprogrammet, och detta bildar inledning 
till vår granskning av Harman Kardons HK 1000 - en trimbar och till 
Cr02 -banden anpassad kassettspelare. 

Pejling - RT:s speciella nybetssidor med aktualiteter, kommentarer ocb 
recensioner. 

För radioamatörer : Trio TS 520 i test 
Det här tämligen nya utvecklingen i Trio-programmet är en rätt påkostad 
transceiver som över lag säkrade goda mätvärden i ett hårt prov. Använd
barheten mobilt är ett bra plus. 

Ge enkelstråleosciIJoskopet 4 kanaler 
Ett exempel på hur ett tävlingsbidrag till EKO 74 skulle kunna utföras: 
Med analog CMOS-switchteknik har här åstadkommits en elektronstråle
omkopplare; enkelt men fyndigt! 

EKO 74 
Vi påminner på nytt om RT:s och Tekniska Museets tävling för elektronik
konstruktörer som äger rum under hela 1974. 

Hitachi lanserar ny konvergensteknik 
Ett par IC och en egen metod för framställning av bildrör är den tekniska 
grunden för japanska Hitachis nya, förenklade konvergensinställningslös
nin g. 

Det nya USA-ljudet - del 5 
Det här är den sista artikeln i RT:s uppskattade serie om "super Ii", made 
in USA. Läs bl a om världens mest avancerade FM-tuner, om "välljuds
maskinerna" och om Hi Ii-puristernas nyenkla "svarta lådor". Intressant 
bildmaterial ! 

Ny generation IC debuterar 
RT har varit i Holland och sett 26 nya integrerade kretsar för konsument
elektronik i en serie som ger konstruktörerna ett nytt register att spela över. 

RT:s bruksrapport: Sinclair Scientific 
Den här diminutiva kalkylatorn har provats av redaktionen och befunnits 
ha samma kapacitet i beräkningshänseende som den en räknesticka ger. 

Det 3-kanaliga Ortoperspecta-Ijudet 
Ett intressant alternativ till 4-kanalstereo erbjuder. den här välgjorda lilla 
fmska receivern vi lyssnat till i Finland och som kommer på svensk mark 
nad till hösten. 

Radiol'rognoser 
F ör radioamatörer 
DX-sidan 
Audionytt 
Nya produkter 
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RADIOPROGNOSER I RT 197 I, nr 9, visades hur diagrammen ska tolkas. 
Diagrammet över brusfåltstyrkan anger den fåltstyrkenivå i 
dB över I J.LV / m radiobruset förväntas överstiga högst JO % 
av tiden. Bandbredden antas vara 3 kHz, men kurvorna kan 
lätt omräknas till annan bandbredd om lO log B/ 3 adderas 
till avläst värde. B är önskad band bredd i kHz. augusti 1974 

Månadens solfläckstal: 12 
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AMATORRADIO 
SSB-stationer för 2 m bandet 

Kurs för blivande amatörer 

SSB-stationer 
för 2 m bandet 
Fabriksbyggda stationer för 2 m 
bandet har hittills bara funnits för 
antingen FM ell er AM/C W. De 
SSB-signaler som förekommer på 
bandet emanerar antingen från 
hem byggda stationer eller från 
transverters i kombination med 
kortvågstransceiver. Den senare 
lösningen är i utdöende p g a spu
riosproblem och en, blocksche
mamässigt sett, klumpig och ma
terielkrävande lösning. 

Nu finns det dock på markna
den två nya stationer, som kan 
brukas alternativt på vågtyperna 
CW, SSB och FM. 

I skrivande stund föreligger 
mycket preliminära och ofullstän
diga data. I huvudsak kan man 

nämna följande: 
• Sommerkamp FT 220 
Frekvensområde: 144 146 
MHz med VFO, RIT och repea
terfunktion (600 kHz ned vid 
sändning), l kHz noggrannhet. 
Trafiksätt: FM, CW, USB, LSB. 
Kalibrator: 100 kHz. 
Instrument: S-meter och FM
diskriminator. 
Övriga detaljer: VOX, toneburst, 
squelch. 

• TRIO TS 700 
Frekvensområde: 144 146 
MHz. 
Trafiksätt: SSB, FM, CW och 
AM. 
Uteffekt: 10 W vid SSB, FM, 
CW,3 W vid AM. 
Mottagarens MF-Jrekvens: 10,7 
MHz och 455 kHz vid FM, 10,7 
MHz vid SSB, CW och AM. 
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För bägge stationerna gäller att 
inbyggd nätdel finns för 220 V 
och 12 V = . Priset ligger för var
dera stationen kring 3 800 kr. 
Bilden visar Sommerkampstatio
nen. - Trio TS 700 har i stort 
sett samma exteriör som TS 520. 
(som f ö testas i detta nr). 

Blivande amatörer 
får teknikkurs 

Kursverksamheten vid Stock
holms Universitet har på sitt höst
program en teknikkurs för blivan
de sändaramatörer. 

Kursen, som leds av SMSCR, 
Carl-Göran Lundqvist, täcker 
teoridelen för alla certifikatklas
ser A-T. Morseträning ingår ej. 

Kursen startar septem-
ber och deltagaravgift är 200 kr. 
Anmälan på tel 08/236450. 

SM och NM i räv
-jakt går i år på 
Gotland 
1974 års svenska och nordiska 
mästerskap i rävjakt arrangeras 
av Gotlands radioamatörklubb i 
trakten av Ljugarn den 3 I augus
ti och I september i år. Klubben 
räknar med 75 - 100 deltagare 
från alla de nordiska länderna. 

Ytterligare upplysningar om 
tävlingen lämnas på tel 0498/ 
11669 eller 0948/804 24. 



1>031701. 
Masterverket 

HiFi-skivspelare i absolut mästarklass! 
Toppvärden för svaj och rumble. 

Direktdrift! 
Dual 701 har ett helt nytt drivsystem. Skiv

tallriken har lagts direkt på motorns rotordel. 
Motoraxeln utgör skivcentrum. 

Motorn i Dual 701 är elektroniskt styrd och 
garanterar en helt vibrationsfri och jämn 
drivning av skivtallriken. Varvtalsavvikelsen 
är mindre än 0,025 %. 

Dual 701 med direktdrift ger lyssnaren fullt 
värde av perfekta inspelningar. Den avspelar 
skivorna ytterligt varsamt. 

Du kan njuta av dem länge. 

Tonarmsbalans. Motvikten är utformad som en 
dubbelverkande resonansdärnpare (antiresonator). Tekniska data 

Manövrering: manuell 
helautomatisk 

Varvtal: 33, 45 
Skivtallrik: diam/vikt 305 cm/4,4 kg 

Reglering av nåltryck. Graderad inställningsratt. 

Tonarmsnedlägg. Hydralisk nedläggning av 
pickupen - när man vill börja en bit in på' skivan. 

Varvlalsinställning. För 33 och 45 varvs 
skivor. Tonarmen söker sig automatisk till 
rätt ingångsspår. 

Start/stop-reglage. För manuell eller auto
matisk betjäning. 

Svaj: ± 0,03 % 
Rumble: - 70 dB 
Pickup: Shure V 15 IU 
Yttermått: (bxhxd) 42x15x36,5 cm 
Träslag: vit, valnöt 
Begär utförlig broschyr om Dual 701 
hos din hifi-handlare eller ring 
Tonola HiFi AB 

[I] TONaLA HIFI AB 
• Fack, 172 03 Sundbyberg 3. 

Tel. 08128 93 40 

Stroboskop. Varvtalskontroll med belysning. 
8 MEDLEM AV SVENSKA Hi Fi INSTITUTET 

Du som slutligen stannar för Dual 701 tillhör de verkligt kräsna. 
Endast ett mästerverk är gott nog. 

InformatlonstJanst 2 
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74 
Nu har BYGG SJÄLV 74 kommit ut, fullmatad med bra och efterfrågade beskrivn ingar, tidiga
re publicerade i RADIO & TELEVISION . Samtliga artiklar i BYG G SJÄLV74 är sådana som 
slagit mycket bra bland läsarna. I f örekommande fall har de genomgått " modernisering " 
och modifiering för att passa in på dagens komponentmarknad . 
Sammanställningarna av de bästa byggbeskrivninga-rna och konstruktionstipsen ur Rt\DIO & 
TELEVISION har i båda tidigare fall bl ivit verkliga läsarsucceer. 

IQJ Ca pris 19:50 lI, h l "'O ' ''~ . BYGG SJÄLV 74 innhåller bl a följande beskrivningar: 

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

• Kondensatortäncining 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 Fackpressförla get, Box 3177, 10363 Stockholm 3 

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

Namn . ... . . . ...... . ........ . .. . .... .. . Adress ........ .. . . .. ..... . . . . . ..... .. . 

Postnr .. .. . . . . ...... . ... .... Postadress ... .. .. .. . . .. . .. .. . . . .. ...... . . ... .. flT jl -?4. 



KOMMUNIKATIONSANTENNER 
FÖR DIG MED HÖGA KRAV! 

Cirkulärpolariserad 
riktantenn ·för 
rymdforskning, 
mark/flygkommunikation etc. 

• CRA MNER ANTENN AB är ett ungt företag. Erfarenheten av 
antenntillverkning är emellertid 28-årig. 

• Bakom vårt breda produktprogram står landets skickligaste 
antennkonstruktörer. Vid ritborden, vid mätinstrumenten och bakom 
maskinerna möter man välutbildade fackmän. 

• Produkterna är många och skiftande. Vår målsättning är att förena 
ypperliga elektriska egenskaper med hög mekanisk kvalitet. Enligt 
samstämmiga fackuttalanden har vi lyckats bra med vår föresats. 

• Genom våra kunder finner vi inte enbart avsättning för våra produkter. 
Genom ett nära samarbete erhåller vi ofta förslag till förbättringar och 
nykonstruktion. Vår strävan är att ge kunden den bästa service. Överallt 
inom vårt företag finner du därför personer alltid på plats för att 
hjälpa dig. 

• Tag kontakt med oss för ytterligare information eller rekvirera 
produktprogram. 

Valkyriavägen 11 . 18362 Djursholm 
Telefon: 08/75531 20, 7559095 

Log-periodisk riktantenn 
för interkontinental 
radiokommunikation. 
Roterbar - Fjärrstyrd. 

Fabrik: Norberg 
Telefon: 0223/20729 
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Communications 
militär och civil radiomaterielmässa 
av nu även internationell omfattning 

För andra gången har i Brighton hållits en utställning på temat kommunikation: Radio, TV, data etc. 
R T:s Gunnar Lilliesköld ger här enfyllig rapport om expon i stort och om ett urval 
nyheter och intressanta produkter inom kommunikationsradioområdet • 

•• För andra gången har Brighton hyst 
en stor konferens och utställning över 
ämnet "kommunikation". Den första var 
en relativt lokal företeelse med få ut
ländska inslag. Arets begivenhet var vis
serligen i hög grad dominerad av brittiska 
produkter, men en ökning av internatio
nella inslag kunde noteras, både med av
seende på utställare och besökare. Man 
räknar med att nästa utställning, om två 
år, kommer att till stor del vara interna
tionell. Utvecklingen är naturlig ; den in
hemska industrin låter sig lätt samlas till 
en manifestation av detta slag medan ut
ländska utställare avvaktar några gånger 
till dess kommunikationsutställningen 
vunnit också internationellt erkännande. 

Utställningens tema som sådant måste 
hälsas med största tillfredsställelse, i all 
synnerhet som det inte finns motsvarande 
utställningar med undantag aven mindre 
expo i samband med ITU-konferenserna. 
Får Communications några år på nacken 

Fig l. a) Den nya mottagaren 1772 från 
RacaI. b) Mottagarens blockschemå. 

kan den också bli en god merkantil kanal 
inte bara för brittiska fabrikanter, utan 
även internationellt sett. Då kan den ock
så ge en bild av kommunikationsmarkna
den i stort. Med den goda organisation 
som drivit utställningen och med den 
höga kvalitet hos föredragen under den 
tillhörande konferensen finns det förut
sättningar för att så kommer att ske. 

Man har f ö planer på att bredda inne
hållet i 1976 års utställning. Denna 
kommer i vidare bemärkelse att handla 
om den totala kommunikationen, och då 
har man tänkt sig lägga till radiolänkar, 
mikrovåg m m till årets områden, som 
omfattade i stort sett radio- och datakom
munikation. Den senare avdelningen var 
dock ganska liten och vi ska därför i hu
vudsak ta upp de nyheter som visades 
inom radiokommunikationsområdet. 

Mycket militärelektronik 
- Clansmanserien dominerade 

En annan egenskap hos utställningen 
var att den till stor del dominerades av 
militär utrustning. Brittiska försvaret 
hade t ex en stor monter med stridsvagn, 
jeep m m, där en myckenhet militärmate
riel , monterad i sin tilltänkta använd
ningsmiljö, fanns att beskåda. Här ingick 
Clansman-serien, som omfattar olika 
typer av bärbara och fordonsburna trans
ceivers med arbetsområden inom 1,5- 76 
MHz. Dessa ska enligt planerna ersätta 

AM/USB O/P 
Il.S8(SSB ) 

\ 

Type RA. lTI2 B,lock diagram 
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24 olika typer av transceivers, som i dag 
finns i det brittiska försvaret. Huvudsakli
gen är det Racal, Marconi och Plessey 
som tillverkar utrustningar i Clansman
serien. Serien har nått framgångar, och 
som exempel kan nämnas att Racal under 
utställningstiden tillkännagav att man fått 
en beställning på utrustning i Clansman
serien på l 000 000 pund till regeringen i 
Brunei. 

Clansman omfattar följande transcei
vers: 
UK/PRC-350: 30-57 MHz, 2 W PEP 
UK/PRC-351: 30-76 MHz, 4 W PEP 
UK/ PRC-352: 30 -76 MHz, 20 W PEP 
UK/PRC-320: 2-30 MHz, 30 W PEP 

Ovanstående är av utförandet "Man
pac ", vilket innebär portabel utrustning 
av typen "walkie talkie". 

Bilburen utrustning: 
UK/VRC-353: 30 - 76 MHz, 50 W PEP 
UK/VRC-321: 1,5 - 30 MHz, 40 W PEP 
UK/VRC-322: 1,5-30 MHz , 400 W 
PEP 

Serien tillämpar helt igenom SSB och 
frekvenssyntes. På kortvåg är inställ
ningsnoggrannheten 100 Hz, medan man 
på vHF tillämpar 25 kHz kanalavstånd. 

Frekvenssyntes i 
KV:mottagare 

Moderna mottagare är nästan ute
slutande försedda med frekvens syntes för 
att uppfylla kravet på frekvensstabilitet 
och inställningsnoggrannhet. Vi har tidi
gare i RT granskat Standard Radios mot
tagare CR 300 (se R T 1972 nr 11). Denna 
firma var f ö den enda sv.enska som före
kom på utställningen. CR 300-serien har 
kompletterats sedan vi skrev om den och 
nu ingår CR 304, som har rattavstämning 
(100 hHz steg) och [SB-mottagning. 

En intressant nykomling i skaran av 
syntesmottagare för kortvåg var RA 1772 
från Racal. Den är rattavstämd med 10 
Hz inkrement. Intermodulationsproduk
terna ligger lägre än 90 dB, vilket får an
ses som ett synnerligen gott värde. För att 
uppnå ett sådant värde krävs det att oscil
latorsignalen är mycket ren utan brus. 
Konstruktören av mottagaren avslöjade 
att man som oscillatorbestyckning använ
der fålteffekttransistorer. För att oscilla
torn ska få lågt brus krävs det att sig
nalamplituden hela tiden inryms i det lin-



Fig 3. Mottagaren EC 958, mitt i bil
den, har nu försetts med frekvensräknare 
i två versioner: EC 958/7 och EC 958/9 
överst, resp underst. 

Jara området. Detta har man löst med 
automatisk förstärkningsreglering som 
styr strömmen i transistorn. 

Mottagarens block schema framgår av 
fig 1. Första mellanfrekvensen är 35,4 
MHz, vilket är lågt i detta sammanhang. 

En mottagare i den "tyngre skolan" 
presenterades av Marconi. H2900 lyder 
beteckningen och denna är bl a avsedd att 
ingå i brittiska marinens ICS3-system. 
Det marina användningsområdet har 
krävt ett synnerligen robust utförande 
med gjutna och frästa aluminiummoduler 
i ett likaledes gjutet chassi, i vilket spår är 
utfrästa för ledningar. Mottagaren ställs 

Fig 2. Bilden visar H2900, som är en ny mot
tagare från Marconi. Lägg märke till den sta
bila uppbyggnaden. 

in digitalt med 100 Hz upplösning. 
RF-Communication tillverkar en mot

tagare för 100 kHz - 30 MHz. RF 550 
heter denna syntes st yrda mottagare, som 
har möjlighet att motta 4 ISB. 

Watkin-Johnson, som har sitt säte i 
Gaitherberg, Maryland, USA, tillverkar 
en serie VHF-mottagare med tillhörande 
inre eller inbyggd monitor. För kortvågs
bruk visades en ny mottagare med be
teckningen WJ-8888. Den har syntetisa
tor med 10 Hz upplösning, 7 sitTrors 
LED-display och rattavstämning. Den 
senare är utförd så att frekvensen stegas 
fram linjärt om rotationshastigheten hos 
ratten är mindre än l s. Vid högre hastig
heter stegas frekvensen fram logaritmiskt 
för att ge en snabbare inställning. 

Frekvens, bandbredd, vågtyp m m, kan 
ställas in på tre sätt: Från panelen, genom 
fjärrkontroll eller från ett inbyggt minne. 

Detta minne kan lagra 16 olika motta
garinställningar. Vid fjärrkontroll över
förs datainformationen i serieform med 
64 bitar. Här används TTL-nivåer. Som 
option kan man erhålla logaritmisk MF
förstärkare för logaritmisk video till yttre 
panoramaadapter . 

Eddystone har utvecklat sin mottagare 
EC958 och försett den med en inbyggd 
frekvensräknare med 5 sitTrors indikator. 
EC958/ 7 heter den nya varianten, som är 
avsedd för SSB-mottagning. Med ISB
möjlighet lyder beteckningen EC958/9. 
Mottagarserien har ej frekvenssyntes, 
utan är försedd med 10 kontinuerligt av
stämbara band mellan 10 kHz och 30 
MHz. Detta kan ses både som en fördel 
och en nackdel : Fördelen med fre
kvenssyntes är den precision hos fre
kvensen ,som kan uppnås med liten fre
kvensdrift. A andra sidan innebär ofta 
frekvenssyntes att oscillatorsignalen ej är 
ren , så att intermGdulationsegenskaperna 
hos mottagaren försämras . Det måste 
naturligtvis inte vara så ; Racal har ju 
uppenbarligen lyckats , som nämnts tidi
gare. 

Mentor är en annan engelsk tillverkare 
av mottagare. Man tillverkar t ex en mot
tagare M 100, som arbetar mellan 100 
kHz och 30 MHz. Den har sju sitTrors 
display med 10 Hz upplösning. Dubbel 
blandning tillämpas över 4 MHz och 
under detta sker trippe\blandning. Första 
oscillatorn låses på var lO:e kHz och 
fininställning sker på andra oscillatorn. 

Mottagaren E 401, som är ett resultat av 
samarbetet-mellan Siemens och Rohde & 
Schwarz, tillverkas sedan drygt ett år till
baka. Den täcker 10 kHz till 30 MHz och 
är helt och hållet styrd av frekvenssyntes. 
Stabiliteten anges till 5 X l (J8 / månad. 
Normalt är mottagaren utrustad med 3 
filter , men plats finns för ytterligare 5. 
Totalt kan man välja mellan 10 olika fil 
tertyper. Till mottagaren finns en speciell 
telegrafitillsats , som demodulerar F l , F4 
och F6. IS B-mottagning kan ske när mot
tagaren försetts med en extra plug in
till sats för detta ändamål. 

Thomson CSF har satsat på en modul
uppbyggd mottagare : TRC 185. I sitt 
grundutförande ingår de tre modulerna 
TRC 1800 för mottagarfunktionen, TRC 
2110 för frekvenssyntes och TRC 1801 

som är nätdel. Dessa kan sedan komplet
teras med ISB-adapter TRC 1805, fre
kvensskiftkonverter för F l och F6, TRC 
1804 och VLF/LL-konverter TRC 1802. 
Man kan t ex bygga en mottagare med 
två mottagarmoduler för att erhålla diver
sitymottagning. 

Upplösningen hos syntesgeneratorn är 
10 Hz. Mottagarmodulen klarar sänd
ningsklasserna A l , A2, A3 och SSB. 

Övervakningsmottagare 
från ACL och W-J 

Astro Communications Laboratory, 
vanligen förkortat ACL, tillverkar ett 
modul uppbyggt mottagningssystem, som 
är speciellt lämpat för övervakningsända
mål. Här ingår panoramatilIsats och fre
kvensräknare. Det finns tre system att 

Fig 5. Mottagaren M 100 från Mentor. 

välja på: SR 209, som med lämpliga plug 
in-moduler täcker 2 - 7000 MHz, SR 
250 B som är en speciellt robust version 
för militärt bruk och Astro 9000 som har 
ett frekvensområde av 20 MHz - 500 
MHz. Den senare har ett dynamiskt om
råde av 70 dB. 

Liknande system tillverkar Watkins
Johnson. En ny svepmottagare, WJ 8730, 
visades på utställningen. 

Mottagaren täcker 20 - l 000 MHz 
och har en inbyggd frekvensräknare med 
6 sitTrors upplösning. Med den inbyggda 
panoramamonitorn kan man välja ut ett 
avsnitt i spektrum för att göra detaljstu
dier av den mottagna signalen. 

Bredbandsmoduler vanliga 
i mediumeffektsändare 

Halvbestyckade slutsteg kan med för
del göras bredbandiga, vilket vi tidigare 
omnämnt i RT (se RT 1974 nr 3: JH 
Johnsson, R Artizo Konstruera effektför
stärkare/ör VHF/UHF med halvledare). ~ 
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Den nya tekniken , som allt fler tillverka
re praktiserar, går lit på att göra ett antal 
bredbandiga effektsteg och sedan koppla 
samman dessa fOr att få hög uteffekt. Det
ta gör det möjligt att bygga dessa effekt
steg som moduler. Därmed är det lätt att 
konstruera sändare för olika effekter ge
nom att kombinera ett lämpligt antal ef
fektsteg. 

Thomson CSF har tagit fram en serie 
slutsteg som bygger på denna princip. 
Fyra effektrnoduler ger så en 1 kW sän
dare. TRC 140 heter denna modell. Sän
dare för 2 och 3 kW finns även. Dessa är 
uppbyggda kring 8 resp 12 moduler. 

Moduluppbyggnaden är naturligtvis till 
stor fördel vid service. Blocken kan lätt 
bytas ut och man kan faktiskt driva sän
daren även då inte alla modulerna finns 
med (givetvis med reducerad uteffekt). I 
sändarna ingår ett drivsteg, TRC 1402, 
och en syntesgenerator, TRC 2100. Mo
dulerna har samma mått och utförande 
som den tidigare nämnda mottagaren 
TRC 185. Sändarens frekvensområde är 
60 kHz - 30 MHz. 

Racal tillämpar samma teknik. Dess 
med bred bands moduler uppbyggda sän
dare TTA 1860 ger 1 kW med 8 moduler. 
Dessa är grupperade som 2 steg för 500 
W med 4 moduler i varje. Vardera 
"halvan" har egen strömförsörjning och 
fläkt. 

Bredbandsmoduler använder även 
Standard Radio i sitt slutsteg SSA 400 
som ger 400 W PEP mellan 1,5 - 30 
MHz. 6 moduler ingår. På utgången finns 
10 olika bandfilter för att hålla över
tonshalten nere. Övertonerna dämpas 60 
dB. Linjäriteten är specificerad till 41 dB 
rel PEP. Utgången har 50 ohms impe
dans. För att skydda slutsteget om SVF 

Fig 6. Den moduluppbyggda sändaren TRC 
140 från Thomson-CSF. Modulernas funk
tion är från vänster till höger nätaggregat, 
fyra bredbandsslutsteg, drivs teg och fre
kvenssyntetisator. 
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skulle bli för högt finns det en inbyggd 
skyddskrets som dämpar signalen på 
ingången. Driveffekten för det här slutste
get tages från drivsändaren CTD 500 som 
ger 0,1 W. Denna har sändningsklasserna 
Al , A2, A3 , A3AU, A3AL, A3B , A9B , 
Fl och A 7J. 

Stora effekter kräver 
fortfarande rörlösningar 

Bland de större sändarna på utställ
ningen märktes Racal TA 1800, som ger 
10 kW. Slutsteget är linjärt och arbetar 
inom 2 - 30 MHz. Det finns även en ma
rin version som är avsedd för fre
kvensområdet 1,6 - 4 MHz. Avstämning
en sköts helt automatiskt och överbelast
ningsskydd ingår. 

Förförstärkarna är halvledarbestycka
de, men naturligtvis har slutsteget ett rör. 
Här används det luftkylda keramikröret 
4CXlO OOOD. Ineffekten kan variera mel
lan 25 och 160 mW för att styra ut slut
steget fullt. För att undertrycka variatio
ner i insignalen, uppkomna t ex på grund 
av olika utspänning på olika frekvenser, 
finns ett ALC-system med minne. 

Rörbestyckade slutsteg visade även 
Granger. 5 kW ger firmans största slut
steg, modell 172. En mindre modell, 180, 
ger 1 kW inom 1,6 - 26 MHz. 

Ajax heter en engelsk sändartillverkare 
med fabriker i Southend-on-Sea. I mon
tern visades ett 1 kW linjärt slutsteg för 
150 kHz till 30 MHz. Frekvenserna är 
kristallstyrda med 6 kanaler. Slutsteget är 
emellertid inte företagets största. Det 
fOrmår ge 10 kW PEP. 

Bland sändarna märktes även fabrika
tet HCD, som tillverkar en 500 W rund
radiosändare för mellanvågsbandet. 

Transceivers för mobilt 
och stationärt bruk 

På utställningen visades gi vetvis ett 
stort antal transceivers. Många av dessa 
är avsedda för marint bruk med fre
kvensområdet 1,6 - 4,2 MHz. 

Ajax A200SSB ger som namnet 
antyder 200 W SSB. Den arbetar på ma
rinbandet med 23 kristallstyrda kanaler 
och med kontinuerlig avstämning inom 
1,6 -4 MHz, 525 -1600 kHz, 160-410 
kHz och 250-400 kHz. Det senare ban
det är avsett för navigation. Förutom SSB 

Fig 4. WJ-8888 från Wat
kins-Johnson. Den har in
byggt minne för att kunna 
lagra 16 inställningar. 

Fig 7. Marin radiotelefon, typ 40 l från Hat
field. 

kan modulation ske med AM, CW och 
tonrnodulerad CW. 

Transceivers för marint bruk tillverkas 
'även av Hatfield. Två nya modeller kunde 
noteras: 404 och 401. Båda ger 400 W 
PEP och skillnaderna ligger däri att 401 
har frekvensområdet 1,6 - 4,2 MHz med 
23 k~istallstyrda kanaler, medan 404 har 
20 kristallstyrda kanaler inom samma 
frekvensområde och dessutom upp till 8 
kanaler inom vardera marinbandet mel 
lan 4 MHz och 27,5 MHz, utom för 6 och 
25 MHz där 4 kanaler är tillgängliga. 

I de bägge stationerna är frekvensen 
given hos en kanal, nämligen 2 182 kHz. 
Denna är som bekant den internationella 
nödfrekvensen. Hatfield tillverkar även en 
kristallstyrd mottagare, avsedd enbart för 
avlyssning på denna frekvens. 

Trots att det förekom sändaramatörer i 
flertalet montrar fanns det ingen station i 
gång. Det är ju annars brukligt vid ut
ställningar med radioanknytning; Funk
ausstellung i Berlin brukar t ex ha en jät
temonter, där flera stationer på olika fre
kvensband opererar. 

Det fanns dock utställt en serie amatör
radioapparater som såg synnerligen be
kanta ut, men beteckningen stämde inte. 
Jo , mycket riktigt, det var KW, som nu 
var märkta Decca. Decca Communica
tions Ltd köpte upp KW-fabriken den sis
ta oktober förra året. Avsikten är att sälja 



Fig 8. IS B-sändaren RF-145 A från RF
sommunication. Sändaren ger I kW över 
2-30MHz. 

marinmobil kommunikationsradioutrust
ning. 

Den kända KW 2000 finns nu i en 
modifierad upplaga märkt KW 2000 
CAT. Den har 4 kristallstyrda kanaler 
inom området 2 - 12 MHz och uteffekten 
är 100 W PEP. Till denna finns ett linjärt 
slutsteg, KW 100 C. Även det har 4 fasta 
kanaler och ger hela l 000 W PEP ut. 

Voyager heter en speciellt robust ver
sion, som utvecklats för att uppfylla spec 
1217 från Ministry of Post and Telecom
munications, som är telemyndighet. Det 
innebär bl a att den har nödfrekvensen 
2 182 och fungerar mellan 1,6 - 4,2 MHz. 
6 kanaler för sändning resp mottagning 
finn s. 

Bland de större kompletta kommunika
tionssystemen kan man nämna schweizis
ka Zellweger Uster, som på sitt program 
har en stor l kW SSB-station . Den har 
separata syntesrar för mottagare resp 
sändare. Enheten är uppbyggd i racksta
tiv. Frekvensområdet anges till hela 
2 - 51 MHz. Zellweger gör bl a rundra
dio- och tonfrekvensmateriel. 

SSB och FM 
1,5'-80 MHz 

Rubriken anger huvudsakliga data för 
RF Communications nya transceiver RF 
280. Det är onekligen ovanligt med ett så 
stort frekvensområde. Uteffekten är 100 
W, och stationen styrs aven syntesgene
rator med 100 Hz upplösning. Det ger 
785000 kanaler! Den är heltransistorise
rad och arbetar med 220 alt 12 V. För
utom USB, LSB och FM arbetar statio
nen även på AM, CW och FSK. 

Fig 9. Marconi 023 ARL talomvandlare. Den 
användes vid talöverföring från dykare på 
stora djup. Dykaren andas helium/syre
blandning, vilket distorderar talet. Omvand
laren gör talet åter tydbart. 

Stort utbud av 
VHF/UHF-stationer 

Bland utställarna av FM-transceivers 
för UHF och VHF fanns Motorola, som 
är stor på detta område. Sortimentet om
fattar inte bara små bärbara och mobila 
apparater, utan även kringutrustning, 
som t ex codesändare för signalsystem. 
Ett annat "tillbehör" är teleprintern VP-
100, som genom sitt lilla format lämpar 
sig väl för mobil installation. 

När det gäller mindre stationer av 
"fickformat " är en väg att gå vid miniaty
risering att begagna tjockfilm i stället för 
diskret uppbyggnad på kretskort. Tjock
filmstekniken använder Storno i sin nya 
serie 800. För att hålla formatet nere 
även när stationen är i bruk använder 
man inte en teleskopantenn utan i stället 
en liten helix med höjden 36 mm och 
diametern 28 mm. Antennen kan dock 
bytas ut mot en blad antenn för att ge 
bättre effektivitet. De ingående tjock
filmsmodulerna är utförda som insticks
moduler för snabb service. 

Fig JO. Mobil radiotelefon för tropiskt bruk. 
Safari heter modellen, som ger 100 W SSB 
på 2-16 MHz. Transceivern tillverkas av 
Redifon. 

Fig 11. Den nya digitala spektrumanalysa
torn från Marconi: TF 2370. Bilden omvand
las och lagras i ett digitalt minne. 

Andra företrädda fabrikat av småsta
tioner för FM var lIT, som importerar en 
japansk apparat med beteckningen XF 
617, Bumdept och Rank Telecommuni
cations. 

Nya mobiltelefoner 
rörFM 

Två nya radiostationer för VHF och 
marin bruk visade Radiofon: Sealand 30 
och Sealand 66, med 30 resp 66 kanaler. 
Båda ger 25 W ut. Frekvensen fås från en 
syntesgenerator och kanalfrekvensen 
väljs genom programmering aven inte
grerad krets. 

Safari 100 heter en ny mobil radiotele
fon för 2 - 16 MHz. Den är speciellt av
sedd att användas i varmt klimat. För 
god stabilitet är kristallerna placerade i 
en termostatreglerad ugn. 25 Hz anges 
som största avvikelse från önskad fre
kvens och stationen ger 100 W. 

Dymar 834 är en ny FM-station för 
marinbandet 156 - 163 MHz. 16 kanaler 
och 25 kHz kanalavstånd tillämpas. Sta
tionen är moduluppbyggd med 6 enheter. 

Allt Her automatiska 
antennavstämningsenheter 

RF Communication och Zellweger 
Uster tillverkar båda automatiska antenn
avstämningsenheter, och fler fabrikanters 
talesmän avslöjade att man kommer med 
denna produkt. RF 601A anpassar en l 
k W sändare till en antenn med längden 
4,5 - 10 m inom frekvensområdet 2 - 30 
MHz, med mindre SVF än 1,5: l. Liknan
de data erhålls från den schweiziska enhe
ten . 

Aktiva antenner 
rör mottagning 

Vid många installationer kräver man 
små dimensioner hos antennen. Vid mot
tagning kan man då använda en aktiv 
antenn. En sådan tillverkar t ex Standard 
Radio. Antennen täcker området 10 
kHz - 30 MHz och ger 50 ohm ut. Käns- ~ 
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Communications 

ligheten uppges sådan att 10 JlV/ m in ger 
3 JlV emk ut. Endast koaxkabel upp till 
antennen erfordras. Strömförsörjningen 
för denna går via kabeln. 

Antennens fysiska mått är: Höjd 340 
mm, diameter max 135 mm. Vikt 1,7 kg. 
Intermodulationen vid två 20 m V signaler 
är bättre än 80 dB med avseende på and
ratonen och är 120 dB relaterat till tredje
tonen. 

Marconi har också slagit in på denna 
linje. Ä ven denna antenn arbetar mellan 
10 kHz och 30 MHz och 50 ohms ut
gång. Brusfaktorn är 6 dB. Vid frekvenser 
under 1,5 MHz är känsligheten reducerad 
för att ungefärligt följa det ökade atmo
sfärbruset. Linjäriteten anges inom 1,5-
30 MHz till bättre än 50 dB (typ 55 dB), 
relaterat till andra ordningens intermodu
lation och med avseende på tredje tonen, 
65 dB (typ 75 dB) om två signaler tillförs 
antennen så att den ger en emk = 21 m V 
hos vardera signalen. 

"Pannkaksantenn" 
för bussar 

För några år sedan skrevs det en del 
om DDRR-antenner i tidskrifter för sän
daramatörer, men ursprungligen var det 
väl NASA som lanserade dem. De finns 
nu i tillverkning av engelska firman An
tenna Specialists och har utvecklats spe
ciellt med tanke på tak montage på tvåvå
ningsbussar. Där får ju inte en antenn öka 
höjden i påfallande grad. För att få 
rundstrålning är man dock tvungen att 
montera antennen just på taket. DDRR
antennen är en god lösning med sitt platta 
utförande. Antennerna har faktiskt inte 
större höjd än 3,8 cm! Diametern är där
emot 50,8 cm för det lägsta bandet (40 
MHz). För högre band är diametern 34 
cm, men bredden har ju ingen större bety
delse i det här sammanhanget. En hastig 
blick i innandömet avslöjade att man 
använder kretskortslaminat för de me
kaniska detaljerna. Över detta finns ett 
hölje av glasfiberarmerad plast. Detta får 
anses som en relativt ovanlig konstruk
tion, men det är intet i jämförelse med en 
antenn från Mentor! 

Mekaniskt avstämd 
antenn från Mentor 

Antennen är huvudsakligen uppbyggd 
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Fig 12. Rundstrålande antenn med låg profil, 
speciellt framtagen for dubbeldäckade bussar. 
Antenn~n ASP 2000 tillverkas av Antenna 
Specialists UK Ltd och är av typen DDRR. 

Fig 13. Den nya VHF-mottagaren 1990 R 
från Eddystone. Över denna är en panorama
adapter, typ 961 Mk 28, monterad. 

av plexiglas. Man kan likna den vid ett T, 
där de horisontella plexiglasrören inne
håller metallfolie. Dessas längd kan va
rieras genom att man drar ned dem i det 
vertikala röret. Antennen täcker 40 - 250 
MHz med lågt SVF. Förutom antennens 
mekaniska inställning fordras dock en 
anpassningsenhet. Denna får en styrspän
ning från en potentiometer, som är me
kaniskt kopplad till metallbanden via en 
trissa, som banden löper på. 

Digitalt minne 
i spektrumana1ysator 

Ett verkligt användbart instrument vid 
konstruktion och uppmätning av radio
systern är den nya spektrumanalysatorn 
från Marconi. Faktiskt kan man nog anse 
den som ett av de intressantaste inslagen 
på utställningen. 

Inkommande signal digitaliseras och 
kan därför lagras i ett minne. Därmed. 
kommer man ifrån de besvärliga moment 
som är förknippade med en minnesskärm. 
Dessa är som bekant lätta att förstöra om 
inte instruktionerna följs, och vidare ger 
de dålig kontrast, vilket försvårar fo
tografering. 

Digitaliseringen innebär även andra 
fördelar. Två förlopp kan t ex enkelt jäm
föras med varandra. Man kan dela upp 
skärmen i två halvor och där presentera 
olika förlopp. 

Upplösningen är 5 Hz och 0 ,1 dB. 100 
dB dynamik och ett frekvensområde upp 
till 110 MHz är två andra viktiga para- . 
metrar. En "cursor" kan flyttas på skär
men och man kan vid denna mäta fre
kvensen i olika punkter. Den inbyggda 
frekvensräknaren har en upplösning av 9 
siffror. Instrumentet har även inbyggd 
generator, som ger en utfrekvens låst till 

Fig 14. Mottagningssystem från ACL 
ASTRO. Modulerna i denna mottagare, 
SR209D/2390, innehåller funktionerna bl a 
frekvensräknare och panoramadisplay. Mot
tagningsdelarna är utbytbara insticksenheter. 

den frekvens som analysatorn är avstämd 
till. Man kan på så sätt enkelt utföra 
analys på filter. 

8 W vid 960 MHz 
med ny transistor 

Mullard demonstrerade en uppkopp
ling av ett slutsteg för 960 MHz med 8 W 
uteffekt. Steget är relativt bredbandigt 
och täcker 860 - 960 MHz. Den nya 
transistorn heter BLY 53A. Stegen har 
tillräckligt hög övre gränsfrekvens för att 
kunna drivas i gemensam emitterkopp
ling. Detta ger bättre stabilitet och linjäri
tet i jämförelse med ett basjordåt steg. 

Effektrnodulerna 437 BGY och 438 
BGY ger båda 18 W uteffekt över fre
kvensområdena 148 - 174 MHz resp 
68-88 MHz. 

Halvledare ställdes även ut av Plessey. 
SL600-serien har nu kompletterats med 
SL624, som är en flerfunktionsdetektor, 
och SL613, som utgör en symmetriskt 
begränsande förstärkare. 

Givande föredrag 
parallellt med utställningen 

Ett femtiotal föredrag hölls i anslutning 
till utställningen. Föredragen behandlade 
i stort sett datakommunikation, konstruk
tionsteori, mobil radio, marin kommuni
kation, fasta länkar (t ex troposcatter), 
militär utrustning och satellitkommunika
tion. Överlag var dessa mycket informati
va, vilket inte alltid är vanligt i dessa 
sammanhang. 

Mycket finns att skriva om detta. Vi 
måste tyvärr begränsa oss till de här rap
porterna och hårdvaran denna gång men 
återkommer med en del artiklar inom de 
aktuella områdena i kommande nr av RT 
i stället. GL • 

Fig 15. Uppbyggnaden av Micor som är en 
mobil FM-station från Motorola. 



Reproducern kretskortsmönstret 
med ny, förenklad fototeknik 
Tillverkning av mönsterkortfrån tidningsoriginal kan vara besvärligt. 
Här visas en enkel,fotogrqfisk metodför överföring av mönster. 
Tekniken kräver varken kamera eller förstoringsapparat. 

•• Mönsterkort kan ti ll verkas på många 
olika sätt. För enstaka kretskort kan man 
framställa mönstret med hj älp aven spe
ciell mönsterkortpenna (I) eller genom att 
tejpa mönstret direkt på kretskortet. Des
sa metoder kan man tillämpa om man 
bara har för avsikt att tillverka ett enda 
experimentkort. 

Ska flera mönsterkort tillverkas är det 

A V P ÄR LUNDQVIST 

F ig. l. Denna illustration visar, räknat från 
ovan, originaIillustration av ett kretskorts
mönster, klippt ur Radio & Television. Mel
lerst visas en kopia, framställd genom foto
statkopiering av det slag som erfordras. Ne
derst på bilden en fotostatkopia av det slag 
som ej duger till kontaktkopiering på lithfilm. 
Signifikativt rår denna typ av fotostatkopia är 
de mörkare partierna i mönstrets ytterkanter, 
vilket ger en ljusare avtoning mot mönstrets 
mittpartier. 

bättre att framställa ett tejpat mönster. 
Sådan tejp tillverkas t ex av Mecanorma, 
Bishop Graphics m fl. och är utförda med 
mått som ansluter sig till moduler med 
1/ 10" delning (2.54 mm). Mönstret kan 
tejpas i skala l : l , och ett provkort kan då 
enkelt tillverkas med positiv fotoresist (2) 
i enlighet med vad som tidigare beskrivits 
i R T. När det gäller framställning i större 
kvantiteter är den negativa fotoresistme
toden att föred ra ; den är både enklare och 
billigare än den positiva metoden och där
för sker industriell fabrikation på detta 
sätt. 

l många fa ll ä r man intresserad av att 
överföra ett mönster fr ån tidningar och 
böcker. Vi ska i det följande behandla 
denna metod. som för flertalet R T -läsare 
bör vara av intresse. 

Överföring av mönster 
med negativ fotoresist 

Rent allmänt använder man negativa 
resistmetoden på följande sätt : 

Ett negativ till det aktuella kretskorts
mönstret framställs genom fotografering 
eller kontaktkopiering. Det laminat. som 
senare ska bli ett mönsterkort. förses med 
ett skikt av resistvätska. vilken helt enkelt 
är en ljuskänslig emulsion. Överföringen 
av mönstret hos negativet till resistskiktet 
sker med kontaktkopiering. dvs negativet 
läggs direkt på laminatet och genomlys
ning sker. Belysningen ska härvid vara av 
typen UV -ljus, och som ljuskälla duger en 
vanlig sollampa. 

Efter exponeringen, vars tid beror på 
den använda resisten, lampans styrka och 
avståndet mellan lampa och resist. sker 
framkallning. Härvid frilägges de partier 
som ska etsas. 

Etsning sker antingen med 0.5 kg järn
klorid per liter vatten, eller med en andra 
metod som innebär l del koncentrerad 
saltsyra. l del 30 %-ig vätesuperoxid och 
3 delar vatten. Den senare metoden är 
effektivast. Färdigblandad lösning kan 
dock ej förvaras. 

Man bör skölja kortet väl efter utförd 
etsning. Därefter avlägsnar man resi st
skiktet med aceton för att det ska bli möj
ligt att löda på kopparskiktet. Polera gär
na kortet med stålull och bespruta det 
med lödlack. så blir risken för kallödning
ar mindre. 

Denna tillverkningsmetod är ganska 
enkel att utföra och en noggrann arbets
metod följer med det resistmaterial. som 
ska användas. Det moment som kan vara 
besvärligt är framställningen av negativet 
som ska användas vid kontaktkopiering
en. Tyvärr har många misslyckats med 
den na detalj. då den kräver speciella fo
tografiska kunskaper. 

Låt oss därför i detalj granska detta 
moment i processen. 

Högre kontrast erhålles 
med Iithfilmanvändning 

Det speciella filmmaterial som ska an
vändas vid framställningen av negativet 
heter Lithfilm. Detta är en film som åter
ger bara svart eller vitt, vare sig originalet 
består av halvtoner eller färger, dvs filmen 
har synnerligen hög kontrast. Det gäller 
för lj usblå färg att denna återges som vitt. 
därför att filmen är blåkänslig. 

Lithfilmen kräver en speciell typ av 
framka ll are. Filmen används i förs ta hand 
av den grafiska industrin. men den an
vänds även i avancerade hobby- och ama
törsammanhang. Film och framkallare 
kan anskaffas i vanliga fotoaffärer. Olika 
fabrikat finns att välja på. men samtliga 
typer har en beteckning där ordet "lith" 
eller" Litho" ingår. 

Olika basmaterial före kom mer. Med 
bas menas den plastfilm på vilken emul
sionen är gjuten. Bästa basmaterial är s k 
estarbas. som består av polyester (benäm
ningen är strängt taget ett registrerat va
rumärke). 

Den för filmen speciella framkallaren 
består av A- och B-lösning. Dessa ska inte 
hällas samman förrän vid framkallnings
tillfället. Detta beror på att respektive lös
ningar så att säga förbru kar varandra. 
vare sig de används för framkall ning eller 
ej . 

Man blandar exakt lika delar av lös
ningarna A och B. För att förhållandet 
mellan dessa verkligen ska bli exakt. bör 
man använda ett mätglas. Blanda dock ej 
till mer lösning än vad som behövs vid det 
aktuella framkallningsti ll fället; lösningen 
har kort livslängd och bör förnyas efter 
endast ca l timme, fö r att rätt framkall 
ningsresultat ska uppnås. 

Som framkallningsskål använder man 
helst en förvaringsask av PVC-plast, som 
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kan köpas i varuhus. En fördel med dessa 
skålar eller kärl är att de är plana i botten. 
Fotoskålar har en räfflad botten, och det
ta medför att onödigt mycket framkallare 
förbrukas. Man behöver inte ha mer 
framkallare i skålen än att lösningen täc
ker den film som framkallas. 

Exponering av filmen 
och framkallning 

Vad gäller exponeringstiden för lithfilm 
så överensstämmer denna ungefärligt med 
de flesta typer av fotopappers. Allt arbete 
med filmen måste utföras i rött ljus. De 
färgade lampor (eller mörkrumsfilter) som 
finns i fotoalTärer duger utmärkt. 

Filmens emulsionssida måste alltid vara 
vänd mot originalet vid exponering. Emul
sionssidan känner man igen på att den är 
ljusare än filmens baksida. Framkallarens 
temperatur ska vara ca 20° och bör abso
lut ej understiga 19°. Varmare framkalla
re än 24° ska dock und vikas. eftersom 
filmens emulsion då blir känslig för rep
ningar. 

Vid framkallning ska filmen sänkas ned 
snabbt i badet, på så sätt att hela filmen 
blir täckt av framkallare. Låt filmen ligga 
helt stilla i en halv minut och agitera den 
sedan kontinuerligt till dess två minuter 
har förflutit av framkallningstiden. 

Agitering, som är den fotografiska ter
men för omrörning under framkallningen, 
tillgår så att skålen vaggas i jämn takt. 
Efter två minuter bör filmen vara utfram
kallad och ska därefter fixeras. Man kan 
även använda ett avbrytningsbad. men 
detta är ej nödvändigt utan kan enbart 
betecknas som en besparingsåtgärd be
träffande fixerbadets hållbarhet. 

Lithfilmens emulsion är mycket tunn
skiktig och därför kräver den en kort fix 
eringstid, ca fem minuter i normalt fixer 
bad är fullt tillräckligt. Man kan även 
bedöma fixeringen på så sätt att man 
dubblar den tid det tar för filmen att klar
na, dvs till dess den mjölkaktiga hinnan 
försvinner i fixerbadet. Sköljning i ca tio 
minuter i rinnande vatten är tillräckligt. 
Vattentemperaturen bör vara ca 20° för 
effektiv sköljning under denna tid. 

Innan torkning ska filmen dras av med 
en gummiraka eller en specialtång för 
negativavtorkning. Detta förkortar torkti-
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Fig 2. Så här genomskinligt måste ett negativ 
vara, avsett för kontaktkopiering på det med 
resistvätska försedda kretskortslaminatet. 
Genomskinligheten illustreras här genom att 
texten är lika klar utanför negativets kanter, 
som där den kan läsas genom negativet. 

J en a~sevärt och kan hindra fläckar att 
uppstå. 

Lithfilmen är inte särskilt känslig för 
repning eller annan åverkan. dock bör 
man ej hålla i filmen med fingrarna under 
framkallningen. Kroppsvärmen från fing
rarna kan nämligen orsaka slöjning eller 
fl äckar på filmen i detta fall. 

Från original 
till filmnegativ 

Överföringen av ett i en tidning eller 
bok illustrerat kretskortmönster kan gö
ras på ett flertal sätt. I regel är kretskortet 
illu strerat i hel skala, och en avfotogra
fering kräver en speciell typ av reproka
mera som har tillräckligt stort negativfor
mat för att ge plats åt mönstret i denna 
skala. 

En avfotografering med vanlig film kan 
även göras. men då måste man förstora 
kretskortet till exakt storlek igen. På re
protekniken ställer man även i detta fallet 
stora krav . 

Att förstora mönstret i en vanlig för
storingsapparat innebär inga tekniska 
problem, om originalet uppvisar god kon
trast med utpräglade svart- och vitnivåer. 

En betydligt enklare väg än fotogra 
fering finns dock: Man gör helt enkelt en 
kopia av mönstret genom vanlig fotostat
kopiering. Från fotostatkopian görs sedan 
en kontaktkopiering på lithfilmen. Försök 
dock inte att direkt kopiera från tidningen 
till lithfilmen. Vid detta tillvägagångssätt 
får man nämligen med eventuell text eller 
liknande tryck på tidningens eller boksi
dans baksida. Finns det ingen text på 
bak sidan. utan det är rent vitt papper på 
denna. kan man dock använda denna 
metod. 

När det gäller fotostatkopior ställs det 
dock krav på dessa: De måste framställas 
med sådan utrustning som ger absolut 
svart och vitt. De fotostatutrustningar 
som ger gråtonade original av fotografier 
m m är ej tillräckliga. 

Fig 3. En viss retusch får i regel utröras på 
lithnegativet. Arbetet utrörs enklast på någon 
form av ljuslåda. På den här bilden syns även 
ett negativ som kopierats direkt genom an
vändning av originaliIIustrationen (det översta 
negativet). Lägg märke till dels en del av ett 
blockschema i negativets nedre del samt detal
jer av text i negativets övriga delar. Detta är 
alltså den text som fanns på tidningsbladets 
baksida. Ett sådant negativ kan inte använ
das. 

Låt därför någon reproanstalt eller 
något kopieringsföretag. som har lämplig 
utru stning, framställa din kopia. Man kan 
alternativt beställa en avfotografering i hel 
skala av originalet och då få ett negativ på 
lithfilm, men detta blir något dyrare. När 
det gäller kontaktkopieringen av fotostat
kopian tillgår detta på så sätt att filmen 
först iäggs med emulsionssidan \lppåt. 
Över denna lägger man kopian med bild
sidan mot filmens emulsion. Överst läggs 
en glasskiva, och efter detta är det klart 
för exponering. 

Använd en lampa med effekten 100 W 
på ett avstånd aven halv meter. Exponera 
i ca 40 sek under och framkalla. Efter 
framkallning i exakt 2 minuter ska re
sultatet vara perfekt. - Betrakta filmen i 
genomsikt mot en stark lampa! Filmen 
ska då vara absolut svart i de partier, som 
ska etsas bort på laminatet. 

Om det finns en mängd små prickar i 
dessa ytor har antingen exponeringstiden 
varit för kort eller också är glasskivan 
smutsig. Öka exponeringen till nästan 
dubbel tid, så bör prickigheten försvinna. 
Se även upp med de punkter som marke
rar borrhål i mönstret samt ledningsdrag
ningen; är punkterna nästan igengrodda 
och ledningsmönstret ojämnt i linjen, har 
exponeringen varit för lång. Minska med 
minst halva exponeringstiden i detta fall. 

Retuschering 
fOrbättrar negativet 

En viss retusch brukar behövas efter 



Tre metoder att tillverka kretskort 

METOD 2 

Tejpning av mönster 
på transparent plastfilm 

~KoPia 

• L 7 Kontaktkopia A_'-_-' med lithfilm (negativ) 

METO D 1 
Fotoresist sprayas 
eller målas på laminat 

I/lP Tejpning, alternativt målning 
direkt på laminat / 7 

uv 6 Exponering 

1'11\\\ 

~ GlaSSkiv~ / ~§Gtasskiva 
"" Negativ 

Tejp.mönster ~.- - M:# - Laminat med resist 

Laminat med rasist 

&7.. m" ""'"' ~. ~ tF ?',.m .. ,,",", 
l 

Etsning 

• Tvänning (aceton) 

~ 
Putsning (stålull) 

• Lödlack 

det filmen har torkat ; beroende på damm 
partiklar m m bildas det s k "nalsting" i 
filmens svärtade partier. Dessa kan pric
kas med en speciell retuschfärg. som kal 
las täckfärg . Denna färg är ogenomskin lig 
och i regel tegelbrun till fä rgen. Det finns 
även svart retuschfärg avsedd för lithfilm. 
Båda dessa färgtyper kan anskaffas i 
fackfotohandeln . Om man önskar retu 
schera bort något parti på filmen. kan det 
ta göras med skrapning med ett rakblad 
eller en retuschkniv typ skalpell. som kan 
inhandlas i färg - och konstnärsmateriaI 
handeln. hobbyaffärer etc eller hos ritma
terialfirmor. 

Lithfilmens möjligheter när det gäller 
kretskortsarbetet kan även utökas till 
andra framställningsmöjligheter. Det 
finns t ex materiel för kretskortstillverk
ning i form av "gnuggisar" m m. 

Efter framställning av ett mönster med 
denna eller andra metoder ligger fältet 
fritt för mångfaldigande genom kopiering 
på lithfilm och därefter fotoresistmetoden. 
Tänk dock alltid på att partier som ska 
etsas bort ska vara absolut svarta på fil -

I 

men samt att partierna med ledningsdrag
ningen måste vara genomskinliga. 

Under förutsättning att dessa krav upp
fyll s finns det inga som helst problem vad 
det gäller olika typer av kretskort. Förde
len med fotoresistmetoden är att även 
mycket komplice rade kretskortsmönster 
lätt kan överföras till laminatet. 

Vid egen tillverkning av mönster får 
man äve n tänka pa att kopiera tillräckligt 
manga steg för att fa ett negativ. Om man 
t ex fotograferar av mönstret. måste man 
göra två kopieringssteg för att få ett 
riktigt negativ. Avfotograferingef) ger ett 
negati v. vilket efter förstoring på lithfil 
men innebär att man får ett positiv. Det 
k-rävs då en ny kontaktkopiering från det
ta positiv för att man skall få det slutliga 
negativet. 

Fotoresistmateriel kan inköpas från 
t ex Kodaks fotoaffärer. Där kan man
också få bruksanvisning till arbetsgången 
med detta material. 

Ett tips vid arbetet gäller påläggning av 
resistvätskan. Man häller ut en viss 
mängd av denna på kretskortslaminatet 

•• Bilden här intill visar några olika 
metoder att tillve.rka kretskort. 
~ Metod l : Mönstret målas eller tejpas 
direkt på laminatet. 

Därefter sker etsning (se texten). skölj 
ning med vatten . tvättning med aceton för 
att få bort mönstret (eller så avlägsnas 
tejpen). putsning med stålull för att ta bort 
oxid och erter detta besprutning av löd
lack för att förhindra förnyad oxidering. 
~ Metod 2: innebär att man arbetar med 
positiv fotoresist. Metoden har beskrivits 
tidigare i RT (se RT 1971 nr 7/8 samt 
Bygg Själv 1972). 

Tejpning sker pä ett transparent folie. 
Detta genomlyses med U V -ljus och expo
nering sker på ett laminat som försetts 
med positiv fotoresist. Fotoresisten finns i 
sprayform. eller så kan man välja laminat 
som redan har en beläggning av fotore
sist. 

Framkallning sker med lämplig vätska 
som följer med den positiva fotoresisten. 

Etsning och övriga moment sker som i 
Metod I. 
~ Metod 3: Detta är den metod som 
beskrivs i vidstående artikel. Här använ
der man det mönster som förekommer 
som illustrationer i besk riv ni ngar i tid 
ningar och böcker. Metoden kräver var
ken kamera eller förstoringsapparat. Vis
sa fotografiska kunskaper erfordras. och 
vi rekommenderar läsarna att noga ta del 
av de rön och tips som redovisas i arti
keln. Metoden ger dock ett utmärkt re
sultat om beskrivningen följs väl. • 

och låter därefter detta rinna av. Ställ 
sedan kortet på tork en läng re tid. eller 
ännu hellre. torka det i en ugn. varvid en 
tid av 10 minuter vid 100° värme är 
lämplig. En viktig faktor är resistskiktets 
tjocklek ; ju tjockare skikt. desto längre 
UV -ljusexponering. Försök därför att få 
ett tunt skikt av resistvätska. 

Med den beskrivna metoden att tillver
ka negativ från illustrationer i tidningar 
bör resultatet bli gott. även för utövare 
som tidigare har ringa erfarenhet av foto
arbete. En stor fördel med metoden är 
naturligtvis att man ej behöver apparatur 
som t ex reprokamera eller fö rstoringsap
parat. 

Därför bör framställni ngsförfarandet 
lämpa sig utmärkt i alla amatörsamman
hang. där man p g a ekonomiska och 
praktiska begränsningar är tv ungen att 
hålla sig inom snäva ramar. 

A v fig till artikeln framgår vilket ut
märkt resultat man kan uppnå genom 
denna enkla och billiga metod, som re
kommenderas mindre elektroniklab och 
experimenterande kretstek niker. • 
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Rl PROVAR 

RT inleder provningar 
av Hi fl-kassettdäck 

•• Provningen av det amerikansk-japanska 
märket Harman Kardons dåvarande största 
receiver 930 i RT 1973 nr 2 blev livligt upp
märksammad, märket annonserades flitigt 
och såldes tydligen mycket bra över hela lan
det. Alltsedan dess har vi haft faktiskt något 
hundratal brev, telefonsamtal och påstötning
ar från testrapportläsare som velat se en prov
ning också över HK:s kassettdäck Model 
1000. 

Detta - och tidigare händelser - gav an
ledning till ett mera systematiskt intresse fOr 
vår del för kassettspelarna som hårdvara. 
Som framgår av bl aRT 1973 nr 6/7 belyste 
vi tidigare mest kassetteknikens fysiska förut
sättningar, bandteknologin och mediet som 
sådant, mera än vi samlade på oss ett antal 
apparater i labbet för provningar. 

Men sådana kom också, om mest urvalsvis 
och strängt selektivt, varvid vissa nyckelpara
metrar granskades. Vi har vid några tillfålJen 
behandlat detta. Samtidigt pågick inom 
SHFI, Svenska High Fidelity Institutet, ett 
ganska omfattande arbete på mätteknik- och 
normsidan. Man ville ha "egna" redo'visning
ar att tillgå, och målet var givetvis enhetlig
het. Under ganska häftiga interna motsätt
ningar ...:.. tror vi oss förstå ' - genomdrevs 
vissa krav, vilkas praktiska uppfyllande Sta-

Voltmetern igen! 
•• Den tidigare utlovade digitala volt
metern tycks bli en följetong redan innan 
beskrivningen publicerats: Tyvärr måste 
vi nämligen än en gång meddela att pro
jektet försenats. V år enda tröst är att 
denna försening ligger helt utanför re
daktionens kontroll. 

Nyligen beslutade nämligen Philips 
att helt sonika lägga ned tillverkningen 
av kretsarnaFEY 101 och FEJ 271. För 
att inte RT:s läsare ska bli lidande av 
denna "force majeure" kommer R T
medarbetaren Åke Holm att konstruera 
ett nytt instrument, baserat på andra, 
tillgängliga kretsar. I bästa fall kommer 
vi att kunna presentera den nya beskriv
ningen i något av årets sista nr, så de 
läsare vilka hört av sig i saken har ännu 
något att se fram mot. Red. 
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(Fotot från HASP. apparaten Cr0 2-anpassa
de BASF 9101) 

tens provningsanstalt skuIJe åta sig i form av 
"normerade" mätningar och redovisningar. 
Ja, detta med motsättningarna skalJ givetvis 
inte överdrivas, men samtidigt med att SHFI 
arbetade skedde hos några av de verkligt 
stora i branschen egna undersökningar, var
vid en allt annat än skön verklighet blottlades. 
RT var från ca 1971-1972 med i en del fall 
och tog del av de ingående och datakritiska 
provningar som gjordes, och där man direkt 
kunde konstatera att en del företags reklam ut
fåstelser helt enkelt saknade varje verklig
hetsanknytning på avgörande punkter. Orsa
ken var givetvis importstrukturen och beroen
det av de utländska moderbolagens underlag 
fOr data, säljargument etc. l andra fall en helt 
enkelt solid okunnighet om t ex Dolbyelektro
nikens fOrm åga och gränser. Tag så ett antal 
lika direkt fel gjorda som feltrimmade appara
ter, och läget bör kunna anas! 

(Just vid tidpunkten fOr denna artikel ' har 
det framgått att SP hoppat av överenskom
melsen om att stå för kassettapparatmätning
ar 1974/1975, detta p g a mängden beställda 
mätningar, bristen på resurser och tidsfaktorn 
som kom att spela in. 

Detta är givetvis till förfång för konsu
menterna, men det positiva är att man inom 
SHFI ändå kommit fram till ett sätt att pre
sentera "relevanta, lättförståeliga data och att 
så långt möjligt mäta enligt . normerna DIN 
455oo och 45511 men då ta hänsyn till de 
många japanska däckens speciella 
egenskaper". Ingen heroisk eller banbrytande 

målsättning, men ändå en. säker, framkomlig 
väg. - Premiär får väl bli 1975/76!) 

Kassetter: "Specialmaskiner" 
rör e n god egenskap . .. 

l och fOr sig kunde vi alltså ha föregripit 
det här långt tidigare, men de gångna årens -
fram till 1973, ungefär - preliminära fOrsök 
gav, ärligt talat, knappast den rätta entusias
men: En betydande del av det dåvarande 
marknadsbeståndet uppvisade helt enkelt be
klämmande undermålighet med data som 
både låg fjärran från de offentliggjorda - och 
långt från den man skulle kunna godta över 
huvud. Den konsumentkritiska aspekten RT 

........ ill hävda glömdes inte riktigt bort ändå. Vi 
bedömde det som effektivast att så långt möj
ligt få vara· med "inifrån"· och på så vis kan- , 
ske kunna påverka tingens tillstånd till något 
bättre. Bättre blev det ju också mot 1973, inte 
så mycket tack vare några insatser från oss 
utan snarare tack vare ett om- och nytänkan
de inom vissa tongivande fOretag, angelägna 
om att förbättra sina då också internt kritise
rade och ifrågasatta produkter. 

Intressant var att "kvalitetsbeståndet" av 
dyrare kassettmaskiner tidigare mycket 
riktigt kunde ha e n parameter riktigt hygg
lig, men knappast så mycket mera. Det här 
såg man förr rätt bra speglat i utländsk (tysk 
och engelsk jämte fransk) fackpress s k 
grupptester, där tidigast Wireless World 
frankt förklarade, att någon riktigt bra kas
settmaskin helt enkelt inte fanns, men att man 
möjligen skulle få något fungerande om man 
(med hänvisning till provningen) i en ima
ginär skapelse fick föra ihop omkopplarna 
från märke A med bandföring och motor från 
B och elektroniken från C ... och så vidare. 
Vid kollegiala sammanträffanden utgjorde 
herrar testares ansiktsuttryck alltid ett s k 
studium då ämnet kom på tal ... 

Många intressenter aktiva 
kring kassettutnyttjandet 

Den här mini-redogörelsen för ett rätt om
fattande ämne, där miljoner kronor ligger i 
vågskålarna och där marknadsandelarna 
hårdbevakas, bör innehålla konstaterandet att 
Sveriges Radio också under slutet av 1960-ta· 
let och framåt provade och mätte på kas
settapparater , detta utifrån ett radioföretagf 
speciella förutsättningar och krav på robust
het, enkelhet, viss frekvenslinearitet och kom 



Hannan Kardon 1000 
stereokassettdäck 

RT PROVAR 

Harman K ardons kassettdäck 1000 är ingen ny konstruktion, men en som kontinuerligtförbättrats 
inom en given ram. Att R T:s provex under årslång drift varitfelfriaframgår av testet, som dock också 
måste taf asta på viss spridning hos apparaterna både datamässigt och ijusteringshänseende. 
HK 1000 är en högeligen trimbar apparat och en som verkligen tar vara på vinsten med kromband. 

•• Kompaktkassettens historia går ju bara 
lite mer än tio år tillbaka i tiden och kas
setteknikens perspektiv bakåt är änn u kort. 
Föremålet-för RT-provningen, Hannan Kar
don l 000, är faktiskt ett av de äldsta "däc
ken" i sitt slag. Det måste i sitt tidigaste ut
förande ha funnits redan i slutet av 1960-talet. 
Den absoluta merparten konkurrenter är till 
komna långt senare. Positivt uttytt kan man 
ju om det säga att HK 1000 har utvecklats 
och undergått förändringar som borde eli
minera barnsjukdomar, så vanliga hos kassett
apparater, och att apparaten en gång kon
struerades framsynt. 

Harman Kardon-däcken gällde länge för 
att vara bland de få som ärades med vissa 
rent professionella uppgifter: Däcket fanns -
och finns - inte sällan hos amerikanska ra
diostationer för uppspelning av med kassetter 
gjorda on-the spot-news för. diverse inslag av 
stående natur och över huvud för produktion 
där kraven på bandspelare inte kom i den 
absoluta förgrunden. Viktigt i sammanhanget 
är att H K jämte Fisher hörde till pionjärerna 
i industrin med att anta Dolby. Det har vägt 
tungt. 

Vi tycker oss märka att de här apparaterna, 
gjorda på Taiwan eller i Japan, undergått 
ganska betydande förändringar i vissa avse
enden på rätt kort tid. Sålunda flnns det på
visbara skillnader mellan våra två testex
emplar och, intressant nog, mellan dessa och 
dem, vilkas testresultat kunnat meddelas både 
i svensk och utländsk press under så sen tid 
som 1973 - 1974. I åtminstone ett fall är prov
ningsmetodiken helt jämförbar. och person
liga konsultationer har befäst oss i föreställ 
ningen om förändrad elektronik, etc. 

RT inleder 
patibilitet. - På andra håll, t ex inom facket 
läromedel och pedagogik samt inom handi
kappforskning och hjälpmedelsinstitutioner , 
utfördes även ett stort försöks- och prov
ningsarbete, som det varit intressant att följa 
och få kommentera i olika enskildheter, men 
där ~fta nog kraven tyvärr ställdes för höga 
för kassettapparaterna av tidigare utförande. 
Flera fabrikat har dock kunnat godkännas för 
t ex konvertering för blinda, osv. Socialstyre/
sen bestämmer ytterst vilka utföranden som 
anses uppfylla fordringarna på läkarförskriv
na hjälpmedel då det blir fråga om t ex kas
settspelare (f n torde fyra vara aktuella). De 
har då fått förord eller test av Instför teknisk 

Hela tiden har det varit fråga om för
bättringar, glädjande nog. 

Det finns väl ännu lite att göra, men re
sultaten visar att en vettig grundkonception 
lönar sig. 

Inte minst tycker vi oss kunna se hur nyare 
rön om förutsättningarna för t ex kromdiox
idtapens fulla utnyttjande tillvaratagits i elek
troniken, som förfinats. En av de bärande kri
terierna för omkonstruktionen synes just vara 
optimeringen för krombanden . Det är för
tjänstfullt, då det ännu finns gott om alla 
slags kassettdäck där oscillatorkretsarna helt 
enkelt inte orkar med att genommagnetisera 
den tjockare typen av tape. 

HK:s omkopplarpanel utmärkt smidig 
Däckets utförande är omsorgsfullt 

Hur H K 1000 ser ut framgår ju av fotot, så 
vi skall bara bidra med åsikten att den yttre 
formen är lugn och välgörande fri från skrikig 
grannlåt och nonsensreglage. Däcket är ett 
stycke funktionell manöverpanel, mest av allt. 
Man kaJ) ha synpunkter på det estetiskt lyc
kade i att vinkla upp utstyrningsinstrumenten 
som skett, men onekligen är de tydligt place
rade, lättaviästa och, viktigast av allt , elekt
riskt sett rätt placerade, som skall behandlas 
nedan. 

Under räkneverket - med minne inbyggt 
- ligger kassettfacket som fått ett plast
fönster vilket dock kunde gjorts större, enligt 
vår mening, om syftet varit att medge full 
ständig insyn. Belysning hade suttit bra ock
så, men med sådant är vi framme vid den all
ra senaste generationens apparater, just fär
diga för debut. Där skulle man kunna tro att 
den stora, i rött belysta luckan också ska leve-

akustik, Karolinska Institutet, som finns i 
KTH. 

Som R T tidigare i samband med bandspe
larprovningar redogjort för önskar man i t ex 
radio- och TV -företags nyhetstjänst och inom 
viss reportageverksamhet numera kunna be
gagna sig av kassettrnediet i stället för dyrba
ra portabla bandspelare. Till och med kända 
utlandskorrespondenters rapportering sker 
inte sällan över kassett, vars information se
nare ev kan spelas över på band för redigering 
av hemmaredaktionen. Men bl a SR har fått 
gå en lång väg innan man slutligen fann något 
som tedde sig acceptabelt. Det kan sägas att 
det i dag används en hel del kassettapparater 

rera ut varma smörgåsar från den förmodade 
mikrovågsgrillen innanför. 

De sju, rejält tilltagna tryckomkopplarna 
hör till det allra bästa hos H K; deras mjuka, 
tysta och distinkta funktion inger odelat för
troende. Ejektor-funktionen som öppnar kas
settschaktets lucka är typisk för detta i sin 
behagliga kvalitetskänsla, där alltför många 
andra apparaters respons är ett torrt och 
skarpt Fjoonngg, varvid luckan fjädrar upp 
med hemsk kraft och kassetten kommer ut
skjuten som ur en brödrost i en slapstickkome
di (vi har haft en minnesvärd sådan apparat, 
dijs konstruktören varit antingen på hus
hållsavdelningen tidigare eller också haft ett 
förflutet hos Martin-Baker och gjort krutdriv
na s k ejection eller jettison seats, pilotstolar 
för överljudsplan). 

Tydliga och bra markeringar resp symboler 
ska ha eloge, och går vi till mikrofonförstär
kargruppens reglage i mitten av den i borstad 
aluminium hållna panelen sitter två små, men 
greppfasta rattar i centrum av sina 0 - 10-
skalor. De två nivårattarna har en liten pil, så 
att man faktiskt klarar av att med fmgrets 
känsel, om så vore, kunna ställa in för inspel
ning över mikar också i dåligt ljus; bra tänkt 
om också väldigt få användare drar någon 
nytta av den detaljomsorgen. - Använda 
mikrofoner måste vara lågimpediva. Mikro
fonsteget verkar ha god kapacitet för över
styrning, f ö. 

Att vi personligen har svårt se något förso
nande i användningen av de här jackkontak
terna av propptyp för mikrofoningångarna 
kanske är mindre relevant. Det rör sig om s k 
instrumentmikrofonkontakter, vanliga i USA 
och på andra håll. Canoon, Preh, Tuckel eller ~ 

vid SR, och de är absolut varken de största 
eller dyraste marknaden känner - de sökta 
egenskaperna gick att få fram ändå, vilket är 
hoppfullt. Men till musik används SR-kas
settapparaterna ju inte, och häri ligger skill
naden mot Hi fi -kraven. 

Det mesta avgörs 
av tapens mekanik 

En avgörande förutsättning för hela mediet 
har därför varit den alltmera anpassade och 
kritiskt gjorda mekaniken imusikkassetterna, 
som vi skrivit om förut. Här kan bara sägas 
att det arbetet ärmu måste bedrivas intensivt, ~ 
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RT PROVAR 

Ampbenol o dyl hade suttit fint, men "jackar
na" verkar ha blivit japansk standard. 

Precist och väl arbetar också de fyra 
skjutomkopplarna för först den lite ovanligare 
stereo/monovalbarheten - kan det ha att 
göra med yrkesintresset för H K? (Det finns 
en hel massa tillfällen då monoljud önskas i 
profTssammanhang, t ex vid upptagning också 
för stereo produktioner, då vissa mikrofoner 
ska ha en monosignal som matas in någon
stans i helheten.) Här ligger naturligtvis för
klaringen ljusår närmare, talinslag o dyl är ju 
ingen ide att framställa i stereo utan man kan 
ha god användning för mono, vilja ha en ka
nal fri, m m. Monomöjligheten har ingen på
verkan på avspelningen, bara vid inspelning, 
då man kan använda signalen till antingen en 
kanal eller få en likformig information påförd 
båda över hela bredden. 

Däckets omkopplare för CrOz-band resp 
järnoxidtyperna är ju självklar. Minnesswit
chen däremot kan man fundera över. Visst 
har merparten kassettdäck en sådan finess i 
dag, men är den egentligen till särskilt stor 
glädje? Här som eljest begagnar man med the 
Memory Switch det treställiga räkneverket 
som "minne", med vilket man kan få tapen att 
stoppa på bestämt ställe. Efter nollställning 
av sifTerverket och spaken på On kan man sen 
få automatstopp vid aktuellt avsnitt. För man 
kartotek över sina kassetter och har allsköns 
olika inslag bandade kan det givetvis vara 
bekvämt att snabbt kunna leta upp önskade 
ställen, men hur många gör dylikt? Själv kan 
förf inte erinra sig särskilt många gånger så
dant varit aktuellt, men måhända har andra 
annorlunda erfarenheter. För PA-bruk och 
lite mer krävande användning än hemma kan 

RT inleder 
och att t ex SHFI klart uttalar att alla svaj
mätningar skall ta hänsyn till kombinationen 
däck/ kassett - svajningsbidraget från den 
senare är nämligen ofta minst lika stort som 
däckets eget. Likaså har man en avskräckan
de svår spridning mellan de olika exemplaren 
liksom mellan olika avsnitt hos kassett-tapen, 
framhålls det med rätta. (Test-kassetterna är 
också de behäftade med fel!) 

Utvägen har blivit att man får mäta svajet 
vid avspelning av ett visst ställe hos ett "väl 
kontrollerat" exemplar av testkassett, utförd 
enligt DIN. Härvid redovisas det vägda vär
det. 

Resultaten man får bör, menar man, kunna 
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Fig l. H K IOOO-däcket är väl ergono
miskt utfört och har klara. 
logiska reglage av hög kvalitet. 

"minnet" nog vara bra, ska sägas - man kan 
då t ex ha talat in diverse information för ut
sändning över högtalare och i stället för att 
röra sig med en hel hög olika kassetter med 
märkning (som troligen kommer bort eller 
stjäls) använder man en enda där sökningen 
sker efter ett schema, så att rätt budskap letas 
upp. 

Dolby NR betyder förstås Noise Reduction, 
och de två lägena för den ska ses i relation till 
justerings- och trimmöjligheterna man har, 
vilka behandlas längre fram. 

Nätkontakten är bra gjord med sin vid till 
slag rödlysande knapp, men på vårt ena ex
emplar var omkopplaren defekt från leveran
sen, detta för att vår apparat givetvis inte 
först kopplades upp i någon radiohandel, som 
sker vid all försäljning till allmänheten. Den 
fjädrande kontakten var glapp. Septon i Göte
borg har dock en erkänt god service med 
snabba utleveranser, så vi hade en reservde
talj redan dagen efter vi gastade om felet, och 
ingen anledning finns till förmodande att inte 
alla bestås lika flinka åtgärder. (Något 
oväntat "läkte" kontakten sig själv i den ve
van - den gick plötsligt att använda, om 
också mycket trögt .. . ) 

Hörtelefonanslutningen är gjord för s k ste
reopropp. Utan att egentligen veta var kriti 
ken ska sättas in vill vi nog klaga på hörtele
fonkretsen - på våra provapparater och , rim
ligen, alla H K verkar den inte orka att driva 
just någonting, trots max öppna utgångsreg
lar. Som ska påpekas är det många gånger 
knepigt med japansk utrustnings anpassning 
till t ex DIN-gjord materiel, adaptrar förslår 
visst inte alltid, men problemet här kan inte 
vara av den naturen. Vi har hittills fått an-

vara vägledande för en inbördes bedömning 
av provobjekten, dvs de olika kassettdäcken 
som sinom tid avses redovisade av 
SHFI!SP. 

Som framskymtar i RT:s provning över de 
här sidorna finns en del annat också, t ex 
återspolningstider, som man kan ha synpunk
ter på, men där alla tillkortakommanden ånyo 
ytter~t faller tillbaka på självl!, kassettmekani
ken och den precision, eller brist på precision, 
den kan ha. 

I stort är det lite av ett nytt läge, detta med 
kassettprovningar, därför att man får godta så 
pass glidande kvalitetsgränser och blir be-

sluta alla slag av hörtelefoner till resp förstär
kare som drivit H K, vilket givetvis inte vållat 
skymten av problem. Kortsluts hörtelefonut
gången i vissa fall? Är seriemotståndet totaI
dämpande? - S a s omvända problemet har 
vi med en annan kassettapparat, som är 
europeisk och har DIN-ingångar för mikrofo
ner. Nivåerna och känslighetskraven synes 
inte alls passa och man får också från signal
starka dynamiska system blott svag signal in 
på bandet. SHFI-kommitten som arbetar med 
problemet in- och utgångars anpassande (och 
som förf ingår i) kommer inte att ha existerat 
förgäves, sanna våra ord. 

De parvisa reglarna för in- och utgångarna, 
för individuell kanalreglering, Playback level 
resp Recording level, har redan berörts. De får 
fint betyg, går mj ukt och ryckfritt över sitt sju 
cm långa reglerområde med nivågradering i 
mitten. 

Över dem sitter, lätt tillgänglig, Dolbyelek
tronikens testknapp som ger B-Dolbyns kalib
reringston 400 Hz och indikerar O VU vid 
korrekt injustering. De båda kanalernas kali
breringstrimrar ligger bredvid, och med dem 
kan man enkelt ställa in såväl inspelnings
kretsarnas korrekta Dolbynivåer som avspel
ningselektronikens. 

Harman Kardon en trimbar maskin 
Utmärkta, rättvisande indikatorer 
H K 1000 är normalt injusterad för ett låg
brusband av modern typ. Bipackat en av 
RT :s testapparater låg ett Memorex-band av 
mycket modern typ och av det slag vi har 
beskrivit i nyhetsanmälan tidigare, men om 
just detta fabrikat avses eller ej har inte gått 
att utröna. Omöjligt är ju inte att Septon i 

roende av så mycket vagt och i mätteknisk 
mening okontrollerbart, som inte är förhan
den vid andra mätobjekt med dess långt fasta
re kriterier för kvalitet, hur mycket dessa än 
tål att diskuteras som sådana. De står ju ofta 
under debatt, och den kan med fördel utsträc
kas till att omfatta "kassetterna" också som 
bör ha en lång utvecklingsperiod framför sig. 

Vi kommer alltså att ta upp också kassett
däck på vårt provningsprogram och redovisa 
deras egenskaper så objektivt vi kan, samti
digt som vi i vanlig ordning ger våra subjekti
va synpunkter på utförande, handhavande 
och förmåga. Inledande apparat blir en beprö
vad konstruktion, Harman Kardons. -e • 



Fig 2. Skillnaden mellan konstant 
spännings matning till tonhuvud och 
drivning med konstant ström. För
delen med det senare (och inspel 
ningsförstärkarens korrektion) är 
linjärare frekvensgång och oberoende 
av tonhuvudsatsens individuella 
särdrag i flera avseenden. 

Göteborg vid genomgången av ankommande 
exemplar numera rutinmässigt anpassar ma
skinerna till detta bands karakteristika (Sep
ton fOr Memorex i vårt land då det gäller Hi 
fi -tape ; data- och videobanden ligger kvar hos 
märkets SverigefOretag). 

Från bandspelartekniken är det ju välbe
kant sedan tidigare att man är hänvisad till 
internationellt gångbara normmvaer för 
magnetisering över band bredden och att detta 
traditionellt har angivits i mM/mm, dvs i 
Maxwell. Flödestätheten skall ju numera 
deklareras i Weber, och aktuellt blir nW/m 2 

som storhet. Normalbreda bands magnetiska 
normnivå enl DIN m fl författningar uppgår 
då till 210 nW/ m2 i Hi fi -sammanhang medan 
yrkesteknikens normer föreskriver nivån 320 
nW/m2• Referensnivån O VU motsvarar 
0,775 V (fOreslaget är l V jämnt), och inom 
kassettekniken har normal- eller bruksnivån 
fOr O VU på inspelningen lagts på antingen 
160 eller 200 nWb. Normnivån är alltså de 
250 nWb/m 2 som nämnts. Vad som egentli
gen är O VU är dock, milt sagt, en öppen frå
ga i alltför många fall , så missvisande som 
utstyrningsinstrumenten ställts in av olika 
företag. Tyskarna har ett sarkastiskt ord för 
det där!' "Instrumentet visar husnumret." 

Med Dolby-elektronik är det ju så, att den 
måste vara aktiv både vid in- och avspelning
en (se vår stora provning i oktober 1971). 
Systemets nivåkänslighet medfOr kravet att 
bandets in- och avspelningsnivå måste ligga 
norm enligt med raka frekvenskurvor i båda 
fallen. Den som skiftar band ofta får ingen-

TILLVERKARNAS DATA 
HARMANKARDON'IOOO 

Kassettbandbastighet: l 7/8", 4 7 5 cml s 
Svlij, långsamt ocb snabbt: 0,13% eller lägre 
"Scblupf" eDer bastigbetsvariationer 
bos tapen: 1,0% 
Felmarginal för bandbastigheten: inom 1% 
Snabbspolningstid, båda riktningarna: 
100 s för en C 60-kassett 
THD: Lägre än 1,5% vid l kHz, klirr - 2 dB 
från O VU 
Utspänning: 580 mV vid O VU under in/ av
speln resp O VU vid avspelning 
Frekvensgång: För standard och lågbrusband 
± 1,5 dB inom 40 Hz - 13 kHz för Cr02 ± 
1,5 dB över ett område lägre än 30 Hz resp 
över 15 kHz 
SignaI/brusförbåUande, mätt över mikro
foningång: 50 dB utan Dolby, 58 dB med 
aktiv Dolby, mätt vid l kHz och O VU 
S/N, mätt över Low-ingången ocb 50 mV 

ting rätt utan anpassning utan får för ljus dis
kant, osv. 

En av de stora fördelarna med Harman 
Kardon är apparatens trimbarhet överlag. R T 
har dock inte mer än nödvändigt trimmat upp 
något av exen, då detta skulle fOrrycka testets 
grundide. I fallet med olika känslighet hos 
magnetbanden kan man råka ut fOr 6 dB fel 
aktig frekvensgång om inte vederbörlig kor
rektion görs. En del människor vi hört om 
tror att 400 Hz-tonen är något slags ofullstän
digt ettstrukna a som man använder fOr att 
utröna svaj. Men testsignalen skall appliceras 
under inspelningen av det "okända" bandet, 
som alltså magnetiseras ett stycke. Därefter 
spolar man tillbaka och med reglarna i läge 
läser man av utstyrningsinstrumentets utslag. 
Får man inte "tillbaka" O VU, 'Som visarna 
skall ställa in sig på vid Dolby-testet, blir ni
våtrimning nödvändig. Obs att man bara ska 
ge sig på inspelningssidans! Alla justerskru
var är små och rätt djupt fOrsänkta, men med 
en smal skruvmejsel når man ner. 

I anslutning till detta ska framhållas , att 
Harman Kardons VU-metrar visserligen är 
graderade som sådana, men att det i realiteten 
rör sig om toppvärdesvisande instrument, 
inkopplade efter korrektion. Om skillnaderna 
mellan VU-utslag och toppindikatorer har R T 
innehållit mycket. Vi hänvisar denna gång 
bara tillfig, som klart visar hur skillnaderna 
fOrdelar sig vid medelvärdesintegration resp 
spänningstopprnätning av programmet. Med 
det system H K använder befarar,man inte att 
så lätt råka överst yra inspelningens högsta 

inspänning: 52 dB utan Dolby resp 58 dB med 
B-Dolby, mätt vid l kHz och O VU 
Känslighet: Mikrofoningång 0,2 mV, lågnivå
ingång 50 mV, högnivåingång 200 mV 
OsciUatorns förmagnetiseringsfrekvens: 
105 kHz ± 3 kHz 
RaderosciUatoms kapacitet: Vid l kHz och 
O VU ligger kvarvarande signalrester - 60 dB 
under nominell nivå 
Kanalseparation: Mer än 30 dB 
Överbörning: - 60 dB 
Inimpedans mikrofonsteget: 600 ohm 
Extraingångens impedans: 50 kohm för både 
hög- och lågnivå 
Hörtelefonutgångens impedans: 8 ohm 
Kanalbalans: Inom I dB 
AzimutbskiUnad som funktion av 
tonbuvudvinkelinstäUning: I dB vid 10 kHz 
Dimensioner: 40 X 26 X 10,5 cm 
Vikt: 5,7 kg 
Importör: Septon Electronic AB, 411 14 
Göteborg. 
Ca-pris: l 800 kr 

RT PROVAR 

och brantaste förlopp. 
På den lutande panelen finns lysande indi

katorer i färger för olika drifttillstånd. VU
metrarna är gröna och röda på nu gängse 
maner. De syns bra i dämpat ljus. 

Baktill finns en ursparing längs vilken lig
ger de två utgångarna resp skruven för mo
torns enprocentiga reglerområde samt de två 
paren ingångar, ett högimpedivt resp ett låg
impedivt par, vilka anpassats dels för DIN:s 
krav på strömmatning och dels för spännings
matning. Low har känsligheten 50 m V, me
dan högnivåingången håller 200 mV. 

Välmonterad elektronik, kapablare 
bias märkbar bos senare exemplar 

Kassettdäcket är lätt öppnat och elektroni
kens kretskort ligger allmänt åtkomliga, fOr
enade genom mångpoliga kontaktdon som 
gör dem lätt separerbara fOr service. Allt är 
ganska spatiöst uppbyggt. Mekaniskt kunde 
kanske chassiet vara styvare, det är i stort en 
plåtram som profilerats och bockats eller spa
rats ur på olika ställen, men då apparaten är 
väl balanserad utsätts ingen del fOr några 
större påkänningar. Komponenterna är över
lag japanska (och amerikanska i några fall). 
Potentiometrar och, som antytts, omkopplare 
är väl dimensionerade och verkar slitstarka. 
Reklamen tar fasta på användandet av "low 
noise" -kretsar överlag. 

En detalj man kan märka fortskridande 
förbättringar på är att olika ex av H K, gjorda 
vid olika tidpunkter (och kanske vid olika 
fabriker), uppvisar skiljaktigheter i kablaget. 
Dagens produktion synes ta fasta på mycket 
snygga och strikt dragna kabelstammar lik
som ett stringent utfört elektriskt montage. 

Motorn utgörs aven servostyrd DC-motor 
som kan hastighetsregleras ± l % utifrån. 
Med drivmotorn är svänghjulet förenat med 
en gummirem och i centrum av hjulet har 
kapstanaxeln placerats. 

Elektroniken sägs uppvisa faslinearitet, 
allmänt av stort värde i motkopplade steg, 
men verkligheten bakom påståendet är svåra
re att komma åt; faslinearitet är ju i mycket 
en frekvens beroende funktion, och fasvrid 
ningar blir alldeles ofrånkomliga då tonkur
van faller av från sin linjära(ste) del. Faslinea
ritet som sådan kräver mycket stor band
bredd, och det har man knappast här. 

En bra detalj lösning är inspelningshuvudets 
konstantströmmatning, som till en del eli
minerar förstärkarberoendet av tonhuvudsat
sens egenheter datamässigt. Sefig för klargö
rande av skillnaden mellan spännings kon
stant drivning och här använda, konstanta 
strömmatning. 

Vi hyser starka misstankar om att -H K:s 
tonhuvuden också undergått förändringar på ~ 

RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1974 19 



RT PROVAR 

TOPPVÄRDESKÄNNANDE 
INDIKATOR FÖR UTSTYRNING 
VS VU-METER 

Toppvolt.metern kinner programmets 
toppar lom hir i H K 1000 

senare tid, jämfört med tidigare serier. "Kon
turefTekt" kallar tillverkaren egenskapen som 
de här nya huvudena (nya sen kromdioxidde
buten) besitter. Vad vi kan se är det här me
tallhuvudet - det rör sig alltså inte om ferri 
ter - för in- och avspelningen försett med en 
mycket smal luftspalt ("deep gap") för för
bättrade frekvensegenskaper. "Perma-Flux" 
kallas lindningen. 

Vi antydde oscillatorkretstekniska fram
steg: Den mottaktkopplade oscillatorn för 
förmagnetiseringsströmmen, bias, resp ra
deringen av bandet, arbetar på 105 kHz ± 3 
Hz enl spec och raderar 60 dB vid l kHz, dvs 
kvarvarande signalrester skall då ha detta 
värde. På ett av våra testex kunde omgående 
konstateras, att bias var alldeles felställd -
förmagnetiseringen var för hög -rör järnoxid
banden och för låg för att klara kromdioxid
tape. Nästa exemplar låg mycket bättre till. 
Jämförelser med exemplar av apparaten från 
1973 visar på förbättrad biasoscillator och 
alltså bättre ström till huvudet. 

Det kan möjligen också vara en trimnings
fråga, och en av de stora fördelarna med 
Harman Kardon är att grundkonstruktionen, 
fastän inte helt färsk, så lätt medger trimning 
på en rad viktiga punkter. Det går med lite 
besvär att få kassettspelaren ungefär så bra 
som det är fysiskt möjligt, relativt konstruk
tionens begränsning, som ofrånkomligt till 
slut sätter taket för trimbarhet och data. Men 
det räcker mer än väl för all normal använd
ning. 

"Krom- och Dolby-kriget" oväsentligt 
H K 1000 väl anpassad till C-r0 2 -kraven 

I det följande ska lämnas dels kommentarer 
till våra mätningar på H K-däcken, dels någ
ra reflexioner över deras karakteristika, såda
na dessa avspeglas i mätningar och praktiskt 
bruk. 

Allmänt kan man instämma i den nu allt 
oftare hörda kritiken att tillverkarna krigar 
om i stort ganska betydelselösa bitar - ett 
stort frekvensområde är nog bra, men till vil
ket pris köps det? Alla mätningar över 12 -
14 kHz är svåra att säkerställa med gängse 
teknik. IM-förekomsten och deltonsbildning
en gör sig då gällande. Man kan teoretiskt få 
utmärkt frekvensgång, men inte sällan till 
priset av hög distorsion, därför att förrn agne
tiseringen och dess kapacitet blir avgörande. 
Omvänt gäller att mycket låga distorsionsvär
den drar på sig misstanken att "kamuflera" en 
usel tonkurva; kassettmediet är tyvärr inte 
vidare tacksamt på den här punkten. 

Vad man kan hävda är, att det inte är så 
förtvivlat viktigt att alltid ha en stor band
bredd över det tonfrekventa området, detta av 
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Fig 3. Så här kan skillnaderna mellan 
toppvärdeskännande utstyrningsindi
katorer och de medelvär-des
kännande VU-metrarna illustreras. 
Se annars en större genomgång i R T 
av N RK :s Richard Andersen om 
spänningsmätning och program-
signalinnehåll. 

många skäl som är förenade med de små kas
sett bandy torna och annat. Vidare får man 
inte stirra sig blind på de där omhuldade 3 
dB-gränserna: Där nivåfallet sätter in har 
man inte alltid högsta signalrenhet ändå. Vi 
ser saken s a s pragmatiskt och vill hävda, att 
det som i alla lägen är mest eftersträvansvärt 
är en rak tonkurva i mitten av det totala fre
kvensområdet. Visst är både diskanten och 
basen kritiska regioner, men där går det ofta, 
som i fallet H K, att med lite vridningar på 
inspelningsförstärkarens organ ändå få an
ständiga egenskaper, så att tonkurvan faller 
jämnare mot sina gränsfrekvenspunkter. Det 
örat irriterar sig långt mera över är om det 
finns dalar och toppar i form av ormig fre
kvensgång upp till 8000 - 10 000 Hz. Allt 
som är rent och rakt över detta är utmärkt, 
javisst, men det primära gäller lägre fre
kvenser. Det finns ultradyra kassettmaskiner 
som klarar av nästan den goda bandspelarens 
raka tonkurvor upp till 15 - 18 kHz, men då 
får man betala en smärre förmögenhet. Det är 
saken knappast värd. Ty hur ser programma
terialet ut? 

V åra mätresultat visar frekvensgång för 
olika bandtyper med H K-däcket. Vägledande 
för konstruktörens bemödanden verkar ha 
varit kromdioxidanvändningen, och den är 
faktiskt ganska problemfri med Harman 
Kardon. 

Det använda avspelnings test bandets fre
kvenser har registrerats aven nivåskri vare vid 
kontrollen av avspelningstonkurvan. Vad vi 
kan sluta oss till är att Harman Kardon ar
betar med andra tidkonstanter för avspelning
en än en del andra fabrikat. Testbandet kan 
sägas vara bashöjt i sig på den grund att den
na DIN-testtape är inspelad med sina fre
kvenser över hela den fysiska bandbredden. 
Uppspelningstonhuvudet är däremot smalare 
än den information som skall kännas av, och 
detta får då till följd , i synnerhet vid de låga 
frekvenserna, att magnetflödet "läcker över" 
och vållar en höjd basverkan. Den är speciellt 
verksam över högra kanalen. Vad man då inte 
önskar är en extra kompensation i elektroni
ken, vare sig i det lågfrekventa tonområdet 
eller i diskantänden, där man får passa på att 
ett fall inte sätter in. Detta indikerar nämligen 
- eller kan tyda på - att inspelningskarakte
ristiken överkompenserats för att på så vis 
balansera ut ofullkomligheterna avspelnings
mässigt. Tillverkarna drar många gånger upp 
vackra tonkurvor, som dock maskerar allvar
liga brister. Vad man genom åren kunnat 
iaktta på kassetterna är speciellt en totalt 
oacceptabel frekvensgång för avspelningen av 
Cr0 2, vilken inte redovisats med någon spe
ciell tonkurva. I verkligheten har man fått en 
formidabel diskanthöjning med kanske 8 dB, 

speciellt då B-Dolbyn involverats - och det 
här har man velat "lägga till rätta" genom 
ingrepp på upptagningssidan . 

(En del kassetter "löser" inspelningskraven 
förknippade med kromtapens bättre diskant
utstyrbarhet och större behoav av bias genom 
att man grovt vilseför användaren: CrO r 
tangenten aktiverar inget annat än ett enkelt 
diskantsänkningsfiIter i inspelningsförstärka
ren, vilket är rena skojet egentligen. Vad man 
måste ha är motsatsen, möjlighet till höjd dis
kant för en någorlunda rak frekvensgång en
ligt normen.) 

Väsentligt är givetvis också att man inte får 
för stora olikheter kanalerna emellan vid 
något drifttillstånd, i vilket fall stereofonisk 
återgivning upplevs som skev och "ihålig". 

Harman Kardon tycker vi klarar fr e
kvenstesterna ganska bra, trots några ofull
komligheter. Kurvbiaden visar dock på "met
krokarna" i basen resp diskantfallet för CrOZ, 
som man får beakta. 

Brus- och svajdata verkar passabla 
Brum från motorkretsen en nackdel 

Den använda 3M Scotch High Energy"
konceptionen är däcket inte i original anpassat 
för, men ger överraskande gott resultat. Som 
RT ingående beskrivit i december 1972 är det 
ett ferro-koboltband med goda egenskaper. 

Smalbandsanalysen är ju relativt utförligt 
kommenterat i mätdatadelen, varför kom
mentarerna här skall inskränkas till att band
föringen är välgjord hos Harman Kardon. 
Svaj och modulationsbrus håller sig inom helt 
godtagbara gränser, om det också inte går att 
komma upp i några rekordtabeller. Men kas
setten är ju det ytterst avgörande. För den 
som följt RT:s bandspelarprovningar är det 
kanske förvånande att se en så pass snygg 
brus trumpet och så lite av sidband, i synner
het då kassetthastigheten är de låga 4,75 
cm/s. Men det i direktingrepp liggande sväng
hjulet är litet och den svängande massan ringa, 
vilket genast drar ner modulationsbrusföre
komsten. Den här heterodynfiIteranalysen 
medger i vissa avseenden en direktare styr
ning och en kanske "tätare" relation till mät
objektet än det gängse FNA -förfarandet RT 
ofta redovisat (här är utrustningen från Briiel 
& Kjaer). 

Brusspektrogrammen för de olika bandsor
tema m m ger fördelning av brus, brum och 
motorstörningar över frekvensspektrum. Man 
märker, att nätdelen inte är helt väl fungeran
de då man har störningar över 50 Hz och nät
frekvensens multiplar därefter vid 100 Hz etc. 
Andra störningar går att härleda från DC
modulation. Trappstegsformationema kan 
vara vållade av störningar från dragmagneter 
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MÄTRESULTAT 
OCH TESTDATA: 
Mätobjekt: Kassettdäck 
Fabrikat: Harman Kardon 
UtIorande: Model 1000 
Apparaternas serienummer: 33023 och 36 102 
TilIbandabåUna av: Generalagenten 
Provningsperiod: Augusti 1973 - juni 1974 

Uppmätta svajvärden med användning av 
testkassett BASE TC FL 
Linjärt vägt värde 
0,3 % 0, 15 % 

2 Utgångssignal vid O VU på utstyrningsin
strumenten, utspänning 
Vid maxläge hos utgångsreglerna 
Vänster höger 
1,4 V 1.4 V 

3 Uppmätt distorsion kl vid frekvensen 
333 Hz och mättnadsnivån 250 nWb/ m2 
för tre slags kassettape (= full utstyrning) 

V änster Höger 
2.7% 3.4% 
1.8% 1,9% 

"High Energy" 1,3% 1,4% 

4 Konstaterat signal/brusförhållande upp
mätt för elektronik plus band vid utstyr-

o dyl, och andra störningar åter kan bortses 
ifrån då de troligen är s a s mättekniskt be
tingade. 

Vad man kan se av dessa m fl mätningar är 
att Harman Kardons förförstärkare är väl
gjord och inte ger något brustillskott. Brum
met drar dock ner betyget på den här test
punkten. 

Dynamiken eller brusavståndet man får 
fram här har ett hyggligt jämnt forlopp, sär
skilt över l kHz där hörseln vill reagera gan
ska uttalat för olineariteter. Av drivmo
torstörningar har man uppenbart ringa före
komst här. Se databladens kommentarer i 
övrigt och fakta om uppgivna nivåer. - Brus
nivåerna fastställs relativt normnivån 250 
n W/ m 2 på testtapen, vilket ska ge O dB kor
rekt. Brusförekomsten mäts som vanligt både 
linjärt, "rakt" och vägt med IEC:s vägnings
filterkurva A. - Man kan få fram en massa 
information och fakta om man inleder diverse 
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ning till 3 % tredjetonsdistorsion och nivån 
250 nWb/ m2 med de tre slagen band. Ovägt 
resp vägt värde enl IEC :s A-kurva. (dBA 
avser andra angiv) . 

Cr02 
Fe 
"High Energy" 

Vänster 
54/56 dB 
53/ 55 dB 
53/55 dB 

Höger 
52/56 
52/55 
52/ 55 

5 Som ovan men med Dolby-kretsarna akti
verade 
Cr02 
Fe 
" High Energy" 

57/64 
59/64 
58/63 

56/ 64 
58/ 64 
57/63 

6 Nivå för utstyrning till 3% tredjetonsdis
torsion rel O VU och normfastslagen mag
netisk flödesmängd, 250 nWb/ m2. för tre 
typer av tape 

Cr02 
Fe 
"High Energy" 

Vänster 
OdB VU 
+ I dB 
+ 2dB 

Höger 
OdB VU 
+ 1 dB 
+ 2dB 

Med inkopplad Dolby B-elektronik: 
Cr02 O O 
Fe + 1 + 1 
"High Energy" + 2 + 2 

7 Avspelningstonkurvor: Utnivåförekomst i 
frekvensberoende band från DIN-standard
mätband, varvid 1 dB nivåskillnad råder 
mellan varje nivåstreck. 

additioner och beräkningar av kolumnernas 
S/N-data rel olika förfaranden, men vi låter 
de redovisade siffrorna tala för sig själva i 
stället för att dra mättekniska subtiliteter om 
2 dB hit eller dit. 

Svajet har redan avhandlats i de allmänna 
sammanhangen. Här gäller övergripande att 
kassettens precision sätter gränsen. S vajet är 
därför en sammansatt komponent där driv
remmen, kapstanaxeln/ tryckrullfm och mo
torns kretsar brukar bidra med typisk före
komst omkring 4 resp 10 och 30 - 50 Hz. 
Svaj förekomsten utröns på gängse sätt med 
utgångspunkt i CCIR-normens 3 150 Hz mät
frekvens, som ofta klargjorts i RT. Vägnings
kurvorna man tillämpar kan vara den IEC
trogna eller den psofometriska enligt DIN 
45 507, vilka vi inte ska återge på nytt i dessa 
spalter. De har olika relationer till hörseln, 
osv. Kassettsvajet är till sin natur svårt att 
riktigt klarlägga med hänsyn till den alltid 
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De 14 diskreta frekvenser som avses utgörs 
fr V t h av 333, 31,5, 40, 63, 125,250, 500, 
1 000, 2 000, 4 000, 6 300, 8 000, 10 000 
och 333 Hz. Detta D'IN-anpassade s k 
Bezugsband håller toleranserna 1 dB inom 
området 31 ,5 Hz - 2k Hz, ± 2 dB över 4 -
6,3 kHz samt högst 3 dB avvikelse för ton
området 8 - 10 kHz. DIN 45 513 föreskri
ver en korrektion med tidkonstanterna 
120+ l 590 IlS. 
a = Fe-bandet, vänster resp höger kanal och 
b = Cr02' Den bashöjning om 4 dB som 
skall sätta in över det låga tonområdet är 
knappast framträdande överallt. Visst nivå
fladder märkbart. Se texten. 

8 In- och avspelning. Uppmätning av fre
kvensgång hos Harman Kardon 1000. An
vänd potentiometer 50 dB. Mätbetingelser 
i övrigt framgår av kurvbiaden. Inspelning 
aven glidande ton - 20 dB rel nollnivå hos 
testband. "Spiken" i frekvensgången vid l 
kHz kontrollmarkering av korrekt synkro
nisering mellan nivåskrivarens logpappers
matning och avspelningsprocessen. 
a) tonkurvan med järnoxidband. Märk, att 
3 dB skiljer kanalerna åt vid 10 kHz och 
att l dB avvikelse finrrs vid ca 2 kHz. 
b) prov på 3M:s Scotch High Energy
band för vänster kanal. Kassettapparaten 
ej injusterad för detta band som uppvisar 
visst diskantfall men i övrigt goda fre-
kvensgångsegenskaper. ~ 

förhandenvarande kombinationen med kas
settmekanik. Kassettapparaterna kan som 
sådana ha vida bättre svajdata än praktiken 
utvisar, men det är ju ointressant, då informa
tionsbäraren ofrånkomligen måste medverka i 
helheten. 

DIN 45 507 ger vägningskurvan, som 
nämnts, vid utrönandet av dB A-värdet för 
svaj, det vägda. Kurvan är brantast över 4 
Hz. Någon kanske tycker att detta är en bra 
låg frekvens att stöta sig på. Men avgörande 
är att det är frekvensmodulationen som be
stämmer intrycket - en modulerad 4 Hz-ton 
från lågt svaj är enerverande, medan en annan 
kanske större svajning kan fördras mycket 
bättre, beroende på börselfunktion och indivi
duella trösklar. 

Om svaj i allmänhet och Harman Kardons 
i synnerhet gäller, att det kan hållas godtag
bart lågt vid god dimensionering av appara
tens väsentliga delar. H K får godkänt och ~ 
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två dB sämre diskantkarakteristik till 2 kHz, därefter blir skillnaden 
-3 dB till 14 kHz. 
d) visar tonkurvorna för Cr02-tapen då brusreduktionselekfronikJn 
(polby B) är inkopplad. Ingen höjning i diskanten kan märkas. 

c) tonkurva med det kassetten medföljande Memorexbandet av krom
dioxidtyp. Vänster kanal; högerkanalen nästan identisk så när som på 

Overlag märks på frekvensgången en kraftig, sent insättande bashöj 
ning över de lägsta frekvenserna. Fenomenet, av vanligt slag, diskuteras 
närmare i texten. ~ 

till och med lite mera; många kassettspelare 
är klart sämre än den. Om de här apparaterna 
gäller, att bandspelare med enkel kapstandrift 
nästan genomgående har visat sig ha dubbelt 
så hög svajförekomst som de med dubbel 
kapstan och dubbla tryckrullar utrustade av 
tremotortyp med alltså bättre motor- och 
drivkonception. (Att inte tala om direktdrift 
och elektronisk servostyrning: Enkelt, ele
gant, säkert.) Man kan göra intressanta jäm
förelser mellan relationerna svängande mas
sor/svajförekomst/frekvensbelägenhet. En 
annan aspekt måste också ofrånkomligen bli 
den, att friktionskopplingar med filtkuddar, 
remmar och sådant inte kan förväntas bli så 
hållbara som tlermotordrivna överföringar 
med separata motorer för spollindningen, det
ta sagt med adress till mycket krävande an
vändare med näst intill yrkeskrav på grejorna. 

En av de RT-provade apparaterna uppvisa
de något fel på bottenplattan under kassetten, 
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där bandet kom att skava mot högra upplind
ningsspokn och där "tallriken" låg snett. 
Uppenbart hade maskin nr ett råkat ut för en 
lager- eller transportskada. Modulationsbrus
mätningarna gav första indikationen om det
ta. Det hela var dock inte värre än att ett för
siktigt bändande med en mejsel kunde åter
ställa funktionen helt nöjaktigt. 

Kassetterna avgör svajförekomst 
Konstruktionen ej ny men väJgjord 
• Medan vi alltså kunnat notera bristande 
dataöverensstämmelse i en del fall och fel till 
följd av åverkan eller yttre påkänningar ska 
framhållas att inget ex av de provade - varav 
ett varit i drift hos oss nästan ett år nu -
någonsin har mankerat det minsta under 
praktisk användning. Detta visar på hög kva
litet. 
• Den har varit helt problemfri och tillika 
angenäm. Man får ett mycket bra ljud med 

Harman Kardon, och den har sin givna plats i 
en god Hi Ii-anläggning. Däcket är föredöm
ligt lättskött. 
• Apparaten har tlera betydande förtjänster. 
Till dem måste räknas de utmärkta och preci
sa toppindikatorerna, som låter användaren 
utnyttja sitt band tillfullo, liksom den klan
derfria Dolby-funktionen (som har filter för 
19 och 38 kHz pilotton och underbärvåg, var
för man obehindrat kan använda kassetterna i 
alla sammanhang). 

Det som måste framhållas särskilt är natur
ligtvis att man med den i egentlig mening 
kompatibla Harman Kardon 1 000 får en 
maskin som verkligen visar tecken till opti
mering för kromdioxidkassettbruk, och att vi 
har att göra med en av de faktiskt inte alltför 
många däck som ger användaren en hörbar 
vinst vid utnyttjandet av de moderna bandsor
tema, om nu kalibreringen är rätt inställd. • 

U.S. 



EKO 74 hindrnr ej deltagarna 
från att patentsöka bidrngen 
Arrangörerna av EKO 74 - Radio & Te
levision. Tekniska Museets företrädare och 
jur~ ns fackmän på områdct tillämpad elek 
tronik - noterar med intresse den uppmärk 
samhet tävlingen tilldragit sig inte bara från 
de organisationer l)ch institutioner som gjort 
inlägg på de~sa sidor frän och med RT:s 
juninummer utan också från en rad andra 
håll. som t ex några av våra största export
industriers patent juridiska avdelningar. vilka 
hört av sig med synpunkter. Inte minst nota
belt är detta intresse mot bakgrunden av att 
RT tidigåre stått som delarrangör av nästan 
exakt samma slags ide- och stimulans
tä\ lingar utan att detta föranlett någon som 
hel5t offentliggjord reaktion från de håll där 
man nu finner angeläget att skynda till med 
pekpinnar och. som vi ser saken. ganska 
ensidigt underbyggda argument. * Märkligt finner vi också vara faktum. att 
det årligen i vårt land arrangeras liknande 
tävlingar som tilldrar sig betydande upp
märksamhet utan alt några förmenta patent
och uppfinnarintressen anses trädda förnär. 
Själva tävlingsiden är ju. som redan fram 
hållits från vår sida. min~t av allt ny. Arligen 
äger mängder av större eller mindre sädana 
här e\'enemang rum i olika tidningars regi. 
och större eller mindre summor utgör pris
potten. liksom resor. varor eller belöningar 
av andra slag. Detta måste vara välkänt för 
alla. och veterligt bestormas ändå inte ar
rangerande tidningar a\ oroliga företrädare 
för uppfinnarintressen. * I sammanhanget bör nämnas. att det 
mot tävlingen starkt kritiska inlägget från 
avdelningschefen Torsten Gustafson i Kungl 
Patent- och Registreringsverket. som vi in 
extenso återgav i förra numret av R T. blivit 
inte så lite observerat och kommenterat av 
jurister m fl inom förvaltning och industri 
jämte företrädare för pressens organisatio
ner: Hans av allt att döma tjänstevägen av
låtna skrivelse. på verkets papper och med 
alla ämbetets attribut försedda handling. 
måste uppenbart ses som en patentverkets 
officiella ståndpunkt ifråga om delar aven 
tidnings publicistiska program. Förhållandet 
är anmärkningsvärt och. dessbättre. mycket 
sällsynt då det gäller samröre press - mj n 
digheter av skilda slag. 

Vi förutsätter att den ansvariga verksled
ningen ges tillfälle att något nyansera sina 
ståndpunkter och förklara sig inför annat 
forum . * Med förbigående av de i SUF:s och 
TCO:s inlägg framförda insinuationerna om 
"krassa spekulationer" och "kommersiella 
motiv" bakom EKO 74 - vi väntar på att 
få höra exempelvis TCO deklarera denna 
organisations egen från all utilism och egen
nytta givetvis befriade status - ska konsta
teras. att det inte är fråga om några missför
stånd från tävlingsarrangörernas sida. som 
görs gällande. Vi har blivit beskyllda både 
för okunnighet och att "helt missförstå det 

patenträttsliga förhållandet". Detta s~tt att 
intolka kritikens egenintressen i EKO 74 till
bakavisas. och varje läsart som vill ornskri
va klart redovisade fakta med varjehanda 
illvilligheter. "spekulationer" etc (?) bakom 
denna traditionellt upplagda tävling tar vi 
a\ stånd från . Sådana övertoner får helt stå 
för vederbörande. Det har heller aldrig varit 
fråga om att förmedla några föreläsningar i 
patent juridik. Den som anser sig ha special
intressen att bevaka på området får självfal
let konsultera den sakkunskap som tydligen 
i rikt mått är för handen. För att dock ta 
upp en konkret punkt: Vi är tacksamma mot 
Svenska Uppfinnarföreningen. som erbjudit 
sig att utforma vidstående korta betraktelse 
över vad patenträtt innebär liksom huvud
dragen i förfarandet. RT. våra medarrangö
rer och juryn vill oekså särskilt understryka 
den passu's i SUF:s orientering som tar fasta 
på begreppet nyhetshinder: 

"Som nyhetshinder Jijr erhållande ar pa
tent rdf..nas också all man har risat uppfin
ningen på en utställning eller att den publi
cerats sedan pristärlingen avgjorts o m 
patentansökan ' dessförinnan ej 
i n I ä m n a t s. 
(Red:s spärm). 

Vi har. som framhållits tidigare, ingen 
som helst önskan att avhålla eller hindra 
·någon deltagare i EKO 74 från att i sinom 
tid patentsöka sitt tävlingsbidrag. vilket kan 
ske efter det alt juryn mottagit det. Tävling
en utlystes i april i år. och varje eventuell 
publicering av bidragens innebörd - helt. 
delvis eller blott antydande arten av dem -
sker först ett stycke in på I °75. och detta 
efter samråd med respektive konstruktör 
tävlingsdeltagare. Det torde därför vara all
deles betryggande ordnat för den som omsi
der vill inge patentanspråk rörande sitt täv
Iingsbidrag. * Beträffande de i både SUF:s och TCO:s 
inlägg berörda farhågorna för intressekon-

TRUNKEN 

En god tiUämpning men principiellt inget 
nytt. Tigg·O-matik får inget pris i EKO 
74. (New Yorker) 

flik ter mellan anställd och arbetsgivare vid 
situationer som avser ideell. kommersiell el
ler exploateringsbetingad rätt till anställds 
uppfinning. är detta givetvis en väsentlig 
fråga. Vi kunde natu'r1igtvis ha sökt belysa 
den. men detta särfall får anses välkänt för 
alla elektroniker i både statlig och enskild 
tjänst. där - som vi framhållit i olika sam
manhang. bl a i en redogörelse i R T 1968 
för \ ilken av processer och rättstvister infek 
terad bransch radio· och elektronikindustrin 
utgör - mycket ofta anställningskontrakten 
explicit förbehåller arbetsgivaren rätten till 
anställds uppfinningar. förbättringar och 
förnyelseförslag. Vad mera är. många före 
tag förbehåller sig också rätten till uppfin 
ningar etc anställd kan göra utanJor 
tjänsten. om man på något sätt anser att 
resultatet initierats av anställningen. Detta 
och närliggande problem har ju intensivt 
debatterats både i vårt land och i t ex USA. 
där man till slut fick upp förhållandena till 
granskning i kongressen. Det är ju väl be 
kant hur man under I Q50- och 1960-talen 
inom innovationsintensiva industrigrenar 
band tekniker med rena slavkontrakt. som 
kunde stadga i våra ögon oerhörda påfölj 
der. skadestånd och repressalier om veder
börande t ex inom tre års tid tog ny anställ 
ning vid något konkurrerande branschföre
tag osv. Här utmärkte sig särskilt halv le
darindustrin och försvarselektronikfirmorna 
på ett föga smickrande sätt. Efter bl a kntis
ka belysningar i elektronikfackpressen av 
missförhållandena tvangs industrin upphöra 
med de värsta avarterna. som realiter ju in
nebar hinder för fortsatt yrkesutövning . * Vi har alltså förutsatt. kanske för opti 
mistiskt. att detta med ev arbetsgivaran 
språk på rätten till uppfinningar och krets· 
tekniska nyheter. utarbetade av yrkesverk
samma och fackförbundsanslutna elektroni 
ker. vore något välbekant för flertalet av 
våra läsare. Om "det fullständiga rättsför 
hållande!"' kan vi dessvärre inte upplysa: det 
skulle föra alldeles för långt att söka redogö
ra för ens en ringa del av alla snåriga författ· 
ningar patenträtten kommit att bestå av. Det 
finns alltså goda skäl att poängtera maning
arna om att i tveksamt fall ta kontakt med 
både fackorganisationer och t ex SUF m fl 
organ som under sekretess kan ge vägled · 
ning åt uppfinnare oeh konstruktörer. * Varför har då EKO 74. som ensam ex 
ponent i sitt slag för en allmänt tillämpad 
och godtagen tävlingside. tilldragit sig det 
här. ska vi säga professionella intresset? Vår 
nu 4b-åriga facktidning har som nä'mnts .va
rit med förr (oeh även haft lite att andra om 
patenträtt och -tvister genom åren) utan att 
ha kommit i rampljuset så intensivt. Kanske 
är förklaringen den att våra regler också är 
"professionellt" utformade och. som vi tyc 
ker. stringenta. Däri kan det möjligen skilja 
sig från andra arrangörers. De ifrågasatta 
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· DET IR 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. N u flIUlS 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 lADE EXTREM 
LJUDTROHR OCH 
EKONOMI. 

Hemligheten är enkel
het! EPI har ett ovanligt 

Norra Hamngatan 4. 411 14 Göteborg. T.1.: 03 1/ 17 1130. 

enkelt delningsfllter och bland de många övriga tekniska 
~ konstruktionsfinesserna kan nämnas att 

I ~ 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. 

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 för musiken. 

(~ EPI-HÖGTALARNA 
MED DET LINJÄRA LJUDET. 

Informarlonst,anst 4 
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reglerna har heller inte tillkommit av slump 
eller kl åfingrighet. allra minst de som berör 
patentfrågan ! Kritiken av och undran inför 
reglerna visar ringa erfarenhet av och bris
tande förståelse för de villkor en tidnin g i en 
stark konkurrenssituation är underkastad . * Utan att gå in på något övermått av de
taljer kan vi försäkra våra kritiker i skilda 
läger att vi har goda skäl att söka gardera 
oss så långt det är möjligt mot att. som hänt 
både RT och andra facktidningar en gång 
för mycket. bli utsatta för tillgrepp av värde
fullt material. Uppsåten har växlat. men 
skadan har icke desto mindre varit kännbar 
för såväl copyrightinnehavaren som tidnin g
en. Genom tryckfrihetsförordningens före 
skrifter har vi heller inte någon möj lighet att 
särskilt intensivt kunna efterforska bakgrun 
den till att det egna. betalda materialet plöts
ligt funnits att se på ann at håll än det avsetts 
för. än mindre till att ås tadk omma några 
effektivare sanktioner. 

Med de långa tekniska fram ställningstider 
som R T tyvärr är bunden \'id har vi heller 
ingen möjlighet att rättm ätigt " komma 
först"' med vårt eget arrangemang. om t ex 
vissa handlingar av betydelse i något avse
ende skulle bli offentliga eller på något sätt 
tillgängliga för utomstående. avsiktligt eller 
icke. Av dessa och även andra skäl måste vi 
hålla på den formella bestämmelsen. dvs att 
juryn står som första mottagande part av 
tävlingsbidrag. också om detta givetvis inte i 
alla avseenden kan utgöra någon hundra 
procentig garanti i berörda avseenden för 
oss. Någonstans måste man dock dra upp 
en gräns. och det här förfarandet är ofta 
också praxis utomlands. Även om EKO 
74:s kritiker inte anser 10 000 kr vara någon 
stöne summa får man nog anständigtvis 
kräva att en tävlingsarran gör som är redo 
att betala ut detta belopp få r stå som första 
mottagare av tävlingsbidragen och inte ge-

nast skall behöva ha dem registrerade hos 
varjehanda statliga myndigheter och enskil
da organ. * I våra i kritikens ögon långtgående re 
servationer ligger även den för tidningen 
nödvändiga garderingen om den olyckliga 
situationen skulle uppstå. att ett bidrag pub
liceras och prisbelönas, och att det senare 
befinns vara antingen ett plagiat och/eller 
redan omfattas av patentskydd. där huvud
mannen - rättsinnehavaren är t ex en stor 
industri. Det är mycket vanskligt att söka 
bedöma i vad mån en intressant konception i 
något avseende kan komma att inkräkta på 
något hel - eller delpatent uttaget någonstans 
- och så löper alla parter som antingen vil 
seletts eller varit i god tro kanske risk att 
dras in i en skadeståndsprocess. Härav ar
rangörernas friskrivnin g från ansvar "av 
vad slag det vara må"'. * Och med det ska vi i någon mån modi
fiera det avslutande uttalande som gjordes i 
anslutning till avdelningschef Gustafsons 
inlägg i juninumret: Ett representativt antal 
företrädare för patentinstitutioner på indu
strisidan som vi intervjuat har samstämmigt 
varit av uppfattningen att det i dag tvärt om 
ät alldeles för lätt att få patent på diverse 
elek tronisk a applik ationer. 

"Det saknas helt enkelt kvalificerade pa
tentgranskare som rätteligen skulle vända 
tummen ner". heter det typiskt. RT har ock
så under senare tid haft anledning påtala 
förekomsten av patenträtter till rena non
sensapplikationer. liksom att patent beviljats 
triviala "uppfinningar". som helt enkelt ligger 
på en stor allmänning. tillgänglig för envar 
som t ex läser olika lab-rapporter. till 
lämpningsstudier. etc. Utländsk fackpress 
med regelbundna patentöversikter brukar 
ofta heller inte spara på sarkasmerna i sina 
kommentarer till patentbeskrivningar man 
publicerar t ex översiktsvis. Men kom med 
något som verkligen intresserar storindu-

strins patent- och utvecklingsavdelningar. 
vilka kontinuerligt bevakar patentsituatio

.nen! D å haglar bestridandena och besvären. 
experternas oväld ifrågasätts och hot om 
uppslitande processer uttalas. I Sverige 
har åtminstone en välkänd radioindustri 
fått utstå ett flerårigt domstolsförfarande 
innan man framgångsrikt kunde bestrida de 
utländska anspråken. och vilka vedermödor 
en känd svensk elektroakustiker har haft att 
uppdriva objektiv. fristående expertis i sitt 
patentrnål ska bara antydas. Det var bl a 
sådant vi avsåg med att det inte alltid är 
någon enkel sak att beviljas ett patent. eller 
för den delen. att upprätthålla skyddet för 
det - nota bene om det verkligen gäller po
tentiella. stora vinster för konkurrenter. pla
giatörer m fl att göra på något som verkligen 
förtjänar den slitna benämningen "innova
tion" eller eljest ter sig lockande att göra 
anspråk på. * Förhoppningsvis kan alltså både SUF 
och TCO erbjuda kvalificerad juridisk hjälp. 
Styrelsen för Teknisk Utveckling är också 
ett organ som tillhandahåller bistånd och 
kan förmedla expertis att konsultera. SUF 
har adressen Munkbron 7, 111 28 Stock
holm och kanslitelefon 08/ 11 37 13, varda
gar 10 - 14. TCO:s Uppfinnarkommitte. 
vars handläggare Erik Wangby tillskrivit 
RT. finns på Linnegatan '4, 10245 Stock
holm, tel 08/22 17 60. STU:s adress är Lil
jeholmsvägen 32, Stockholm med tel 
08/ 190150 .. * RT:s många fyndiga och uppslagsrika 
elektronikpraktiker hör av sig varje månad 
och blir ofta publicerade. Men många kan 
säkert ännu bättre! "Uppfinnare" eller inte. 
deras bidrag har sin givn.a plats i EKO 74 
med dess prissumma om 10 000 kr jämte 
många lockande belöningar av annat slag 
att fördela. 

Redaktionen av Radio & Television 
Juryn för EKO 74 

INSÄNT 
SUF, som först på senare år 

har fått vissa möjligheter att följa 
skilda aktiviteter som syftar till ett 
ökat nyskapande som grund för 
en industriell ekonomisk tillväxt, 
är självfallet angelägen om att 
uppfinnarnas rättmätiga krav i 
olika avseende tillvaratas. 

deltagare skall beakta följande 
med avseende på patentskydd: 

tentverk. Mellan 12 och 18 måna 
der efter den först inlämnade an
sökan kan man visserligen söka 
patent i en hel del andra länder 
(t ex USA) utan åberopande av 
prioritet. Man riskerar dock att 
någon annan kan ha inkommit 
med en liknande eller kolliderande 
ansökning som utgör hinder (ny
hetshinder) att erhålla patent i 
resp land. Vid 18 månader från 
den första patentansökans inläm
nande b-lir enligt flera länders pa
tentlagar ansökningen "tillgänglig 
för envar" d v s offentlig handling. 
Då blir även den egna patentansö 
kan nyhets hindrande för erhållan 
de av patent i ytterligare ett antal 
länder. 

RT:s och Tekniska Museets täv
ling EKO 74 ror konstruktörer 
och uppfinnande elektroniker 
tilldrar sig ett icke obetydligt in
tresse. Av skilda anledningar 
uppmärksammas också reglerna 
som sådana och kriterierna för 
bedömning. Det patentinstitutio
neUa inslaget debatteras bl a här. 

"Inge patentansökan 
innan resultatet av 
EKO offentliggöres" 
Svenska Uppfmnareföreningen, 
SU F. har tagit del av R T:s utlys
ning aven tävling "EKO 74" till 
vilken man förväntar deltagande 

också från uppfinnare. 

Eftersom SUF förmodar att 
R T :s initiativ har ett vidare och 
ideellt syfte och inte enbart krasst 
publicistiskt-kommersiellt önskar 
man peka på betydelsen av att 
ideer skyddas företrädesvis ge
nom inlämnande aven patentan
sökan. Den lämpligaste tidpunk
ten för ansökan är ej möjlig att 
ange - ofta är det lika förkastligt 
att söka för tidigt som att söka för 
sent. Sakkunnigt råd bör därför 
inhämtas i detta avseende. 

SUF önskar dock att tävlings-

• Patent innebär ensamrätt för 
uppfinnaren (eller den till vilken 
hans rätt övergatt) att utöva upp
finningen inom det land eller de 
länder där patentskydd beviljats. 
• För möjlighet till patent gäller 
bl a följande : 

Från och med den dag man in
lämnar en patentansökan till ett 
patentverk (t ex i Sverige) börjar 
betydelsefulla tidsfrister att löpa. 
Under 12 månader från den da
gen har sökanden i princip en rätt 
till skydd i hela världen (priori
tets året). Om patent (med priori
tet) senare skall kunna erhållas i 
annat land än ursprungslandet 
fordras att särskild patentansökan 
inlämnas före prioritetsårets ut
gång till vederbörande lands pa-

• Som nyhetshinder för erhållan
de av patent räknas också att man 
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har visat uppfinningen på en ut
ställning eller att den publicerats 
sedan pristävlingen avgjorts om 
patentansökan dessförinnan ej 
inlämnats. 
~ Patentskyddets omfattning kan 
vara avgörande inte bara för upp
finnarens ekonomiska möjligheter 
- det kan vara en förutsättning 
för en exploatörs intresse att satsa 
erforderliga resurser och därige
nom åstadkomma den ekonomis
ka tillväxt som är ett av de bet y 

• delsefullaste kriterierna på uppfin
ningens industriella framgång. 
~ Eftersom EKO 74 bland annat 
syftar till att få fram goda pro
duktideer, är det angeläget att 
patentsituationen bevakas nog
grant och detta ankommer i första 
hand på uppfinnaren. 
~ Frågan om arbetstagares rätt 
till sina i sam band med , t j änsten 
gjorda uppfinningar har enligt 
SUF:s uppfattning ej tillräckligt 
beaktats av tävlingsarrangörerna. 
Denna fråga kan också ha sina 
besvärligheter att kortfattat be
skriva, men ett gott råd till en an
ställd uppfinnare är att han först 
bör kontakta sin fackliga or-
ganisation. 
~ Svenska Arbetsgivareforening
en och SUF har nyligen sampro
ducerat en liten skrift "Från ide 
till affär" som ger värdefulla upp-

:-"'\ lysningar om (rågor i samband 
, eJ " med uppfinningar och deras ex
:.., ploatering. 
H Stockholm den 3 l maj 1974 
\ , '~ SY,ENSKA UPPFINNARE-
M FORENINGEN 

Med vänlig hälsning 
Olof Wallerius 

"Bedömnings
::?"': kriterierna är 
~ • kommersiella" 

~ 
H 
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I nr 6/7 av Radio & Television 
har avdelningschefen Torsten 
Gustafson i Patentverket avrått 
från deltagande i tävlingen EK O 
74 (sid 19). I omedelbar anslut
ning till Torsten Gustafsons syn
punkter finns införda kommenta
rer från tidningsredaktionen och 
juryn. 

Ä ven om redaktionen och juryn 
saknar förhoppning om att få se 
några större snilleblixtar bland 
tävlings bidragen, kan man inte 
komma ifrån att de bedöm
ningskriterier som uppställts un 
der rubriken "Krav på tävlingsbi
dragen" är just sådana som an
läggs då man skall bedöma utsik 
terna till kommersiell framgång 

för en uppfinning . 
Mot bakgrund härav är det 

angeläget för tidningens läsekrets 
och för alla presumtiva tädings 
deltagare att tävlingsarrangörerna 
redovisar vilket berättigat intresse 
som ligger till grund för deras 
ställningstagande. att tävlingsbi 
draget ej får vara patentsökt sam
tidigt med eller tidigare än insän 
dandet till EKO 74. 

Med vänlig hälsning. 
AB STOCKHOLMS 

PATENTBYRÅ 
ZACCO & BRUHN 

Christer Onn 

"Uppfinnare svarar 
själv för 
patentansökan" 
Inom TCO har under en lång 
följd av år stora ansträngningar 
nedlagts på att tillvarata de an
ställda uppfinnarnas intressen. 
För ändamålet finns en särskild 
uppfinnarkommitte inrättad. och 
de där ingående teknikerna och 
juristerna representerar såväl 
TCO som ett antal anslutna för 
bund. 

Uppfinnarkommitten har med 
stort intresse tagit del av den av 
Eder tidskrift u tl ys ta tä vii ngen 
EKO 74. Vi hälsar också med till
fredsställelse alla olika initiativ 
som tas för att st imulera nyska
pande. Det är dock synnerligen 
angeläget att de olika regler till 
skydd för de enskilda uppfinnarna 
som samhället och dc fackliga 
organisationerna tagit fram re 
spekteras. 

Beträffande tävlingen EKO 74 
finns anledning att påpeka för alla 
deltagare att såväl 1949 års lag 
om rätten till anställdas uppfin 
ningar som det mellan SIF/SALF 
9ch CF samt Arbetsgivare
foreningen tecknade uppfinnarav 
talet tillförsäkrar arbetsgivaren 
möjlighet att i större eller mindre 
utsträckning förvärva rätt till upp
finning som gjorts av hos honom 
anställd. Omfattningen av denna 
rätt är beroende av det samband 
uppfinningen har med den anställ
des tjänst eller särskilda uppdrag 
och arbetsgivarens verksam
hetsområde - ju starkare sam
band med t j änsten ' desto större 
rätt till uppfinningen för arbetsgi
varen. Arbetsgivarens rätt till 
uppfinningen varierar således från 
att helt kunna tillkomm a honom 
till en företrädesrätt att framför 
annan genom överenskommelse 
med arbetstagaren förvärva ön 
skad rätt till uppfinningen. 

Det finns således stor risk att 
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den arbetstagare som är anställd i 
ett företag med intresse inom det 
teknikområde tävlingen a\ ser. 
beroende på om han är statligt el 
ler privat anställd. bryter mot an 
tingen lagen eller avtalet om han 
bidrar till tävlingen med patenter 
bar uppfinning som på något sätt 
skulle kunna falla inom hans ar
betsgivares verksamhetsområde. 

Enligt tävlingsbestämmelserna 
har tidskriften Radio & Television 
fritagit sig från allt juridiskt. eko
nomiskt eller ideellt ansvar för 
sådana tävlingsbidrags eventuella 
intrång. Det borde ligga i tid 
skriftens intresse att utöver att 
skydda sig själv - upplysa alla 
tävlingsdeltagare om det fullstän 
diga rättsförhållandet. 

Ett andra väsentlig t påpekande. 
som uppfinnarkommitten vill gö
r~. är att initiativtagarna till täv
lingen helt missförstår det pa
tenträttsliga förhållandet. Det är 
oss bekant att detta också har 
påtalats av a\'delningschefen 
Torstell Gustafsall på Patentver
ket. Om syftet med tävlingen är 
att stimulera till nyskapande och 
genom premiering av särsk ilt in 
tressanta ideer sprida PR om tid 
skriften och det teletekniska mu 
seum. som kommer att öppnas i 
anslutning till Tekniska museet. 
bör ett påpekande i bestämmelser 
na om att den som önskar skydda 
en patenterbar uppfinning före 
bidragets inlämnande till tävlingen 
själv skall ha svarat för patentan 
sökan inte vara orimligt. Som be 
stämmelserna nu är utformade 
kan de tolkas som en krass speku
lation. Uppfinnare som deltar i 
tävlingen med patenterbar uppfin 
ning av starre ekonomiskt värde 
riskerar att helt förlora sin rätt till 
uppfinningen liksom möjligheten 
att söka patent. 

TCO:s uppfinnarkommitte får 
med anledning av det ovan anför 
da hemställa att tidskriften Radio 
& Television meddelar sina läsare 
de av oss gjorda påpekandena 
antingen genom att publicera vår 
skrivelse eller genom att komplet
tera och ändra tävlingsbestäm 
melserna. Uppfinnarkommitten 
har beslutat att noggrant följa tä\ 
lingen och i samband därmed 
var a beredd att om så visar sig 
vara nödvändigt lämna råd och 
anvisningar till eventuellt intresse
rade tävlingsdeltagare som är 
medlemmar inom organisationen. 

Med vän lig hälsning 
TCO:s UPPFINNAR

KOMMITTl~. 
Erik Wångby 

"Patentlagen strider 
mot FN-stadgan" 
Patentverkets Torsten Gustafson 
har i nr 6/7 1974 anfört några ju
ridiska argument mot tä\ lingen 
EKO 74. De tävlande skulle kun 
na förlora sina rättigheter. emc 
dan publikationen skulle kunna 
utgöra ett nyhetshinder. Detta är 
nog ett riktigt påpekandc mot 
bakgrunden av den gällande pa 
tentiagen. 

Men - och detta skriver inte 
Gustafson - patentlagen strider 
mot dc av Förenta nationerna 
antagna grundrättigheterna. Arti 
keln som gäller upphovsmannens 
arbetc. lyder sålunda: 

"1. Envar har rätt att fritt taga 
del i samhällets kulturella liv. att 
njuta av kon~ten samt all bli del
aktig ar retenskapells framsteg 
och dess förmåner. 

2. Envar har rätt till skydd för 
de ;noraliska och materiella in 
tressen. som härröra från I'arje 
I'etenskapligt, litterärt eller konst 
närligt verk. till I'i/ket han iir upp
hovsmall:' - - -

Begreppet "nyhetshinder" finns 
ej I denna definition av grundrät
tigheterna. utan detta begrepp har 
införts av oärliga jurister för att 
kunna plundra uppfinnare och 
forskare . Detta säger Gustafson 
inte heller. 10 000 kronor? Nja 
- - -. Detta är vad en patentan
sökan i Skandiavien kostar. brö
der emellan, Industrin har sett till 
att det är så d yrt. 

Låt oss nu utföra en tankelek. 
hur en ung konstruktör utan in 
koms ter. låt oss säga en student 
vid Tekniska Högskolan. skulle 
kunna publicera sitt förslag i R T 
och ändå komma till sina rättighe
ter (inom 10 - 20 år. det är värt 
försöket). Sänd in förslaget, låt 
RT publicera det. Lägg in en an · 
sökan hos hr Gustafson (400 kro
nor i ansökningsavgift), anhåll om . 
befrielse av patentavgiften (p g a 
att inkomst saknas). låt hr Gustaf
son avslå ansökan (nyhetshindret 
finns ju), instäm hr Gustafson till 
tingsrätten (25 kronor), överklaga 
hos hovrätten och högsta domsto
len (ca 70 kronor). överklaga se 
dan hos Europarådets domstol för 
de mänskliga rättigheterna (kost
nadsfritt); och, om detta inte hål
ler, vid den internationella dom 
stolen i Haag. Enkelt, eller hur? 

Sedan har hr Gustafson m fl 
fått påskrivet. att de i själva ver 



ket stjäl från uppfinnare och 
fo rskare. när de framhåller. att de 
sk) ddar deras rättigheter. 

F il kand Rubert Siemerling, 
12 1 64 Johanneshov 

Handböcker 
i patenträtt 
Den. som \'ill förbereda en fram 
ställning åt något håll i ett ärende 
rörande patentskydd och pa
tenträtt eller upphovsrätt. har 
flera upplysande skrifter att tillgå. 
~ Som framhålls på dessa sidor 
har SAF och SUF sammanställt 
en mindre skrift. "Från ide till af
får", som info rmerar om frågor 
rörande uppfinningar och exploa
teringsavtal m m. 
~ Ä r 1969 kom första upplagan 
av patenträttsspecialisten Gunnar 
Reilal/ds bok Patenthandboken, 
Ine ustriell Tekniks förlag. Arbetet 
bär undertiteln Om patent och 
patentskydd i Sl·erige. Reiland 
tillhörde de sakkunniga bakom 
I Q68 års patentlag och har haft 
många expertuppdrag på områ
det. 
~ Slutligen finns ett tyskt special
arbete som vänder sig till elek 
troniker och som vi studerat med 
behållning. I många avseenden är 
givetvis utländska förfaranden 
olika de svenska. men åtminstone 
de europeiska patentprocedurerna 
och -bestämmelserna orienteras ju 
numera mot allt större överens
stämmelse (med "överstatliga" 
myndigheter osv). varför boken 
har sitt intresse. De tyska pa
tentreglerna etc bör därför ha viss 
internationell giltighet. 

Förf heter Erich Zipse, och ti 
teln är Patentfragen fu r den Elek-
troniker ; Franzis Verlag. 
Miinchen (ISBN 3-7723 -
5921-3). Zipse tar upp alla vikti 
gare uppho\'s- och patentfrågor 
en elektronikkonstru'ktör kan stäl 
las inför. t ex: Vad bör man känna 

ERICH ZIPSE 

Patentfragen fUr den 
Elektroniker 

§ 

till om skyddsmöjligheter? Vad 
kännetecknar en patenterbar upp
finning? (Detta är mycket vä~ent 

ligt att ha inblick i. 1 
Alla tre nämnda titlarna är 

värdefulla och ger på olika nivåer 
långtgaende upplysningar i ämnet. 
Har man tillgodogjort sig de här 
böckerna bör man ha en utmärkt 
grund för t ex mera konkreta dis
kussioner med eventuella intres
s( nter. med patent jurister och 
patentombud osv. 

HÖRT 
.Jubelkavalkad 
från EMI, 75 år 

EMI: A Voiee To Remember. 
The sounds of 75 years on EMI 
reeords 18Q8 - 1973. 1973. Pro
duced by Roland Gelatt, recalled 
by Alistair C ooke. EM I EMSP 
75/ 0C 16' 05406/ 7, kassett med 
två LP och en bok. l distribut ion 
genom skivfackhandeln i Sverige. 

Vad sägs om att ta del av idel 
rara. historiska smakprov som 
t ex La Calesera med ingen mind
re än Adetina Patti, divornas diva. 
Liszts ungerska rapsodi nr 4 med 
"den ungerske ungraren". diri 
gentfursten Arthur Nikisch eller 
att få höra en 84-årig Camille 
Saint-Saens med frenesi dundra 
fram Marche militaire jral/raise 
vid tangenterna . .. att inte tala 
om upptagningen från 1904 av 
EMI:s egentlige grundare och 
mångange styrelseordförande 
Trel'or Williams, där han gal som 
en tupp. skäller osv i en egen ver
sion av Morning 011 the Fann? 
Icke att förglömma har vi även -
också från 1904 - en fantastisk 
sopran prestation av den då 46-
årige. berömde kastratsångaren 
Alessandro Moreschi vid Sixtin
ska kapellet: Var det så det lät om 
dessa castrati måste det funnits 
andra skäl än de gängse att upp
höra med de kirurgiska ingreppen 
som hade till ändamål att fram 
bringa manliga sångare i de här 
registren! 

Den röda. till 75 -årsjubilcet ut 
släppta EM I-kassetten för två 
LP -skivor med - naturligtvis! -
det klassiska HMV-emblemet 
med hunden Nipper framför trat 
ten. är med sina 53 smakprov fran 
tiden alltifrån startåret 1898 till 
jubelåret 1973 en fascinerande 
kavalkad och tillika ett lysande 
tvärsnitt genom musikstilar, inter
pretationer oeh ljudtekniska fram 
steg. Här kan man höra. bland 
många andra. storheter som Ca
rusa, fjodor Sjaljapin, Gracie 
Fields, Segol'ia, Kreisler, Casals 
och Rubinstein fram till Callas 
och Janet Baker. Inte minst in 
tressant är också paraden av 
stora kapellmästare - vi hör 
Edward Elgar, Toscanini, Bruno 
Walter, Beecham, Barbirolli och 
Adriall Boult, liksom en lång rad 
härliga solister. där åtminstone 
anm förlägger höjdpunkten till 
avsnittet från 1953 med den oför
liknelige hornisten Dennis Brain, 
här blåsande rondot ur Mozarts 
4:e hornkonsert (i en överraskan
de god upptagning). Det ar rela
tivt nära i tiden; vår tid - och 
ändå så avlagset längesedan. Han 
skulle leva i tre år till innan en bil 
olycka slöt detta lysande konst 
närskap. 

Skivornas inslag binds hela ti 
den ihop av Alistairs Cookes 
utmärkta och humoristiska kom 
mentarer. Han belyser en mängd 
enskildheter. och sammantaget 
får man ta del av hela den utveck 
ling som grammofonskivan som 
massmedium och resultat av 
konstnärl igt skapande genomgick. 
inte bara inom EMI-koneernen 
utan. kan sägas, också som en av 
de omvälvande kommunika-
tionsteknologiska nyheter det 
slutande 1800-talet frambragte 
och vilken skulle prägla hela nästa 
sekel i grunden. (Historisk fotnot: 
Det ursprungliga. i april I &98 bil 
dade The Gramophone and 
Typewriter Ltd - man sålde en 
skrivmaskin också i rätt många år 
- sammangick 1931 med ärke
konkurrenten Columbia, varefter 
His Masters Voice och Columbias 
märken blev sammanförda inom 
Electric and Musical Industries
gruppen. världens mäktigaste 
gra mmofonkoncern). 

Skivorna, och den av Jerrold 
'Vorthrop Moore sammanställda 
jubileumsboken. formar sig till en 
glansfull minneskavalkad som till 
stor del också är hållen ~OI1l ett 
äreminne över den kanske stör,te 
av ljudtekniker, Fred Gaisberg, 
den unge man som sommaren 

18l)8 togs över från U SA för att 
som mekaniker. inspelningstekni
ker. "studiochef'. labbförestånda 
re och producent i en person lära 
de nya brittiska intressenterna i 
Bertil/ers uppfinning "to run the 
business". Hans legendariska ta 
lang oeh näsa för möjligheterna 
inom detta då helt obrukade fält· 
togs väl tillvara. men festlig är t ex 
historien om hur han person ligen 
fick garantera den då oerhörda 
gagesumman av 100 pund till en 
ung. men lovande tenor han 
vädrat sig till Milano. - Enrico 
Caruso. .. Led ningen i London 
sa bestämt nej ti ll förslaget att 
vaxa den okände till de pngarna! 

Mycken nostalgi ligger i att be
tra kta de många överdådiga ar
kiv bilderna med seklets storheter 
- mu,ikcr. sångare. författare. 
industrimän och kungligheter -
och den lilla. 1930 inköpta stu
dion vid den därefter världsbe
römda adressen Abbey Road. In 
teriörerna med sina draperier. 
stora akustiska trattar och hela 
den skönt museala "studioat
mosfären" kan man nästan in 
te se sig mätt på. Gaisberg skul
le leda den här verksamheten i 
nästan ett halvt sekel, och onekli
gen fick han uppleva det ljudtek
niska mediets jättekliv mot all t 
större fulländning och kommer
siell betydelse. 

Vad pionjärerna förmådde med 
sin betvingande entusiasm är 
något som borde stämma envar 
till stilla begrundan. Må vara att 
det i några fall uppstått "a hurri
cane oj noise" (Cooke) på de 
gamla skivorna - kvaliteten hos 
dem. sedan de skickliga brittiska 
ljudteknikerna under Stuart Elt
ham restaurerat och "balanserat" 
originalmatrisernas etc informa
tion för återutgivning, är ändå 
sådan. att man i mer än ett fall 
frestas ifrågasätta om det hänt så 
förtvivlat mycket på 50 år ändå? 
Missförstå mig nu rätt; kontras
terna är självklart oerhörda mel
lan en LP från vår tid och det för
sta 1900-talsdecenniets brusiga 
och ibland knappt uppfattbara 
alster. Men sedan? Många tag
ningar på 78-orna från 1920-. 
1 Q 30- och 1940-talen är ändå 
ganska häpnadsväckande, detta 
också utan Dolby-restaureringar 
och omgravyr eller elektroniska 
fIltreringar . 

EMI och jubileumsteamet är att 
gratulera till en fullträff, om också 
urvalet - som delats in i epoker
na 1898-1919, 1919-1932, 
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1936-1947 och 1956-1973 
- uppvisar många luckor beträf
fande artister, repertoar och tids
succeer. Nu följer man rätt strikt 
dels de historiska skeendena. dels 
incelningen i akustisk resp elek 
trisk epok samt LP-eran och slut
ligen stereoteknikens dominans. 
Men helheten är ändå något att 
vara EMI tacksam över. och den 
här röda dubbelkassetten borde 
finnas i varje historiskt orienterad 
discofils samling. 

US 

Lättfattligt om 
styrelektronik 
MARKESJÖ, G : Enkel styrelek
tronik. Esselte Studium 1974. 
106 p. 

Reglerteknik anses av många 
som ett svårt ämne, vilket till stor 
del säkert beror på att merparten 
av den inom området tillgängliga 
litteraturen är onödigt svårsmält. 
Att så inte nödvändigtvis behöver 
vara fallet visar emellertid Gunnar 
Markesjö i sin senaste bok. 

Enkel styrelektronik är nämli
' gen en av de mera lättsmälta 

svenska elektronikböcker för 
undervisning som undertecknad 
tagit del av. Förf har här lyckats 
med det svåra konststycket att 
behandla en viktig men också re
lativt komplicerad gren av elek
troniken på ett respektlöst och 
nästan lekfullt sätt utan att någon 
gång förlora greppet om ämnet 
eller den pedagogiska inriktning
en. 

Som ett praktiskt exempel på 

HÄNT ' 

SR:s ljudradiotek
nik berikas 
Mätt av år - noga räknat 28 
(jämte sju månader) - och höljd 
av ära efter en hel epok vid SR:s 
Musiktekniksektion har vårt stöd 
och fasta klippa i en föränderlig 
värld, Kjell Evert Lennart Stens
son, den musiske och doktorale. 
lämnat dessa välljudets boningar 
och å det mest serafiska blivit 
upphöjd till att leda SR:s avdel
ning för ljudradioteknik. 

Denna landvinning för sagda 
teknik instundar formell t den I 
september. vilket datum också 

LÄST 
vad styrelektronik kan användas 
till har förf valt en radiostyr
ningsanläggning för en modell båt. 
Läsaren får följa konstruktion 
och uppbyggnad av ett komplett 
proportionalsystem - inkl sända
re, mottagare, pulsgivare. servo
förstärkare etc - och kan genom 
laborationer på ett utmärkt sätt 
förena nytta med nöje. Detta be
tyder inte att boken endast är 
hobbyinriktad. Hela tiden drar 
förf paralleller med olika indu' 
striella tillämpningar, vilket ger 
läsaren en vidare inblick i ämnet. 

Enkel st)'relektronik kan an
vändas såväl för enskilda studier 
som vid lärarhandledd undervis
ning i ämnet. Speciellt för denna 
bok har Ing fa Terco AB utar
betat en laborationssats som inne
håller båt med elmotor samt den 
erforderliga styrelektroniken {se 
bild), 

GU 

RA DIO & TELEVISION NR 8 1974 

markerar andra omvälvande för
ändringar: Då upptas 340607 
Valentin, Karl-Otto, i den högre 
dunstkretsen och får rang. titel 
och värdighet som chef för det 
kulturellt så omistliga kostnads
stället Musiktekniken. där han 
redigt strävat under Kjell S som 
biträdande chef. Karl -Otto inte 
bara är en förnämlig representant 
för den moderna ljudtekniken och 
en i internatione lla sammanhang 
mycket represent ativ kraft. som 
dessutom kan glädja sig åt stort 
förtroende från de sköna konster
nas utövare. Han har också ett 
gediget påbrå - farfar Karl Fri
tiof V, 1853 - 1918. var professor 
i musikhistoria och Kungl Musi
kaliska Akademiens sekrete
rare. Sådant understr.yker vikten 
av att vara noga vid val av förfä 
der. 

Pejling lyckönskar båda dessa 
kulturbärare och tar fasta på in
lupen bulletin om att V allt fram
gent kan räkna på en "stadig, 
stödjande hand" från företräda
ren, den oförliknelige, eftersom 
avdelningen för ljudradioteknik 
omfattar sektionerna för mu 
sik teknik. specialteknik. stu
dioteknik och service. dvs allt som 
kostar pengar. 

Inför cjetta skickelsedigra fack 
elbyte känner vi behov av att ge 
den nye ljudradioteknikdirektören 
ett vägledande (sätt nu inte vågle
dande, tack) ord, ett gammaltesta
mentligt sådant. Vi hör Syrach 
mana : "Tala, du gamle. ty dig 
höves· det. med grundlig insikt: 
men stör icke sången." -e 

Dataöverföring 
konferenstema hos 
Televerket 
Kommer vi att få ett elektroniskt 
brevsystem ? H ur mycket är det 
rimligt att ett allmänt datanät kos
tar? Vilken policy ska man ha för 
samverkan mellan olika datanät? 
- Det är några av de frågor ·som 
kommer att diskuteras vid den 
andra internationella konferensen 
om dataöverföring - Ieee 74. 
Konferensen hålls i Mässhallarna 
i Stockholm 12 till 14 augusti med 
Televerket och sju svenska data
och teleföretag som värdar. 

Tema för konferensen är data
kommunikation fram till 1985. 
Under konferensen kommer ett 
70-tal olika föredrag från ledande 
datafolk i 15 olika länder att pre
senteras. 

Bland föredragen kan nämnas 
en utredning som televerken i de 
fem nordiska länderna gjort och 
som ger en beskrivning av ett 
hypotetiskt nordiskt datanät med 
ett gemensamt nordiskt sätt att se 

Kjell - allt högre upp i maktens 
boningar 

Karl-Otto - lämnar studiogolvet 
och blir chef för SR:s musiktek
niksektion 

datakommunikationsfrågor. Man 
kommer dessutom under dessa tre 
augustidagar att ta upp säkerhets
och integritetsproblem och dom 
stolarnas möjligheter att överväga 
datafrågor. 

K onferensdeltagarna kommer 
att få en god bild av .de erfarenhe
ter som olika länder har av sina 
datanät; exempelvis de spanska. 
franska, japanska och engelska 
näten kommer att presenteras. 

Man kommer att redovisa CaST 
Il-projektet, dvs det projekt som 
går ut på att bygga upp ett da
tanät mellan fem datacentraler för 
forsknings ändamål, två i Italien 
och en i vardera Schweiz. Frank
rike och England. I caST 11 -
projektet ingår också Sverige och 
Norge. 

Ytterligare uppgifter om Ieee 
74 kan fås från Stockholm Con
rer.tion Bureau, tel 08/6304 45. 



NU ÅR DEN KLAR! 

INERTIA 1230 - ett massivt kraftpaket som kan stoltsera med utomordentliga prestanda. 
Betänk: 2x30 W sinus uteffekt vid 8 Ohm högtalare, frekvensomfång 15-75000 Hz 

0.05 % total harmonisk distortion. multiplex stereo FM-radio med 2 u V känslighet. 
Allt detta till ett pris av under 1000:-. 
Mera information finns i broschyren som kan rekvireras från Inertia Industri AB. 
Box ~4109 , 40020 Göteborg eller telefon 031-83 00 90. 
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VI HAR TESTAT: 
XELEX EFFEKTFÖRSTÄRKARE SAKNAR HELT TIM 

Trots enormt hög motkopplingsfaktor saknar Xelex-förstärkarna varje tillstymmelse till transientinter
modulation. Hur är nu detta mÖjligt? Jo, design med stor effektbandbredd i slutsteget i kombination 
med speciell dimensionering av ingångs steget är skälen till det fantastiska resultatet. 

Tack vare konstruktionen kan man faktiskt förena hög motkoppling med stor förstärkningsbandbredd. 
Dels får man då låg distorsion och dels optimal transientrespons. Resultatet är verifierat av många 
ingående test. En Hi-Fi-förstärkare får inte ha något TIM. En sådan skulle Xelex aldrig' drömma om 
att släppa ut. 

Xelex är känt för perfektionism. Förstärkarna återger Signaler utan vinkling eller färgning. Och över-
9,ångsdistorsionen är reducerad till ett ohörbart minimum, just tack vare den starka motkopplingen. 
Övergångsdistorsionen framgår bäst av intermodulationen vid låga nivåer. 

Detta är verkligen intressanta resultat för alla kvalitetsmedvetna. Xelex har som mycket stark policy 
. att aldrig sky några medel för att få fram solida och verkligen högkvalitiva produkter. Men ändå vet
tiga priser. Xelex AB har adress Hardemogatan l, 124 44 Bandhagen och tel. 08/860050. Ring eller 
skriv så hjälper man Dig gärna med ljudproblem. 
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Här är vi SORl tycker 
du ska vara 'rädd om dina 
kronor och ö 
Det kan vara svårt att köpa hifi. 
För det finns så mycket att välja på. 
Mycket som är snyggt i broschyrer, mycket 
som ofta ser bättre ut än det låter. 
Därför har vi valt ut ett sortiment som 
håller vad det lovar och som låter bra. 
Vi har rensat lite grann för att det ska 
bli lättare att v-älja. 
Och hos oss kan du själv lyssna och avgöra 
vad du tycker låter bäst. Det tycker vi är 
rimligt. Det är ju dina kronor och öron. 

L·u ~ Bangatan 36 Göteborg 
_ Pontonjärgatan 29 Sto 
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Amatörmdiotransceivem TS 520 
för mobilt och stationärt bruk 
ÖVerlag goda mätdata gav TS 520från Trio/Kenwood vid detta R T-test. 
Med inbyggt nätaggregatför 12 V= och 220 V nätanslutning 
är stationen mycket användbar bådeför stationärt och mobilt bruk . 

•• För några å r sedan provade vi SSB
transceivern FT 277 från Sommerkamp. 
Denna har varit ensam i sitt slag på 
marknaden och i sin klass genom utfo ran
det med inbyggt nätaggregat för 220 V 
växel - och 12 V likström, litet kompakt 
format och relativt hög effekt på kort
vågs banden. Konceptionen har rönt ett 
stort intresse, och transceivern har sålts 
framfor allt i USA i stort antal. 

Trenden går mot fler stationer av det 

Mätningar: ROLF SVENSSON, SmfiJdoj 
Test: GUNNAR LILLIESKÖLD, SmfiJdis 
Foto: HANS J FLODQUIST 

här slaget med möjlighet till stationär och 
portabel drift. Vi har här tagit upp 
Trio/Kenwood TS 520, som bygger just 
på den grundiden att stationen ska kunna 
användas såväl stationärt som mobilt. 
Den är halvledarbestyckad så när som på 
dri vrör och slutrör. Därfor skulle det bl i 
intressant att se vilka egenskaper motta
garen uppvisade vid mätningarna ; ofta 
har ju transistoriserade mottagare mycket 
dåliga intermodulationsegenskaper och 
ett typexempel var just FT 277. 

I rättvisans namn bör man dock påpe
ka att yngre modeller av denna är betyd
ligt bättre ; tvåsignalselektiviteten har på 
ett ' senare exemplar uppmätts till ca 85 

dB och tresignalselektiviteten till 60 dB, 
vilket är helt acceptabla värden. 

Man kan i praktiken räkna med att 70 
resp 60 dB är vad som fordras for att 
mottagaren ska vara användbar på våra 
överfyllda kortvågsband. Några dB upp 
eller ned spelar dock en ganska stor roll , 
bör tilläggas. Detta gäller huvudsakligen 
tresignalselektiviteten. 

Bra mottagardeI 
i Trio TS 520 
Mottagarens HF-steg och blandare an
vänder MOS-tetrod som forstärkande 
element. Detta jämte klok dimensionering 
har givit goda mätdata. Tvåsignalselekti-~ 

TABLE l. CARRIER FREQUENCY TABLE 2. HET FREQUENCV TABLE 3. F IX . X'tel 

Fig l. Blockschema för TS 520. 
Mellanfrekvenser = 3395 kHz och 
8895 - 8295 kHz. Kristallfiltret är ge
mensamt för sändare och mottagare. 
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viteten uppmättes genomgående till ca 80 
dB , och vid tresignaltest höll sig mätvär
dena runt 60 dB. Motsvarande värden för 
den gamla rörmodellen TS 510 är 75 resp 
63 dB. Dessa är dock relaterade till l ~V , 

varför jämforeIsen inte kan utföras direkt 
utan värdena får räknas om med hänsyn 
till känsligheten på olika band. 

Selektiviteten i TS 520'ombesörjs av ett 
8-poligt kristall filter med filterbandbred
den 2,4 kHz i toppen (- 6 dB) och 4,4 vid 
-60dB. 

Som option finns ett CW-filter med 
bandbredden 0,5 kHz for - 6 dB och 1,5 
kHz för - 60 dB. Filterfrekvensen är lik
som i tidigare Trio- {och Heathkit-)appa
rater 3395 kHz. 

Känsligheten är for de flesta moderna 
mottagare helt tillräcklig for 80-, 40- och 
kanske t o m 20 m-bandet. Vid dessa fre
kvenser är det atmosfåriska bruset domi
nerande. Intermodulationsegenskaperna 
är betydligt viktigare. Läget är dock ett 
annat på 10 m-bandet, där atmosfårbru
set är lågt. Känsligheten vid 12 dB 
SINAD är där 1,3 ~V, vilket får anses 
som en smula okänsligt. Samma resultat 
gav den tidigare uppmätta rörmodellen 
TS 510. ·OBS att det här rör sig om emk 
= 1,3 ~V, vilket är detsamma som en 
polspänning av 0,65 ~V, vilken tillverkar
na vanligen anger. Den som använder 
apparaten mycket på detta band, och sär
skilt då vid DX-trafik, bör nog komplet
tera med ett extra HF-steg. Det bör i så 
fall vara urkopplingsbart for att inte orsa
ka intermodulationsproblem vid höga 
signalstyrkor. Idealet är att känsligheten 
ökar med ökad frekvens . I TS 520 är det 
tvärt om; känsligheten sjunker kraftigt på 
högre frekvenser. 

En annan viktig mottagaregenskap är 
generering av interna spurioser. Några 
sådana kunde inte upptäckas, vilket tyder 
på god skärmning mellan stegen och 
lämpliga frekvens val. 

Förnämlig AGC i TS 520 
ger konstant utsignal 
I punkt 9 i mätprotokollet finns upptaget 
mätvärden for statisk AGC. Man kan 
sammanfattande säga att denna funktion 
är utmärkt; när insignalen ändrades från 
7 ~ V till över 2 V, var utspänningen abso
lut konstant. Ingen distorsion kunde note-
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TABELL l 
TILLVERKARDATA: 
Frekvensområden: 3,5 - 4,0 MHz 

7,0-7,3 MHz 
14,0 - 14,35 MHz 
21,0 - 21 ,45 MHz 
28,0 - 28 ,50 MHz 
28,50-29,10 MHz 
29,10 - 29,70 MHz 

Sändningsklasser: USB, LSB eller CW 
Matningsspänning: 120/ 220 V, 50/ 60 Hz 

eller 13 ,8 V= 
Effektförbrukning: 45 W vid mottag

ningsläge och glöd
strömmen tillslagen 
26 W vid glödström
men frånslagen 
280 W max vid sänd
ning 

Tillford effekt. slutrören: 160 W vid C W 
Frekvensstabilitet: Mindre än 100 Hz 

under 30 min efter 
uppvärmning. 
Inom ±2 kHz under 
första timmen efter I 
min uppvärmning 

Bärvågsundertryckning: 40 dB 
Sidbandsundertryckning: 40 dB 
~pegelfrekvensdämpning: 50 dB 
Overtonsdämpning: 40 dB eller 
Mellanfrekvensundertryckning: 5e dB 
Mottagarens känslighet: 0,5 J.LV käm-

Mottagarens 

spänning (= 
I J.LV emk) för 
10 dB S/ N 
inom 3,5 - 21 
MHz-banden I 
J.LV för 28 
MHz-banden 

selektivitet: SSB 2,4 kHz vid - 6 dB 
4,4 kHz vid - 60 dB 
(CW 0,5 kHz vid - 6 dB 
1,5 kHz vid - 60 dB 
Filtret ingår ej i stationen, 
men finns som tillbehör) 

Rör och halvledare: 3 rör 
lIC 
18 FET 
44 bipolära 
transistorer 
84 dioder 

Mått: 335 X 150 X335 mm 
(bredd, höjd, djup) 

Vikt: 17 kg 
Importör: AB Elfa, Solna. 
Pris: 3 950 kr. 

ras vid den högsta inspänningen. Säkert 
tålde mottagaren mer, men den använda 
signalgeneratorn ·kunde ej ge högre ut
spänning. 

Den dynamiska regleringen kunde ty
värr inte kontrolleras vid mättillfållet, 
men inga påfallande avvikelser från "nor
malt beteende" kunde påvisas vid praktis
ka prov av stationen. 

Bra störningsbegränsare 
med funktion i MF-delen 
Störnings begränsare som arbetar i LF-de
len brukar inte fungera särskilt bra, det 
har nog mången radiointresserad fått er
fara. En bättre väg att gå är den som Trio 
valt, nämligen att ta bort störningarna i 
MF-delen innan de nått detektorn. 

lfig 2 visas schemat. MF-signalen pas
serar normalt dioderna DI , D2, D3 och 
D4. Dessa ger funktionen aven grind, 
som bryter signalen då störningar före
kommer. Störningarna separeras från 
nyttosignalen och förs tärks i Q 2, Q3 och 
Q4 och likriktas sedan. Den så uppkom
na spänningen forstärks i Q5 och blocke
rar grinden så, att den sammansatta MF
signalen spärras under den tid störningen 
varar. 

Denna teknik för störningsbegräns
ningen foreko mmer även i Somrnerkamp 
FT 277, Drake R4 m fl transceivers och 
mottagare. 

Obetydlig frekvensdrift 
även på högsta bandet 
Mätningen av stabiliteten tillgick så, att 
en 28 MBz signal påfordes mottagaren. 
Beatoscillatorn var påslagen, och motta
garen stämdes av så, att LF-signalen fick 
en frekvens av I kHz. Denna ton registre
rades aven frekvensmeter. Genom detta 
mätforfarande får man ett resultat som 
svarar mot den praktiska användningen. 
Såväl VFO, kristalloscillator for fre
kvensval och beatoscillator bidrar ju till 
frekvensdriften. Man kan i princip säga 
så att 100 Hz drift är vad som kan tolere
ras för amatörbruk. Mer bör den inte 
vara, för annars måste man då och då 
utföra efteravstämningar for att inte talet 
ska ändra karaktär. Vid CW-mottagning 
med ett smalt MF-filter är kraven givetvis 
större. I tidigare tester har vi mätt upp en 
frekvensdrift av 2 kHz eller mer på en ~ 



NYTT ELEMENTFÄSTE 
Nästan omöjligt att bryta. Ultramid B4K som tål solens UV-strålning. 

NY PROFIL NYTT ELEMENTLÅS MINDRE KARTONG 
ger vinden mindre angreppsyta vari tör snabbare och säkrare låsning av Bara hälften så stor. 
genom risken tör vibrationsskador är elementen 
så gott som helt eliminerad. 

Svenska AB Philips 
Servex Fack 10250 STOCKHOLM 
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timme (FT 277 och KW Atlanta) från 
tiden för tillslag. Därför trodde vi först att 
det var något fel i mätningen när fre
kvensen praktiskt taget låg still. Efter en 
timme hade mottagaren inte drivit mer än 
35 Hz! Mätresultatet var emellertid helt 
riktigt. Detta får ses som ett synnerligen 
gott värde, och få stationer på marknaden 
uppvisar en så förnämlig stabilitet. 

Sändardelen i Trio 
acceptabelt linjär 

En viktig egenskap hos sändaren är att 
den inte får ha för hög intermodulations
distorsion. Internationella radioregle
mentet anger att denna ska ligga minst 31 
dB under nyttosignalen. På denna punkt 
klarar sig TS 520 med 32 dB som upp
mätt värde. För att inte IM-distorsionen 
ska öka vid kraftig utstyrning finns i de 
flesta moderna transceivrar och SSB-sän
dare en ALe-funktion. 

Vid kontroll av att denna fungerar till
fredsställande mäter man distorsionen vid 
två olika utstyrningsgrader; när ALC
metern precis börjar göra utslag och där 
ALC-metern visar max utslag. Är funk 
tionen riktig, ska man erhålla samma ut
slag vid dessa båda mättillfållen. TS 520 
gav 32 dB vid bägge fallen och fungerar 
alltså tillfredsställande. Stationen har ett 
DX-Iäge där man kan få ut 130 W PEP. 
Denna finess bör man utnyttja med viss 
försiktighet då intermodulationsdistorsio
nen stiger något till - 29 dB. 

Övertonsutstrålningen är en viktig pa
rameter för sändaren. Denna uppmättes 
till 46 dB för första övertonen (fo X 2). 
Värdet får anses som representativt för 
stationer i den här klassen, men alldeles 
godtagbart är det icke. Med pi-filter på 
utgången kan man dock knappast få ett 
högre värde. Man kan råka ut för TVI vid 
drift på 15 m-bandet. Botemedlet är i så 
fall ett lågpassfilter. 

Bland övrig obehörig utstrålning från 
sändaren uppmättes bärvågsdämpningen 
till 60 dB och sidbandsdämpningen till 
bättre än 80 dB, vilket är två mycket bra 
värden. 

Som så ofta noterats: 
S-metern opålitlig 

Det finns väl egentligen ingen mottagare 
som har en S-meter som visar vad den 

ska göra, nämligen 6 dB mellan varje 
S-enhet. TS 520 är inget undantag härvid: 
3 dB mättes mellan S-enheterna. Det är 
dock sällan man är betjänt av absoluta 
registreringar av signalnivån. S-metern 
ska användas för relativa mätningar, och 
dess utslag bör inte tas för allvarligt. 

Under S-9 var instrumentet tämligen 
linjärt. En nackdel är att instrumentet 
visar olika utslag på olika frekvensband 
för en given insignal. Utslaget står i pro
portion till känsligheten på de olika ban
den. Instrumentet mäter i sändningsläge, 
ALC , strömförbrukning i slutrören, rela
tiv HF-ut och högspänningen. Se f ö QTC 
nr 5, 1974; Bo Jakobson: Den trolösa 
S -metern. 

PROVNINGSDATA 
OCH TESTVÄRDEN 

Mätresultat for Kenwood 
TS 520 nr 850862 
Apparaten levererad av: Generalagenten. 
Provningsperiod: Aprj[-juni 1974. 
l. Känslighet: ~V EMK för 12 dB SINAD 
vid 50 m W uteffekt. 
Frekvens MHz 

3,6 USB 
7,1 USB 

14,1 USB 
21,1 USB 
28,1 USB 

2. Två signaIselektivitet: 
Frekvens MHz 

Känslighet ~V 
0,4 
0,7 
0,6 
0,7 
1,3 

F±lOkHz 
dB relativt 

känslighe/sgränsen 
3~ 8~ 
7,1 / 82 

14,1 79/ 
21,1 79/ 79 
28,1 80/ 81 
Värdet till vänster anger att störande frekvens 
ligger över nyttosignalen. Till höger gäller 
störsignal under nyttofrekvensen. 

3. Tre signalselektivitet: F ± 10 kHz ± 
20 KHz 
Frekvens MHz dB relativt 

käns lighets gränsen 
3~ 6U 
7,1 / 59 

14,1 63/ 
21,1 62/ 59 
28,1 65/ 66 

Fig 2. Störningsbegränsarens 
schema. Denna arbetar i MF
delen. Funktionen framgår 
av texten. 

Mekanisk god stabilitet 
viktig vid mobilt bruk: 
Frontpanelen är gjuten , vilket ger ett ele
gant utseende samtidigt som den styvar 
upp hela höljet. Det är ju viktigt med tan
ke på att apparaten faktiskt är avsedd att 
kunna användas mobilt. Kanske bör man 
dock inte utsätta transceivem för alltför 
våldsamma skakningar. Kretskorten är 
nämligen uppbyggda på japanskt vis med 
stående komponenter för att spara plats. 
Det monteringssättet godkänns t ex inte 
vid militär -materiel , som ju ska kunna 
tåla både skakningar och vibrationer, 
men vilken sändaramatör har råd att be
tala för MIL-specificerad materiel? TS 

4. Blockering: F±100 kHz 
Frekvens MHz 

3,6 
7,1 

14,1 
21,1 
28,1 

5. Interna spurioser: 

dB relativt 
känslighets gränsen 

/ 89 
79/ 
/94 

94/ 94 

Inga interna spurioser hörbara inom amatör
banden. 

6. Externa spurioser: 
D~ insignalens nivå kom upp till blockerings
gränsen uppkom ett stort antal spurioser med 
ca 10 kHz separation runt den inställda fre
kvensen. 

7. Spegelfrekvensdämpning: dB relativt käns
lighetsgränsen 
28,1 MHz dämpning -63 dB 

8. MF-dämpning: dB rel känslighetsgränsen 
8895-
8295 kHz (La MF) 
3180 kHz (2.a MF) 

dämpning -67,5 dB 
dämpning - 100 dB 

9. Statisk AGC: O dB är känslighetsgränsen 
Jnsignal U/signal 

OdB 0,7 ~V OdB 
5 dB 5 dB 

10 dB 8 dB 
20 dB 7 ~y Il dB 
40 dB 70 ~y Il dB 
60 dB 700 ~y l I dB 
80 dB 7 m V Il dB 

100 dB 70 m V l I dB 
120 dB 700 m V l I dB 
130dB 11 dB 



520 tål säkert mobil drift, men man ska 
kanske inte ge sig ut med den och köra 
rally, för då kommer nog apparaten att 
sönderfalla i två block: Ett tomt hölje och 
en påse komponenter! Man bör hur som 

10. S-meter: Erforderlig 
metern ska visa S-9. 
Frekvens MHz 

3,6 
7,1 

14,1 
21 ,1 
28,1 

II. Linjäritet: 
lnsignal 
+30dB 
+20dB . 
+ 10 dB 
OdB 
- 5 dB 
-9dB 
- 12,5 dB 
- 16 dB 
- 19,5 dB 
-23 dB 
- 26dB 
-29 dB 

12. Frekvensstabilitet: 
vid 28,0 MHz 
Tid min 
O 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

· 50 
60 
65 

insignal för att S-

lnsignal ~ V EMK 
110 pV 
190 pV 
175 pV 
180 pV 
350 ~V 

S -värde 
+ 35 
+ 28 
+ 15 

S9 
S8 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Totalstabilitet mätt 

Frekv drift 
O Hz 

23 Hz 
23 Hz 
10Hz 
10 Hz 
Il Hz 
13 Hz 
26 Hz 
23 Hz 
18 Hz 
25 Hz 
36 Hz 
41 Hz 

hel st lägga ned litet omsorg på en god och 
stadig montering i.bilen. 

Det här med skaknings känsligheten 
ska kanske inte överdrivas. Transis
~ormottagare för rundradio brukar ju hål -

Vid kontroll visade det sig att mätuppkopp
lingen drivit 5 Hz som ska dras ifrån statio
nens drift. 

13. Sändardelen: 
Uteffekt 
14 MHz 120 W CW, 100 W PEP tvåton , 

130 W PEP tvåton med kom
pressorn inkopplad. 

28 MHz 110 W CW, 90 W PEP tvåton. 

14. Övertonsutstrålning: 
Fo 14 MHz 
2 XFo 
3 X Fo 

15. Övrig obehörig utstrålning: 

OdB 
- 46dB 
- 64dB 

Bärvågsdämpning 60 dB 
Sidbandsdämpning > 80 dB 
La MF dämpning 60 dB 
"Vandrande spurioser" sammanfaller med 
önskad signal på 14,130 MHz - 50 dB 

28,400 MHz - 40 dB 
Spurioserna härhör från 2 X f VFO + f bärvågs

resp f bandoscillator - (5 X f VFO - 5 f bärvågsoscillator)' 

16. Intermodulationsdistorsion: 
Då ALe-metern precis börjar göra utslag 

- 32 dB rel PEP 
Med ALe-metern på max ALe qm - 32 dB 
rel PEP 
Uteffekten var också oförändrad 100 W PEP 

Med kompressorn inkopplad och oföränd
rad innivå ökade uteffekten till 130 W PEP 
och intermodulationsprodukterna till - 29 
dB ; ett stort antal högre ordningens I M-pro
dukter dök upp och ökade signalens band
bredd högst väsentligt (± kHz vid - 60 dB). 
Innivån motsvarade härvid instrumentutsla
get max ALC. 
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Fig 3. Innandömet av TS 520. Slutsteget är 
helt skärmat och kyls aven fläkt som är mon
terad på bakpanelen. På denna är även mon
terad switchtransistorema som är kapslade 
av ett svart metallhölje. Stationens VFO är 
direkt monterad på den gjutna frontpanelen. 

la vid bilmontering. Dock händer ganska 
ofta att känsligheten går ned efter ett tag, 
beroende på att kärnor och trimkon
densatorer rubbas , så att trimningen änd
ras. 

Kretskorten är lödförbundna med ka
blarna. Det ger inte samma servicevänlig
het som t ex FT 277 erbjuder med sina 
instickskort. A andra sidan är kontakter 
de kanske mest felbenägna komponenter
na i elektronikapparatur. Viss militär ut
rustning tillåter t ex inte att kontakter 
över huvud taget används i utrustningen, 
detta för att man ska erhålla en så hög 
MTBF som möjligt. (MTBF - Mean Time 
Bel ween Failure, dvs intervall av medel
perioden mellan uppträdande fel.) 

Allmänt gott intryck 
och god dokumentation 
Det praktiska provet av stationen avslöja
de inga direkta nackdelar. Möjligen lät en 
del SSB-stationer något råa, vilket kan 
orsakas av AG C-systemets tidskonstan
ter. Man kan med omkopplare välja lång 
resp kort hålltid. Det finns även ett läge 
där AGC är bortkopplad. 

Stationen har en del "dubbelrattar" , 
vilket komplicerar handhavandet något, 
men dispositionen av reglagen är för öv
rigt god. Utväxlingsmekanismen är myc
ket välgjord med glappfri avstämning. Ett 
varv hos avstämningsratten motsvarar 25 
kHz. 

Med TS 520 följer en förtjänstfullt upp
lagd handbok som är ovanligt genomar
betad och detaljerad. 

Stationens huvudsakliga egenskaper 
kan man summera enligt följande: 
• Relativt låg intermodulationsdis-
torsion hos mottagaren. 
• Statisk AGC mycket god. 
• Känsligheten något låg på 10 m-ban
det. 
• Frekvensstabiliteten exceptionellt god. 
• Relativt ren utsignal hos sändaren. 
• Tillverkarens uppgifter uppfylldes eller 
till och med överträffades, vilket framgår 
av tabell} och 2. 

Ett köp av TS 520 kan rekommende
ras. Den har ingen direkt svag punkt som 
drar ned det goda helhetsintryck som test
teamet fått vid både mätningar och prak
tiska prov. Priset för transceivem borde 
också indikera en kvalitetskonstruktion. 



Sinus är Sveriges enda 
tillverkare av det som sitter 

inuti en högtalare 
Redan från starten specialiserade vi oss på 
högtalarelementet. 
I vår ljudfabrik i Bureå utanför Skellefteå finns 
ett av världens modernast e ljudlab. Där finns 
bl a två mätrum med mycket speciella egen
skaper: ett frifältsrum och ett efterklangrum. 
Frifältsrummet är byggt så att inga som helst 
reflexer kan uppstå. Efterklangrummet är 
raka motsatsen - ljudet dör nästan aldrig ut. 

Visserligen kan man inte mäta sig till det 
perfekta ljudet. Var och en upplever ljud på sitt 
sätt. Men en konstruktör måste veta hur 
elementet beter sig för varje enskild frekvens 
för att kunna bygga en bra stereoenhet. 
Tusendelar aven millimeter kan betyda 
väsentlig skillnad i ljudkvaliten. Du kan alltså 
dra nytta av Sinus laboratorium. 

I dessa fyra specialhögtalare sitter woofers från Sinus: 

Audio-produkter i Karlskoga 
har tagit fram en s k t rans
mission-line-högtalare som 
kallas Crescendo. I den hög
talaren sitter bl a Sinus 26 cm 
woofer WR-I05IIX. Tala 
gärna med Bo Hansson, 
telefon 0586/324 30. 

Rigu i Trollhättan, som 
specialiserat sig på orkester
anläggningar, har bestyckat 
sin baslåda med 8 st Sinus 
26 cm woofers WR-I078IX. 
Lådan tål hela 140 watt. På 
Rigu talar du m ed J erry 
Gustafsson, t elefon 
0520/37900. 

Sela i Stockholm har tagit 
fram en pelar-högtalare som 
trots blygsamma ytterrnått 
(140 X 29 X 35 cm) har impo
nerande ljudresurser. 
Bestyckad med 4 st Sinus 
23 cm WR-8294ZX. Om du 
vill tala med Sela, så ring 
Staffan Dahl, telefon 
08/940270. 

Inform atlonstjanst 9 

'.liI. 
Sentec i Stockholm har kon
struerat en okonventionell 
hifi-högtalare som försetts 
med 2 st Sinus 23 cm. Högta
],aren fick mycket goda test
resultat i Radio & Television 
nr 4, april 1972. Johan Bern
ström och Göran Tisell telefon 
08/54 40 10 svarar gärna på 
frågor. 
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Klipp ur och spar det här katalogbladet så blir det lättare 
för dig att beställa! 

Format,mm 
Djup, mm 
Max. belastning. W 
Resonansfrekvens, Hz 
Frekvensområde, Hz 
Impedans, Ohm 
Talspole, 'Ii mm 

Format,mm 
Djup, mm 
Max. belastning. W 
Resonansfrekvens, Hz 
Frekvensområde, Hz 
Impedans, Ohm 
Talspole, 'Ii mm 

Format,mm 
Djup, mm 
Max, belastning. W 
Resonansfrekvens, Hz 
Frekvensområde, Hz 
Impedans, Ohm 
Talspole, 'Ii mm 

Bas-högtalare 
Mellanregister- Diskant-
högtalare högtalare 

WR-8294MX WR-I078IX WR-8296MX FR-5099PX MR-5099XS TR-2275XX TQ-2173XX 

228 259 228 '131 131 65 68X 68 
89 103 85 62 114 23 34 
40 40 30 
28 28 28 
25 - 4.000 25-5.000 25-12.000 55 -11.000 300-6.000 5.000 - 20.000 1.500-20.000 
8 8 8 8 8 8 8 
JO 40 20 20 20 12 12 

Bred bands-högtalare 

FQ-3299VD FE-4699PX 

86X 86 104 X 1.';5 
47 50 
8 15 
55 ~O 
50- 18.000 7;; -11.000 
8 Il 
20 20 

FQ-S099VX FE-5799PX 

133X 13:3 127 X 184 
56 64 
15 20 
50 55 
45-14.000 50- 11.000 
8 8 
20 20 

I Impregnerad vävkant 
M Massiv gummikant 
p Preparerad papperskant 
V Vulkaniserad vävkant 
X Standard 
D Dubbelkon 
S Sluten kåpa (mellanton) 

FE-4799MX FE-4799MD FR-5099PX FR-5099VX 

98 X 156 98 x 156 131 138 
59 59 62 56 
15 15 15 15 
50 50 70 50 
45-12.000 45- 16.000 55 -11 .000 45-14.000 
8 8 8 8 
20 20 20 20 

FR-6099PX FR-8099PX FR-8030XX FR-8096PX 

166 200 200 200 
68 75 110 78 
20 20 30 30 
~O 60 38 :38 
65- 16.000 50 -16.000 35-1 6.000 35-16.000 
8 8 8 
20 20 20 20 

U-66 Elektronik i Göteborg lagerför alla Sinus 
hifi-element och har också tagit fram ett par 
intressanta kits med Sinus-element. Kontakta 
Tommy Jenving telefon 031/11 79 70 så får du 
alla uppgifter. 

Sinus. 
100% svenskt ljud. 

Vasaloppsvägen 106, 126 59 Stockholm. 
Telefon 08/46 26 10 



DX-nytt 
i korthet 
Förmodligen kommer detta 
nummer av R T att till rätt stor del 
läsas av semesterfirande männi
skor. Vad en DX-are kan ägna sig 
åt under några lediga veckor äg
nar vi denna gång en liten betrak
telse här intill. 
• Som R T redan redogjort för 
tidigare dominerar även DX-kon
ferenserna under sommaren. 
Europeiska DX-rådet höll sitt 
årsmöte i Canterbury, England, 
under pingsthelgen med ett Oertal 
svenska klubbrepresentanter när
varande. 
• Årets svenska DX-parlament 
ägde rum i Malmö 14 - 16 juni 
och som vanligt var det ett 100-tal 
DX-are närvarande plus många 
representanter för utländska ra
diostationer och även DX-klub
bar. Om detta parlament åter
kommer R T utförligare. 
• Det finska Stormötet för DX
are hålls. som tidigare nämnts. i 
Sieravuori i sydvästra Finland 
under tiden 2 - 4 augusti och de 
svenska DX-are som då se
mestrar i Finland bör ta tillfället i 
akt att besöka förhandlingarna. 
• För DX-are som lägger sin 
semesterresa söderut kan nämnas 
att en European DX-Camp 1974 
arrangeras under tiden 27 juli till 
18 augusti i Döbriach am Mill
st ätter See i Österrike. Arrangör 
är den österrikiska klubben 
ADXB-OE med adress Postfach 
11, A-i11i Wien, och man väntar 
att många DX-are från framför 
allt Österrike och Tyskland men 
även övriga Europa ska deltag a i 
lägret som avses bli ett internatio
nellt forum med DX-hobbyn som 
huvudtema. 
• På Kanarieöarna finns nu ock
så en DX-klubb som heter AtIan
tico DX-Club och utger en må
natlig nyhetsbulletin. Intresserade 
kan vända sig till klubbens ledare 
Jorge F da Silva Mora, Parque 
Resicencial "Guajara" No 96, La 
Laguna, Teneriffa. Medlemsav
giften är 15 internationella 
svarskuponger per år. 
• Internationella Röda Korset i 

ox-
ING 
Börge Eriksson 
rapporterar 

Geneve har nu sina årliga test
sändningar från Schweiz. De nu 
aktuella sändningarna sker 22, 24 
och 26 juli kl 07.00-08.00. 
12.30 - 13.30. 18.00 - 19.00 och 
24.00-01.00 på 7210 kHz. 
Sändningarna sker' på engelska, 
franska. spanska. tyska och ara
biska. Nästa sändningsperiod blir 
16, 18 och 20 september på sam
ma frekvens och tider. 
• Ibland kan även trevliga DX
stationer avlyssnas utanför de 
ordinarie rundradiobanden. Till 
dessa hör en del privata smås ta
tioner i Turkiet. av vilka den tur
kiska polisradion. The Turkish 
PoIice Broadeasting Station i 
Ankara är en. Stationen sänder på 
6 340 kHz med en effekt av en
dast 250 watt, men trots detta kan 
den höras i vårt land främst un
der kvällssändningen mellan kl 
18.00 och 19.00. 

Stationen besvarar lyssnarrap
porter med ett nyligen utgivet 
QSL-kort om svarsporto medsän
des . Adressen är Turkiye Pois 
Radyosu, T C Emniyet Genel 
MiidiirLiigii, Ankara, Turkiet . På 
grund av språksvårigheter väl
komnar man helst rapporte r in 
spelade på band. 

Tips ror 
semester-D X -aren 
Sommaren innebär vanligtvis 
semester med resor. sol och bad 
för Oertalet människor. Men den 
inbitne DX-aren passar nog även 
på att offra några sommarnätters 
sömn för att lyssna efter exotiska 
kortvågsstationer. när möjligheter 
finns att sedan slumra i hängmat
tan dagen efter. 

Att här i korthet redogöra för 
allt som kan höras är omöjligt. 
men i stora drag ska vi ange de 
skiftningar som sker på kortvågs
banden under dygnets mörkare 
del nu i vår svenska hög- och 
sensommar. 

Två kontinenter står i förgrun
den: Afrika och Sydamerika. 
~ De afrikanska stationerna 
börjar höras främst i 6Q-meters
bandet vid 19-tiden på kvällen 
för att sedan kulminera mellan kl 
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• • • Sensommarkonditioner • • • 
• • • Afrikastationernas tid • • • 
• • • European DX Camp 

27/7-18/8 • • • 

• • • rara QSL. 

Radio Quito tillhör de vanligaste 
Ecuadorstationerna som är hörbara i 
vårt land. Försök på frekvensen 4 923 
kHz efter kl 03.00 någon natt. Är 
ganska QSL-säker. 

Radio Sucre i Venezuela på 4960 
kHz är också ganska lätthörd. Där
emot är man ibland svårflirtad med 
QSL, men for en del år sedan svarade 
man med vidstående kort. 

22 och fram till midnatt och 
kanske något senare. Ä ven i 90-
meters bandet kan afrikanska 
stationer höras. 
~ De sydamerikanska stationer
na finns i de Oesta kortvågsband. 
De brasilianska stationerna kan 
höras från 16-metersbandet upp 
till l20-meter. Dessa stationer 
uppträder i allmänhet tidigt på 
kvällen och konditionerna når 
toppen vid midnatt fram till 02 (el 
ler 03-tiden). 

Av mera raritetskaraktär är en 
del brasilianska stationer längst i 
västra Amazonområdet. som i 
allmänhet hörs senare på natten. 
Vid midnatt börjar även de boli 
vianska stationerna att höras. 
främst i 60-metersbandet. men 
ibland även i 49- eller 90-me
ter sbanden. Dessa stationer 
stänger i allmänhet tidigt kring 
02-tiden. 

Undantag finns. - Venezuela
stationerna börjar också höras 
vid midnatt allt från 3 I m-bandet 
upp i 90 m-bandet. Dessa statio
ner hörs i allmänhet hela nätterna. 

Men det är främst efter kl 03.00 
som saker och ting brukar hända 
och då sommarens toppkonditio-

• • 
ner brukar visa sig från sin bästa 
sida. Det är de många. ja otaliga, 
små privatstationerna i Ecuador 
och Peru som kommer fram på 
frekvenser mellan de starkare sta
tionerna i 49 -, 60- och 90-me
tersbanden och ofta även utanför 
de ordinarie frekvenserna. 

Nästan varje säsong dyker nya. 
ej tidigare hörda stationer upp. 
Den som blir först med att höra 
en sådan station och sänder rap
port brukar bli rikligen belönad 
med QSL-brev, vimplar och sou
venirer. Sedan. när den första 
glädjen lagt sig över att dess sig
naler hörs i Sverige. brukar det bli 
tvärstopp med svaren, men även 
här finns undantag. Litet mutor i 
for m av frimärken som svarspor
to, vykort och någon vimpel kan 
hjälpa, liksom ett personligt brev 
på spanska är till god hjälp. 

Mera i detalj vad som kan hö
ras kan den intresserade DX-aren 
få genom färska tipstabeller. som 
talar om vad som hörs. 

Detta är en verklig QSL-raritet: 
Knappast lär Radio La Plata i Bolivia 
bli hörd denna sommar, men vi visar 
QSL-kortet som bevis på att upp
märksamma DX -are kan ihågkom
mas. Den kände skåne-DX-aren Kjell 
Ekholm, ägare av firma Bejoken i 
Malmö, hade turen höra stationen en 
sommarnatt 1956. 

Radio Huancayo i Peru är en trevlig 
station, som inte är helt omöjlig att 
höra. Driver ibland något i frekvens, 
men forsök bör göras omkring 5 950 
kHz. 



Fjärrstyrd TV-kamera 
bevakar riksdagen 
Med en.Dä"styrd TV-kamera kan SR bevaka och 
spela in händelser i Riksdagshuset utan att behöva ha 
personal på platsen. Ett Philipssystem har under året utvärderats. 

•• Sveriges R adio har utvärderat ett 
nytt TV -system för Riksdagshuset. Sy
stemet innebär att den där belägna färg 
TV -kameran är obemannad. och fjärr 
styrd från Sveriges Radios lokaler på 
Gärdet i Stockholm. Därvid kan en man 
bevaka riksdagsdebatterna och samtidigt 
utföra andra arbeten. Ständig passning av 
något slag behövs, eftersom man från bör
jan inte vet om något intressant uttalande 
spontant kan komma upp. Med detta sy
stem har man möjlighet att när som helst 
göra en inspelning, eftersom allt är upp
kopplat, intrimmat och bevakat. 

Ny färg-TY-kamera 
på nig- och svänghuvud 
Den kamera som använts är av typen 
Philips LDK 5, som främst har följande 
egenskaper: 
• Inbyggd synkgenerator och P AL

koder i kamerahuset. 
• Synkronisering av kameran via s k 

"slave-lock". 
• Tunn kamerakabel av s k triaxialtyp 

med 7 mm diameter. 
• Digital styrning av kamerakontroller

na. I kameran finns ett inbyggt digitalt 

Fig l. Philips färg -TV -kamera installerad 
i Riksdagshuset för möjlighet till kontinuerlig 
övervakning och inspelning vid lämpliga 
tidpunkter. 

Fig 2. Kontrollutrustningen på SR. Här sker 
fjärrstyrning av kameran och bandinspelning. 

minne. 
Fjärrstyrningen sker över vanlig ljud

ledning. Kontroll gjordes av kamerans 
rörelser i vertikal- och horisontalled, med 
ett s k nig- och svänghuvud, linsens 
brännvidd, fokus och bländare samt alla 
övriga inställningar av kamerans elektro
nik. Över samma telefonlinje kan fyra 
kameror styras. Kamerans bilder var hela 
tiden synkroniserade med TV-husets cen
trala synkgenerator. 

Dubbelriktad överföring 
med frekvensmultiplex 
Fig 3 visar flödet av signaler mellan de 
olika delar som kamerasystemet är upp
byggt av. Vid överföring av HF-signaler 

CAMERA 

används frekvensmultiplex. De olika sig
nalernas lägen i frekvensspektrum fram
går av jig. Observera att överföring kan 
ske samtidigt i båda riktningarna. 

Signalerna som kommer från kamera
huvudet till kontrollstationen är: CVBS 
(AM) eller VBS (AM) för monitoröver
vakning under inställning, en ljudkanal 
(AM) och två dito (FM). 

De signaler som passerar i motsatt rikt
ning är: PCM kontrollsignal, yttre "view
fmder" (AM) och tre kanaler ljud (AM). 

Signalerna överförs alla med en tri
axialkabel. Ä ven spänningsmatning sker 
över denna. Man kan även använda 
koaxialkabel och separat spänningsmat
ning. • 
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: I I I I 
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Fig 3. System uppbyggnaden för LDK 5. 
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Fig 4. Signalernas lägen i frekvensspektrat 0 - 40 MHz. Triaxialkabeln möjliggör 
överföring av både signaler och strömförsörjning. 
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Analog CMOS-switch ger enkel
stråleoscilloskop fyra kanaler 
Tävlingsbidrag har redan börjatflyta in till EKO 74, trots att det är långt kvar till tävlingstidens 
utgång. För att ytterligare stimulera R T-läsarna till initiativ och samtidigt visa att kluriga 
kopplingar kan konstrueras med mycket enkla medel, publicerar vi här ett bidrag utom tävlan. 

•• Komplementära MOS - kretsar. 
CMOS, har blivit mycket uppskattade av 
elektronikkonstruktörerna och ersätter 
redan TTL - logik i flera sammanhang. 
Kretsarna är kanske inte så snabba som 
man skulle önska - gränsen går vid nå
gon MHz - men de har å andra sidan 
flera andra intressanta fördelar, bl a är de 
utomordentligt strömsnåla. När nu priset 
också börjar bli acceptabelt, kan det fin 
nas anledning att titta närmare på vad 
man kan åstadkomma med dessa kretsar. 

Enkelt fyrkanalsoscilloskop 

Med en analog switch i CMOS - teknik 
och ytterligare ett par standard CMOS 
kretsar kan man relativt enkelt bygga en 

Analog 
signal in 

bl 

In 

al +6V 

- T -, 

- -'-

.... 
v 

Styrsignal 
- V 6 

US1 

~L~ 
-~ 

>IOM 

l ~f--I I 

o----

I <><300 
I 

I I 
I 

t 
"Till" om Ust - + 6V 
" FrAn" om Ust - - 6 V 

Ut 

Ut 

Fig 1 a. Schemat för en av de/yra swit
char som ingår i CD 4016. b visar swit
chens ekvivalenta schema. 
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s k elektronkopplare. som gör det möjligt 
att presentera fyra olika signaler samtidigt 
på ett enkelstråleoscilloskop. Kretsen CD 
4016 (RCA) innehåller fyra st transmis
sionsgrindar av den typ som visas ifi$ I 
a. Des~ ekvjvalenta elektriska krets vis~s i 
fig J b. 

Switchen styrs med en yttre styrsignal 
och med den dubbla spänningsmatningen 
+ 6 V ligger switchen till om styrspän
ningen är ungefär + 6 V resp från, om 
styrspänningen är ungefär - 6 V. Läckre
sistansen över switchen är minst 10 
Mohm . 

F ör att styra CD 4016 måste man ha 
en vippa och en grindkrets (se fig 2). Vip
pan är en dubbel JK -vippa med beteck-

ningen CD 4027 och grindkretsen CD 
4001 innehåller fyra st 2-ingångars 
NAND - grindar. JK-vippan styrs i sin tur 

·av e,n triggpuls från oscilloskopets svep
kretsar, antingen vid ~vepeti; början eller 
slut. (Skulle i!1te en sådan utgån~ finnas 
på oscilloskopet, får man ta ut pulsar från 
lämpligt ställe i oscilloskopet.) För varje 
triggpuls från oscilloskopet lämnar en ny 
grind en utpuls till sin "switch". Fig 3 
visar de olika pulserna från grindarna 
1- 4. 

Enligt detta förfarande pr~senterar 
oscilloskopet ett helt svep innan det över
går till nästa signal. Detta är endast till 
nackdel när signalfrekvensen är mycket 
låg. Med hjälp av potentiometrarna 

Din ide kan vara värd 10 000 kr! 

•• De flesta elektronikintresserade torde 
väl vid det här laget veta det mesta om 
tävlingen: Att vem som helst får delta. 
med i princip vilken ide eller konstruktion 
som helst, bara den är praktiskt realiser
bar och inte varit publicerad tidigare. 
Samt inte minst att första pris i R T:s och 
Tekniska Museets tävling är 10 000 kr. 

Ett flertal andra värdefulla priser -
bl a två frekvensräknare, tre kalkylatorer 
och en förstärkaranläggning - ligger 
också och väntar på sina vinnare. 

Två av dessa priser visas på bild här 
intill. det ena, en frekvensräknare av fa
brikat Trio-Kenwood FC-752 och det 
andra. en Normatest 2 000. 

Räknaren är en universalräknare som 
förutom frekvens upp till 10 MHz också 
kan räkna perioder, tid och varvtal. Käns
ligheten är 50 m V och den är försedd med 
variabel dämpsats på ingången. Om rå
desomkopplingen sker automatiskt och 

den är även försedd med ett instrument. 
som indikerar insignalens storlek. Räkna
ren är värd ca 2 000 kr hos Elfa. 
• Normatest 2000 behöver väl knappast 
någon närmare presentation då det är en 
efterföljare till det mycket populära Nor
malesl 785. Det nya instrumentet har 40 
mätområden inkl växelström upp till 6 A 
och 30 kHz, 20000 ohm/V och tusen 
gånger överbelastbart mätsystem och 
likriktare. Skala och omkoppling är i två 
färger och omfattar bl a två temperatur
skalor. Mätnoggrannheten vid likström är 
+ 2,5% och tillsatsfelet vid 30 kHz växel
ström är + 5%. Ett par testsladdar med
följer. Normatest 2000 är värt 254 kr 
och ingår i Scandia - Metric-programmet. 



Om EKO 74, se vidare in
lägg i den gula aktualitets
sektionen i detta R T-nr! 

PI - P4 kan man placera svepen på 
lämplig plats på oscilloskopskärmen och 
variera svepens inbördes lägen. 

Den här 4 - kanals elektroniska kopp
laren har en övre gränsfrekvens av unge
fär 100 KHz och duger därför i praktiken 
endast för LF - mätningar. En tillämp
ning som man i det här fallet direkt kom
mer att tänka på är vid mätning och servi
ce på 4 - kanals Hi Ii - utrustning, där 
man har möjlighet att med ett enkelt oscil
loskop samtidigt betrakta de fyra LF 
signalerna och t ex kontrollera deras in
bördes faslägen. 

En nackdel med elektronkopplaren ifig 
2 är att likströmsnivån från styrkretsens 
utgångar kan passera baklänges genom 
switchen och påverka signalkällorna. Det
ta kan undvikas om man mellan varje 
signalkälla och dess respektive switch an
sluter ett buffertsteg med hög inimpedans 
och låg utimpedans. • 

Fig 3. Styrpulsernajrån grindarna i CD 4001. 
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Detta 
ska du 
sända in: 
Tävlingsdeltagarna ska sammanställa 
och sända in följande: 
o Kortfattad men tydlig beskrivning 
över konstruktionens eller idens funk
tion och användning. 
o Tydligt ritat elektriskt principsche
ma samt om möjligt mekanisk ritning. 
o I förekommande fall fotografier 
(minsta format 9 X 12 cm) över kon
struktionen i så färdigt skick som möj
ligt. 
o Tävlingsbidragen ska sändas till 
RADIO & TELEVISION, 
Fackpressförlaget AB, 
Box 3177, 
10363 Stockholm 3 
o OBS! Glöm inte att märka konvu
lutet med EKO 74. (Försändelsen bör 
helst rekommenderas.) 
o Varje tävlande får delta med obe
gränsat antal bidrag. 

EKO 74 pågår ända fram till årets 
slut. Senast den 31 december 1974 ska 
tävlingsbidragen vara tävlingsledning
en tillhanda för att vara giltiga för del
tagande. Poststämpelns datering blir 
avgörande i "sista minuten" -fall. 

AllES 'ST MOGllCH 
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Enkel konvergensinställning 
i ny fårg-TV från Hitachi 
Hitachis senastejärg-TV-mottagarepå den svenska marknaden är en bärbar 18" med 1100 

avlänkning. Med två specialutvecklade le i konvergensenheten samt en egen metod 
för bildröriframställningen har manförenklat konvergensinställningen. 

•• Japanska Hitachi, som var först med 
att lansera mindre färg-TY-mottagare 
(ned till 15 " i Sverige, har nu introducerat 
ytterligare en mottagare. Den har 
18" bildrör med 110° avlänkning samt 
kanalväljare med beröringsautomatik och 
8 "touch "-tangenter. Mottagaren, som 
har beteckningen CEP-285 Jackpot, är 
tack vare 110° avböjning endast 37 cm 
djup, vilket gör den mycket lämpad för 
placering i bokhylla. Yikten 28 kg och 
infällda handtag underlättar förflyttnin g
en av mottagaren. 

Aktiv konvergens 
med IC-kretsar 

Den nya mottagaren är naturligtvis 
alltigenom halvledarbestyckad. Fem inte
grerade kretsar av Hitachis egen tillverk
ning sitter i mottagaren. Bl a har man två 
IC-kretsar (HA 1146 och HA 1147) för 
den vertikala resp horisontell a kon ver
gensinställningen. HA 1146 visas inom 
streckad linje ifig 2. 

Den parabelformade signalen för kon
vergensjusteringen erhålls genom inte
grering av sågtandsignalen från vertikal
avböjningskretsarna. Integreringen sker 

Fig l. Hitachis nya färg-TY-mottagare CEp· 
285 Jackpot med 18" bildrör och 110 0 avböj
ning. Kretskorten kan vid service snabbt tagas 
ut for byte. 
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med en Miller-integrator med aktiva 
komponenter, vilket ger konver
genskretsarna ett stort inställn ingsområ
de,)ämfört med vad som kan uppnås med 
passiva komponenter. 

IC-kretsen innehåller också en fyrkant
generator, vilken är ansluten till en våg
formsseparator, som delar den parabel
formade korrektionssignalen mellan övre 
och undre bildhälfter. Därigenom har 
man fullständigt eliminerat påverkan mel 
lan inställningsorganen för den övre resp 
undre delen av bilden. 

Innehållet i HA 1147 visas inom den 
streckade linjen i fig 3. Denna krets inne
håller både komponenter för den horison
,tella konvergensinställningen och för 
hörnkonvergensen. Den horisontell:'lLkor
rektionssignalen bildas genom att para
bel signalen från horisontalavböjnin gs
kretsarna adderas med den ur parabel sig
nalen differentierade sågtandssignalen. 
Adderingen sker i en operationsförstärka-
re i kretsen. Liksom i HA 1146 genereras 
en fyrkantsvåg som styr en vågformsepa
rator för parabel signalen. Härigenom blir 
inställningsorganen för vänster och höger 
konvergensinställning oberoende av var- ~ 
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rake 
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(s E A s) hi-fi-bygg/at,., 
Spar pengar ... - förena nytta med nöje ... - bygg dina egna högtalare ... 

Typ Högt. bestyckn. Volym 

(SEAS) 
l st 17 cm Bashögt. Tryckkammarlåda 45-20.000 Hz 20 Watt Sinus 86 dB 
med gummikant 10-12 liter 
17 TV-GWB Delningsfrekv. 40 Watt Musik Input/96 dB 

10 
l st Mellanregister 1000 Hz 10.0 Watt 
och diskanthögt. 
87 H Dome Tweeter 

(SEAS) 

18 
l st 21 cm Bashögt. Tryckkammarlåda 35- 20000 Hz 30 Watt Sinus 86 dB 
med gummikant 15-20 liter 
21 TV-EW Delningsfrekv. 60 Watt Musik Input/96 dB 
l st Mellanregister 1500 Hz 10.0 Watt 
coh diskanthögt. 
87 H Dome Tweeter 

(SEAS) 
l st 25 cm Bashögt. Tryckkammariåda 30-20000 Hz 35 Watt Sinus 88 dB 
med gummikant 25-35 liter 
25 TV- EW Delningsfrekv. 60 Watt Musik Input/96 dB 

50 
l st Mellanregister 1500 Hz 6.3 Watt 
och diskanthögt. 
87 H Dome Tweeter 

(SEAS) 
2 st 21 cm Bashögt. Tryckkammarlåda 30-20000 Hz 60 Watt Sinus 89 dB 
med gummikant 30-40 liter 
21 TV- EW Delningsfrekv. 120 Watt Musik Input/96 dB 

55 
l st Mellanregister 1500 Hz 5.0 Watt 
och diskanthögt. 
87 H Dome Tweeter 

(SEAS) 
2 st 25 cm Bashögt Tryckkammarlåda 25-20000 Hz 70 Watt Sinus 91 dB 
med gummikant 50-70 liter 
25 TV-EW Delningsfrekv. 120 Watt Musik Input/96 dB 

60 
l st 15xll cm 600 Hz o 3.2 Watt 
Mellanregister 3000 Hz 
15/11 TV-2xM 
l st Diskanthögt. 
87 H Dome Tweeter 

TRÄBYGGSATS 

C III 50 II Träbyggsats 30 och 60 ·är en komplett byggsats bestående av : 
Fanerade sidostycken. Baffel och frontplatta med fardiga hål , 
försänkningar och svartmålade. Lim, kabel och kontakt samt 
fyllningsmaterial. 

TRÄBYGGSATS 

~ 60 
Lådorna monteras med hjälp av centrumtappar vilka anbringas i 
hörnen, perfekt passning. Baffel monteras in i fasade spår för 
absolu t passning och tätning. Mycket enkla att montera! 
Levereras i träslag: jakaranda eller valnöt. 

Allt fl., välj.' (s EAS) hi.fi.högtala,. 
KEYDON AB 
Vaksalagatan 24 , UPPSALA 
Tel. 018/ 138060 

UNIVERSAL IMPORT AB 
Kronobergsgatan 19, STOCKHOLM 
Tel. 08/ 5206 85 

TELEFRANG 
Buråsliden, GÖTEBORG 
Tel. 031/81 21 18 

U·66 ELEKTRONIK 
Vallgatan 8, GÖTEBORG 
Tel. 031 / 11 7970 

JOSTY KIT AB 
Östra Förstadsg. 19, MALMÖ 
Tel. 040/ 126708 

IJUDMIIJÖ 
Midgårdsvägen 16, TÄBY 
Ordertel. 0762/ 121 00 

InformatlOnstjanst 10 

ELTEMA 
Storgatan 62, LINKÖPING 
Tel. 013/ 13 46 60 
HÖGT ALARSPEOALISTEN AB 
Karlbergsvägen 20, STOCKHOLM 
Tel. 08/315500- 317900 



Korrektionslins 
korrigerar positionsfel 

andra. 
Korrektionssignalen för hörnkonver

gensen bildas genom balanserad bland
ning mellan sågtandssignalerna med linje
frekvens resp bildfrekvens. 

Hitachi-uppfinning ger 
bättre skuggmaskrör 

Bildröret i Hitachis nya 110°-mottaga
re är inte av "inline-typ", som man kan
ske väntat, utan är ett konventionellt 
skuggmaskrör av "blackmatrix-typ". I 
detta är de mikroskopiska fårgpunkterna 
på bildskärmen omgivna av ett djupsvart 
fålt och framträder klarare och skarpare 
mot den svarta bakgrunden. Hitachi har 
utvecklat en egen teknik, som gör det 
möjligt att tillverka skuggmaskrör med 
mycket små toleranser och som kräver ett 
minimum av kompensationskretsar i mot
tagaren. 

Vid tillverkning av ett bildrör bränns 
miljontals små fosforpunkter fast på bild
skärmen med ultravioletta ljusstrålar. I 
centrum av skärmen träffar ljusstrålen 

med god precision, men allt eftersom man 
kommer ut mot kanterna på skärmen in
förs ett växande positionsfel. Detta inver
kar på fårgrenheten och måste som be
kant kompenseras i TV -mottagaren, bl a 
med konvergenskretsar. Hitachi har nu 
infört en korrektionslins, som redan vid 
bildrörstillverkningen ska kompensera för 
dessa positionsfel. Ytan på denna schack
mönstrade lins består av flera hundra 
segment, som vart och ett har en indivi
duell ytböjning, vilket innebär att ljus
strålens brytning alltid blir den rätta för 
varje position på skärmen. Fig 4 visar en 
schematisk skiss över hur korrektionslin
sen används. 

Svårigheterna med att uppnå goda to
leranser vid tillverkning av bildrör är 
stora vid 110° avböjning. I denna typ av 
bildrör uppgår positionsfelet normalt till 
50 JLm, men kan enligt uppgift från Hita
chi reduceras till 25 JLm med korrektions
Iinsen. 

Hitachi "Jackpot" är först i Sverige 
med ett bildrör tillverkat på detta sätt. • 

Fig 3. Horisontal- och hörnkonvergens har man 
med le-kretsen HA 1147 (inom den streckade 
linjen). 
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Fig 4. En specieU korrektionslins ger 
Hitachi möjlighet att redan vid inbrän
ningen av fosforpunkterna i bildröret 
kompensera för en stor del av de posi
tionsfel, som annars måste kompenseras 
med kretsar i TV -mottagaren. 



Färg-TV -bildrör 
från Österrike 
I april startade tillverkningen av färg
TY -bildrör vid den nya Philips-fabri
ken i Lebring i Österrike. Fabriken. 
som uppförts ti ll en kostnad av ca 60 
mkr. är den stör ta investering som 
österrikiska Philips gjort sedan andra 
världskrigets slut. Produkt ionen är 
klar att starta bara ett år efter det att 
första spadtaget togs på fabrikstom 
ten. 

I början kommer endast samman
sättningsarbete att utföras i den nya 
fabriken. men redan i juli räknar man 
med att tillverka kompletta bildrör. 
Under hösten 1975 beräknas kapaci
teten ti ll 400000 färg -TY -bildrör om 
året. Arbetsstyrkan kommer i slutet 
av 1974 att vara uppe i ca 600. 

"Kommunikationshjälm" 
skyddar och avlastar 
En ny skyddshjälm med inbyggd 
kommunikationsradio har utvecklats 
av det australiska företaget Techdata 
Australia Pty Ltd i Melbourne. Ra
dion. som kallas "Speakeasy", sänder 
på. mikrovågs bandet och har en räck
vidd på ca 450 m ovan jord och 150 
m under jord. Anläggningen kan fås 
för direkt kommunikation mellan två 
personer ell er via en basstation. 

Antennen. mikrofonen och hörlu
rarna är monterade i en skyddshjälm 
av standardtyp. Själva sändaren/ mot
tagaren väger ca I I hg och är inkaps
lad i ett litet. kompakt paket som 
användaren bär vid bältet. 

Sändaren är talstyrd och man be
höver därför inte trycka på någon 
knapp när man vill tala. På en ladd
ning fungerar radion lO ti mmar. 
Laddningen tar 14 timmar och stängs 
därefter av automatiskt. 

Radio hjälmen är främst lämplig för 
t ex byggnadsarbetare. gruvarbetare 
och brandsoldater vilka samtidigt 
som de arbetar med båda händerna 
kan kommunicera med arbetsledare 
eller kolleger på andra platser inom 
området. 

Två representanter för Techdata 
demonstrerar de radioförsedda hjäl
marna. Den vita apparaten på bordet 
är basstationen medan de svarta lå· 
dorna innehåller sändaren och motta
garen och är avsedda att hängas i bäl
tet. 

Miljöskydd genom 
automatisk TV -kontroll 
TY-kameror förekommer idag ofta i 
olika övervakningssammanhang. Men 
alla kameror har ett gemensamt -
bilderna måste ständigt kontrolleras . 
Hittills har detta inte varit möjligt 
utan personal. Nu har emellertid den 
självkontrollerade TV -kameran 

Telemat - kommit. Siemens står för 
systemet. 

Telemat jämför varje ögonblick 
kamerabilderna. som visas på en 
monitor. med en lagrad bild. som 
anger normaltillståndet. Vid minstll. 
fö rändring ger Telemat signal och 
markerar detta på monitorn med små 
ljusa streck. För att undvika falskt 
alarm. som kan föran ledas av obetyd
liga bilddifferenser beroende på t ex 
ändrade ljusförhållanden. lagras 
oupphörligt nya jämförelsebilder med 
godtyckligt inställbara mellanrum. 

Siemens nyutvecklade övervak 
ningssystem Telemat kan användas 
inom en mängd olika områden. fram 
för allt i miljövården och som tjuv
larm. I miljövå rden kan man få kon
tinuerlig kontroll av skorstensrör eller 
av reningsprocesser till avloppsvatten 
från fabriker. I bägge fallen lagras en 
jämförelsebild. som anger maximalt 
tillåten föroreningsgrad. Överskrids 
denna. om så bara för ett ögonblick, 
ger Telemat omedelbart larm. 

Systemet lämpar sig också väl för 
övervakning av konstsamlingar. mu
seer. utställningar och kassavalv. Te
lemat kan då också direktanslutas till 
polisen. 

Utrustas TY -kameran med ett in
frarödkänsligt kamerarör. kan man 
även övervaka rum i fullständigt 
mörker. 

NYHETER 

"Bygg själv en laser" 
i R T:s majnummer 
•• I artikeln .. Lasern får allt ner 
användningsområden". som var in 

förd i RT nr 5 i å r. fanns ett schema 
på en laser. Många läsare har varit 
intresserade av att bygga denna (fig 
2). Meningen var natu rligtvis att en 
komponentförteckning skulle finnas i 
anslutning till schemat. P g a missö
den vid framställningen av tidningen 
blev det ingen. Yisserligen är det visa
de schemat med tillhörande uppgifter 
ett tillräckligt underlag för nertalet 
ko nstruktionserfarna R T-läsa re. men 
på begäran och för fullständighetens 
skull publicerar vi komponentförteck 
ningen här: 

C l -C I3 0,005 !tF I kV 
CI4 -C23 10 /IF 350Y el lyt 
01 - 01 9 IN4007 
T I, T2 MJE 340 (Motorola) 
RI - RIO IMI / 2WIO % 
RII , R I2 33 k1W 20 % 
R I3 560k2W 10 % 
RI4 820 1/2 W 5 % 
R15 , R16 68k I W 10 % 
020 . IN751A 
Rör MT715 (Metrologic) 

Om lasern ska kunna moduleras, 
till ämpar man schemat i fig 5. H är 
ti llkommer några komponenter: 
n BC1~ 

R 20 220 
RI 7 2,7 k 
RI 8 I k 
RI 9 1,2 k 

Inställn ingen av potentiometern ska 
göras så, att strål strömmen ej är hög
re än vad röret tillåter ; i det här fallet 
4,5 mA. Eventuellt kan komponent
värdena behöva justeras för att detta 
ska uppfyllas. • 
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DET NYA USA-LJUDET - 5 

Välljudsmaskiner och finesser till tusen 
men nygammal snobb enkelhet är "inne" 
Också ett sätt att demonstrera status ochfinsmakarambitioner: Med renrakat asketiska grejor av 
dyraste slag • •• Och den nyaförstärkargenerationen har kommit att innebära välliudsmaskiner, 
ultrateknologiska skapelser styrda av strävan till musikalisk perfektion. 

•• I den av S -E BfiJrja och Ulf B Strange 
(som översatt, bearbetat och kommenterat 
materialet) utformade artikelserien om Hi fi
ljudet i dagens USA är vi nu framme vid det 
avslutande kapitlet. 

Föregående avsnitt fanns infort i RT:s 
majnummer i år och serien påbörjades i feb
ruarinumret. Den har därefter löpt i alla· nr 
utom det for juni/juli, nr 6/7, där S-E B","ja 
mellanspelade med sin rapport om "det fran 
ska ljudet", Festival du Son. 

Vi inleder nu med att presentera 

QUINTESSENCE 
Denna tidigare i RT presenterade firma finns 
representerad i vårt land genom Thore Wal
lenstrand i Stockholm. Företaget, som är litet, 
ungdomligt och av typen entusiastsam
manslutning, li gger i Sacramento i Kalifor
nien. Quintessence har ryktats befinna sig i 
finansiella svårigheter under senare tid men 
ännu vid tidpunkten fOr denna rapport (som
maren 1974) fOreligger inga definitiva uppgif
ter om bolagets ställning. 

Presidenten heter Steve Marquiss. Han var 
en av pionjärerna som grundade Electrostatic 
Sound Systems (se ESS) med den firmans lin
je av intressanta högtalare. Som ledare fOr 
Quintessence har han senare fOrt fram en del 
produkter som främst hänfOrt de absoluta 
puristerna inom audiovärlden, t ex dem som 
avskyr alla slags tonkontroller och korrek
tionsfOrstärkarsteg, vilka kan misstänkas till 
fOra helheten en smula distorsion. J Gordon 
Holt i the Stereophile har om de här männi
skorna sagt att de är av två slag: Antingen 
äger de redan en mångbandig FK-variator 
och finner sålunda en uppsättning vanliga 
tonkontroller meningslösa, eller också anser 
de att närvaron av tonkontroller helt enkelt är 
utesluten i ett "perfektionistsystern". Uppfatt
ningen där är att apparaturen skall reproduce
ra exakt vad som kommer in från program
källorna, och att allt annat, inklusive själva 
betjäningen av tonkontrollerna, degraderar 
"fideliteten" hos helheten. Det åligger skivbo
lagen etc att gravera in "naturligt" ljud, och 
det är inte lyssnarens sak att söka påverka 
detta ... Vidare finner man argumentet att en 
hel del tillverkare ju fOrser sina fOrfOrstärkare 
med en urkopplingskrets vilken nollställer 
alla tonkontroller - så varfOr då alls bekym
ra sig om sådana? 

Mr Holt avstår från att välja sida i den här 
intressekonflikten som han belyste bl a i sam
band med prov av den reglageiösa lilla Ace

. fOrfOrstärkarbyggsatsen (se RT 1974 nr 4), 
men att hävda en sådan tillit till grammofon-
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bolagen vittnar om verklig oskuld (eller ma
gistral okunnighet om den skivkvalitet man 
till 90 % får dras med). Av tonkontroller kan 
man aldrig få många nog! Det är ju också till 
sist rummet som avgör klangen, vilken måste 
vara påverkbar. Sen är det tyvärr en sak for 
sig att alla tonsteg etc fOr jämnan konstrueras 
så illa att de distorderar och brusar, i bland å 
det fatalaste, liksom att de vanligen läggs på 
fel ställen i kretslösningen. Men detta är just 
inget skäl att döma ut anordningarna som 
sådana: Tvärtom måste de oavlåtligt fOrbätt-

.... 

Fig l. "Quintessence Group" står det på lå
dan, som inrymmer den dyrbart enkla förf"or
stärkaren från fll'man. Den erbjuder enligt re
klamen "direkthet" med sin kretsminimering, 
exceptionell stabilitet upp till 100 kHz, "arti
kulation", som innebär reproduktionsexakta 
toleranser mot RIAA-kurvan, op-ampar av 
hög utsignalalstring mot efterf"oljande steg, 
rejält med överstyrningsutrymme, frihet från 
"nonsens-kretsar", selektiv impedansanpass
ning for max signalöverf"oringsverkan m m. 
Och mättekniskt baserar man det hela på sig
naldistorsionen som genereras mellan över
tonerna vid passage genom forstärkaren, nå
got som Q anser betydligt mer avslöjande än 
gängse klirr-och IM-mätningar. Alla data är 
utmärkta liksom lastresistansforlopp rel olika 
utspänningar, osv. 

ras och fOrfinas, och till den änden hjälper 
nog bara upplysning och sakligt grundad kri
tik mot tillverkarna. Redan nu torde också 
den dyrare apparaturen uppvisa fullt tillfreds
ställande lösningar på den här punkten, och 
även den masstillverkande industrin kan vän
tas uppmärksamma kraven på vettigare kon
troller, lägen och kretstekniska lösnjngar ef
terhand. 

Quintessence har alltså glatt ljudrenlev
nadsfolket med en fOrförstärkare av nästan 
allra enklaste slag (det verkar nu pågå en liten 
tävlan i USA om hur långt man kan gå i s k 
"direkthet" och i att renraka en apparat -
t ex har Ace Audio på programmet en ton
kontrollös forf"orstärkare som går så långt i 
omvänd snobbism att man även slopat alla 
högnivåfOrstärkarsteg i den! 

Bakgrunden är att bl a bemälde Holt tyckt 
sig höra lite metalliskt ljud från en sådan låda 
som mätte 0,03 % klirr över 1kHz! Ace trod-

de fOr sin del snarare att biljuden kom från 
bedömarens bredbandiga slutsteg, som ju kan 
alstra branta och skarpa vågfronter och fre
kvenser till över 100 kHz ; därav de fOrmenta 
missljuden. Så eliminerade man den tänkbara 
distorsionskällan.) 

Vi har tidigare beskrivit Q-lådans fOreträ
den och skall bara peka på att den har 
ingångsväljare fOr tre programkällor, en ba
lanskontroll och en volymratt utöver nät
brytaren. Själva signalkedjan har också tagit 
fasta på denna nygamla trend och håller min
sta möjliga kretsmängd. 

Quintessence slår fram sina produkter gent
emot konkurrenterna genom att tillämpa nya 
mätmetoder, heter det. Bl a använder man 
Thorntons "inter-harmonicmetod" fOr utrö
nande av distorsionen. FörfOrstärkaren är 
originellt gjord och är uppbyggd med kompo
nenter av hög kvalitet. - Se ocksåfig-texten. 

Quintessence har också tillkännagjvit fOre
komsten aven FK-variator fOr fem frekvenser 
där tonkurvan är anpassad till RIAA -standar
den s brytpunkter vid resp 120, 400, 1 200, 
4000 och 12000 Hz. S/ N for denna aktiva 
FK-variator (obs detta) är 100 dB enligt upp
gift. 

De efTektfOrstärkare bolaget numera har på 
tillverkningsprogrammet grundar sig bl a på 
en ny och tydligen patenterad krets för , som 
det sägs, "fullständig eliminering" av över
gångsdistorsionen liksom på digital presenta
tion av efTektavgivelse. 

Den "digitala read-outfOrstärkaren " 1 från 
Quintessence är gjord med lysdjoder och den 
ger 100 W per kanal under max 0,01 % 
klirravgivelse. Intressant teknik har tillämpats 
genom användning av OP-forstärkeri i form 
av le vid installationen av ett slags " fOrkän
nande" kretsar, som bevakar driv- och 
sluttransistorernas cykliska arbetssätt och 
"cross over-området" fOr signaltransiteringen. 
Kretsen kallas QLS, vilket står fOr Quiescen
ce Level Sensing. Den övervakar kontinuer
ligt alla operationsfaser och drifttillstånd och 
är programmerad att styra forstärkaren mot 
"zera distortion" konstant. 

Förstärkaren uppvisar utöver QLS dubbla 
återkopplingsnät och · helt komplementärt 
drivtransistorarrangemang. Det hela sägs 
vara kapabelt att driva också de mest svårpå
verkade högtalare, så att man får en "exakt 
akustisk modell" av den elektriska signalen, 
"med högsta upplösning, klarhet och artikula
tion", fOr att ta några av den nya ljudskolans 
favoritomdömen och mest gångbara fraser ... 

Sacramento-firman har till slut ett elektro
niskt deln'ingsfilter jämte ett s k tape controi 
center på programmet. 

Under fOrberedelse sägs också vara ett hög
talarsystem som innehåller 16 elektrostatiska 



paneler! Man får hoppas att amerikanerna 
studerar vad redan gamle Briggs sa om det 
oundvikliga risktagandet med elektrostathög
talare - plastmembranen i panelerna ger 
materialberoende och oundvikliga resonanser, 
som det ställer sig svårt att helt dämpa ut. 
Likaså påpekade han att de fasta elektroderna 
jämte deras tunna skydd för panelerna troli
gen alltid måste vålla resonanser och vibratio
ner som man inte kan komma till rätta med 
helt inom det hörbara området. 

Men elektrostater skall det ju vara nu. 
Koner är fult och utgör "a bad transmission 
line" man aldrig når kontroll över. Säger man 
i den nya, unga skolan. 

De svenska priserna på Quintessencepro
dukterna kan anges i runda tal: Förförstärka
ren ca 2 800 kr, equalizern lika mycket, tap.e
modulen också omkring denna summa, del
ningsfiltret omkring 3 000 kr och det digi
talangivande slutsteget om 2 X 120 W ca 
9 000 kr. Utan digitalfinessen kostar det ca 
7000 kr. 

RABCO 
är ju ett i sitt slag klassiskt amerikanskt au
diofabrikat, även om produkterna är föga 
kända bland allmänheten utan mest förbe
hållna folk med smak för exklusiviteter. Vi 
har förr haft anledning beskriva firmans skiv
spelare och konstruktionen med tangen
tialarm; SL-8E är ännu den enda praktiskt 
användbara tonarmen av detta slag på mark
naden utöver den som finns på Rabcos skiv
spelare ST-4. 

Båda arbetar som bekant efter alldeles skil
da principer. Sedan Rabco blev uppköpt av 
den expanderande Jervis-koncernen , som 
numera äger både J B Lansing och Hannan 
Kardon, har tillverkningen flyttats från 
Washington DC till New York. 

Rabco har tydligen inte mått väl av de eko
nomiska och geografiska omvälvningarna, 
eftersom kvaliteten på tonarmen varit si och 
så några år. Firman har fått motta många 
klagomål från kunder med krav på bättre pre
cision och funktion. Detta har utnyttjats aven 
fristående firma i Philadelphia som erbjuder 
sina tjänster med att justera in Rabco-armar
na till maximal precision för 100 dollar .. . 
Gör man detta blir priset för tonarmen gan
ska högt, ca 280 dollar inalles. 

Då det här läses är det alls inte otänkbart 
att Rabcos nya, starkt förbättrade tonarm 
hunnit debutera på Consumers Electronics 
Show 1974 i Chicago. 

RECTILINEAR 
kan knappast räknas till den "nya ljudets" 
företrädare men har intresse ändå som ett i 
vårt land marknadsfört märke (fyra modeller 
upptages i SHFl:s sammanställning 1974). 

Modell III har vi tidigare omskrivit. Nu 
finns också XIa och XII. Det rör sig om bas
reflexlådor upp till 84 I volym och med som 
mest sex högtalarelement. Högtalarna har till 
kommit från föresatsen att ge elektrostaterna 
en match och att eliminera dessas framträ
dande olägenheter som krav på spänningsför
sörjning, förstärkarstabilitet och försiktigt 
handhavande. Rectilinears baselement har en 
magnetstruktur om nära 5 kg. Resonansfrek
vens i hölje: 20 Hz, enligt data. Ljudsprid
ningen har man sörjt för genom att montera 
elementen vitt åtskilda från varandra. De 
största systemen väger 30 kg. 

KSH Audio Center AB företräder Recti
linear. 

- I anslutning till att vi behandlar den här 
firman skall påpekas att New York-företaget 
Linear Design Labs inte bör förväxlas med 
Rectilinear! Båda gör nämligen högtalare. 
LD Labs har bl a en modell,LDL 749 A, som 
- för att öka förvirringen ytterligare - ser 
exakt lika dan ut som den vinklade högtalare 
EPI gör (och som RT visade en teckning av . 
för några månader sedan). LD talar om 
"panoramisk reflexion" hos sin konstruktion . 
- Förväxlingar vill det också gärna bli med 
högtalarfirman Servolinear, där särdraget 
heter piezoelektriska diskantelement. 

ROGERSOUND LABS 
"Labs" och "Audio Works" eller "sound stu
dios" måste ett nytt USA-Ijudföretag ha som 
pre- eller suffix i namnet. Att rätt och slätt 
kalla sig "fabrik" eller, finare ändå, ingenjörs
företag, som tidigare var mode, verkar inte 
djupt nog idag. Man måste antyda ytterst se
riös forskningsinriktning, med min<;lre går in
te. I vissa fall finns det täckning för pretentio
nerna eftersom - vilket nämndes i presenta
tionen av den här artikelserien - en hel 
mängd mycket kvalificerade akustiker och 
elektronikspecialister numera är verksamma 
på hem·- och studiomaterialsidan efter tidigare 
sejourer vid universitetsinstitutioner, flyg- och 
rymdindustrierna eller rörsvarsforsknings
centra i USA. 

Rogersound ligger som så många andra i 

Fig 2. Här är en av de stora Rectilinearlådor
na med sina många och spridda högtaiarele- -
ment. RT-fotot från en visning i Stockholm 
för några år sedan. 

Kalifornien (Van Nuys) och där anser man 
själv att firman är USA:s snabbast växande 
högtalarindustri. En estetiskt genomarbetad 
design har utan tvivel hjälpt företaget vinna 
terräng utöver det att högtalarna faktiskt låter 
ganska bra. Vidare inser man det hopplösa i 
att söka komma in hos de ledande Hi fi -hand
larna i alla de 50 staterna i trängseln av fa
brikat. Därför annonserar man framgångsrikt 
om att "kunden sparar ca 50 % av utläggen 
om högtalarna köpes direkt från tillverkaren". 
Det gäller alltså "bara" att kunna provlyssna 
någonstans. . . Postordermetoden verkar 
dock fungera, för Rogersound förpliktar sig 
inte bara att återbetala köpesumman om inte 
kunden känner "full tillfredsställelse" utan 
man t o m utfäster sig att stå för returfrakten. 

Två- till fyravägssystem och storlekar från 
ca 20 I till omkring 80 I kännetecknar högta
larna från Rogersound. Karakteristiska drag 
är mycket breda väggar i höljena och bländvit 
lackering mot svart front och lite ovanliga 
dimensioner på lådorna, som inte oväntat att
raherar många professionella heminredare, 
"interior decorators", i USA. 

RTR 
är namnet på ett tämligen nytt, litet högtalar
företag som ligger i Canoga Park i Los Ange
les-trakten. Från början levererade man elek
trostatiska element till andra fabrikanter: In
t1nity, SAE, Crown m fl, och faktiskt byggde 
man åtminstone en tid kompletta högtalarsys
tem under Crown-namnet. 

Sedan något år har man inlett framställning 
av egna system på grundval av de erfarenhe
ter man gjort som legotillverkare åt andra 
inom USA-industrin. RTR har fått erkännan
de för omsorgsfullt gjorda produkter "från ~ 
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Jim Bongiorno, konstruktör av världens kan
ske finaste förstärkarfami(j just nu, hälsar 
R T-läsarna genom denna lJBrja-bild av den 
frejdade mannen, som bland mycket annal 
fann gemenskap med vår utsände i ett hängi
vet trakterande av dragspel - båda är bälg
entusiaster och vårdar sig sålunda om den 
levande musiken, vad Sten Broman mfl än 
skulle kalla dessa böjelser. 

talspolen och uppåt", och modellerna är stora 
fast man vill hävda att de i rorhållande till 
kvaliteten egentligen är "budgetprissatta"_ 

De största högtalarmodellerna med RTR
namnet är utrustade med närmast enorma 
elektrostatiska element jämte bl a 25-tums 
bashögtalare, där magneterna väger runt 10 
kg! 

Från RTR har nyligen kommit ett nytt hög
talarsystem som till fullo bekräftar den piezo
elektriska diskantstrålarens väldiga framgång 
i USA_ RTR är också ledande tillverkare av 
elektrostatelement i USA_ - Nyheten kallas 
400 E och är ett trevägssystem med dynamisk 
bashögtalare om 12 tum ror området 30 -
470 Hz, ett elektrostatiskt mellantonssystem 
upp till 7 800 Hz och alltså piezodiskanten 
för upp till 25 kHz. Ljudbilden från de här 
och andra liknande högtalare uppvisar knap
past mer än avlägsna likheter med merparten 
åldriga lådor . .. 

Det lär blir mycket talat om det lovande 
företaget RTR och dess konstruktioner. Ve
terligt sker inte import till något nordiskt land 
ännu av RTR-märket. · 

SAE 
står fOr Scientific Audio Electronics, Inc. 
Företaget ligger i Los Angeles. Man har nu 
ett tiotal representanter världen över, från 
Hongkong till Stockholm, och är därmed 
internationellt etablerad i motsats till mycket 
annat i "den nya ljudvärlden", made in USA. 
SAE presenterades för svensk och nordisk 
publik i samband med att RT i den livligt 
uppmärksammade provningen i januari 1971 
av tre "state of the art" -förförstärkare tog upp 
det då rätt nya och hyperexklusiva märket 

Fig 3. Elektroniken i SAE MK III CM sitter 
samlad på ett stort längsgående kretskort i det 
tungt stadiga chassiet. R T:s exemplar har 
uppmätts till att ge 2 X 220 W långt under 
förtecknad distorsionsgräns i 8 ohm. På ut
gången sitter en ny "cross"-reglerande krets i 
form aven IC och själva utgången hyser sex 
seriekopplade Darlingtonpar per kanal. Jim 
Bongiornos nya och patenterade kylningsele
ment syns baktill - det är f ö samma kon
struktion han använt på Dynaco 400 som han 
är pappa till. Profilerna är mycket solida och 
stora. Förstärkaren uppvisar ett antal fmesser 
i elektroniken, som är särklassig också till sin 
ljudande verkan. 
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Fig 4. Belastningsområden for tre 411 i pa
rallellkoppling hos SAE III resp tre 2N5630 
i serie. Både resistiv och reaktiv last avses. 
(Efter Bongiorno.) 

Grundläggande fmns tre slags effekttran
sistorer, enkelditfunderade homotaxial, dub
belditfunderade epitaxiala resp trippelditfun
derade. Den forstnämnda typen är robust. 
men laddningsbärarnas långsamhet ihop 
med omfattande temperaturberoende läck
ning utesluter dem för bruk i högkvalitativa 
drivsteg (också om en känd tillverkare litar 
till dem). 

De trippelditfunderade transistorerna er
bjuder fördelar i sina högspännings
egenskaper men är långt ifrån problemfria. 
Bottenspänningsförlusterna är höga också 
vid rätt modesta strömstyrkor, liksom man 
får ta ytterst bristfållig strömforstärkning 
vid höga strömmar samt nackdelen av reellt 
sett inget arbetsområde över 70 V. Värst av 
allt är att de inte är tillgängliga i PNP-ut
forande. De kan därfor bara komma till 
användning i kvasi-komplementära steg, vil
ket resulterar i att den klassiska osymmetrin 
vid övergångsdistorsion inte kan elimineras 
med detta slags utgångssteg. Vidare [ar man 
godta HF-instabiliteten, som vanligen avser 
känslighet for likfasiga signaler och den änd
lägeslåsning som lätt inträder i steget. Pro
blemet kommer sig av fasvridningar inom 
utgångskretsarna och är nästan omöjligt att 
komma tillrätta med (jfr RT 1974 nr 2). 

Helkomplementära steg saknar dessa 
problem vid korrekt dimensionering, men då 
[ar man tillgripa dubbeldiffunderade halvle
dare. Sådana komplementära transistorer 
fmns bl a som Darlingtonpar, och de är inte 
behäftade med några av de nackdelar som 
vidlåder övriga, nämnda transistorvarianter. 
Utmärkta strömforstärkningsdata är for
handen upp till flera tiotal ampere, och även 
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vid en kollektorström om 20 A har man inga 
bottenspänningsforluster. Arbetsområdet är 
heller inte begränsat och, bäst av allt. dessa 
halvledare läcker inte vid höjda temperatu
rer. Emitterfoljarsteg besitter tio gånger 
bättre forstärknings/bandbreddsprodukt än 
någon annan typ av de halvledare vilka an
vänds i den kvasikomplementära konfigura
tionen. Mycket högre genombrottsspän
ningsgräns kan dessutom påräknas mot tidi
gare. SAE använder dessa transistorer i serie
koppling i slutstegen, där sekundärt genom
brott blir så gott som omöjligt att åstadkom
ma - ett annars vanligt förstärkartilIstånd 
som vållar kretsforstöring. 

Fig visar att man, utgående från de två 
inringade områdena, har långt bättre belast
ningskapacitet med det aktuella utrorandet 
av epitaxialhalvledare - inom godtycklig 
belastningsvinkel kan steget drivas vid full 
märkeffekt från O grader till 90. Förstärkar
steget ifråga - SAE III - ger också ett 
kantvågssvar med full effekt vid 20 kHz i en 
kapacitiv last utan instabilitet och med 
mindre än 0,5 % distorsion. 

Som framgår av tig höjs "taket" till 8 A 
mot 5 vid olika slags laster med en mot
svarande utvridning av hela arbetsområdet. 

tillsammans med the 1eaders Marantz 7T, sa
lig i åminnelse, och CM Labs stora CC-]. 

SAE:s fantasti ska gedigenhet och flexibili 
tet uppmärksammades, och det stod helt klart 
att man var ute efter att köra över Marantz, 
som då var det ledande USA-märket i de här 
sammanhangen. Hantverket, de milspecade 
komponenterna, de fOrnämliga data samt 
mångfalden möjligheter gjorde genast att någ
ra kännare fick över apparater också till vårt 
land. På den tiden var priser 
5000-kronorsläget något man på sina håll 
betraktade som förryckta. .. undras vad 
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Fig 5. Elektroniken i SAE Mk III 
CM. Obs 12 drivtransistorer av ef
fekttyp med särskild kylning. 

Fig 6. Exteriören av Mk III CM slutsteget från SAE. Märk kontrol
lerna rör rörstärkning resp instrumentens område. 

kommentarerna blir idag om apparater för 
15000-20000? 

Den nu så berömda fabriken med dess uni
ka renomme för kvalitet och stjärndata lanse
rar idag en rad nya tillskott till programmet: 

På slutförstärkarsidan har man speciellt 
fått ögonen på sig i det att audioindustrins 
och "Hi fi-världens namnkunnigaste vaga
bond" Jim (James) Bongiorno sedan något år 
nu finns hos SAE som President, Engineering. 
Bongiorno, som fört fram mycket av upptäck
terna kring halvledarnas arbetssätt i tonfrek
venskopplingar (övergångsdistorsionen) och i 
övrigt varit en av de främsta att axla Henry 
Maynards, Flavio Braneos m fl berömda kon
struktörers mantel , har varit verksam vid flera 
av branschens mest berömda företag där han 
gjort eller medverkat vid tillkomsten av deras 
namnkunnigaste produkter. Sålunda har han 
tidigare funnits hos gamla Marantz, hos Rec
tiIinear och hos Dynaco samt Hadley. 
• SAE:s slutsteg Mark III har länge nu top
pat Stereophiles ranking list över världens 
bästa effektförstärkare tillsammans med Au
dio Researchs Dual 75. De nya modellerna 
Mk III C och III CM, som betyder versioner 
med eller utan utstyrningsinstrument, innebär 
enligt upphovsmannen att den gamla toppsäl
jaren i allt är utslagen av nyheterna. Cross
overbekrigaren Bongiorno har t ex gjort III
stegen "absolut fria från övergångsdis
torsion". Mk III uppvisar en total stabilitet 
utan oscillationsbenägenhet ens vid grova 
provokationer samt en del nya och ovanliga 
kretstekniska lösningar. På utgångarna åter-

Fig 7. De två rörförstärkama från SAE -
överst Mk IB med sin sjubandiga FK-variator 
och undertill samma apparat men utan FK
variatorn, som i versionen IM ersätts av två 
stora kalibrerade VU-metrar. 

finns t ex sex seriekopplade DarIingtonsteg. 
Förstärkaren är vidare fullsymmetriskt DC
kopplad, uppvisar en dämpningsfaktor om 
150, ger 200 W kontinuerligt per kanal i 8 
ohms last under nästan obefintlig distorsion 
samt specificerar en spänningsdörivata 30 V/ 
jJS! (Crown DC 300 klarar 8 V/ jJS.) 

Ett litet antal av dessa handgjorda "the ulti
mate amplijiers", 23 kilos gedigna underverk 
för upp till mer än 9 000 kr, har under 1974 
letat sig hit till den svenske importören , ingen
jör Sven Eriksson, Johanneshov, och hans 
kräsna välljudsnjutare till kunder. 

• Den likaledes nya modellen Mk XXXL B 
använder samma kretsteknik som Mk III men 
ger mindre uteffekt och har lägre pris. Den är 
fysiskt också bara hälften så stor eller mindre 
ändå. Den låter utsökt bra, också den. 

• Nya förförstärkare med SAE-namnet gör 
också sitt segertåg nu; man har förbättrat den 
gamla Mk I och offererar nu antingen Mk IB 
som i mitten har en sjupunkts FK-variator 
medan Mk I M i stället för den på samma 
plats har två stora, belysta precisionskalibre
rade instrument. Båda har samma innanmäte 
i övrigt. Speciellt grammofoningången har 
optimerats bl a genom att det nu finns ett S/ N 
om ca 80 dB under 10 mV inspänningsnivå. 
(Högnivåingången "brusar" 100 dB under 
märkeffekt.) 

Att ett viktigt kriterium på användbarhet är 
utstyrningskapacitet på grammofoningång 
(eller överstyrningsreserv till klippningsinträ
de som vi brukar kalla det) har man givetvis 
upptäckt i USA, och den i förra numret pre
senterade japanska Yamaha-förstärkaren 
visar att man också i Nippon är medveten om 
sakens betydelse: Med Yamaha CA 1000 för
fogar man över hela 310 mV ingångskapaci
tet vid 0.1 % klirr. - SAE ger naturligtvis 
också sin ägare vidsträckta möjligheter vid 
val av signalkälla: Typiskt, av RT uppmätt 
värde, 250 mV 

Bland de många teknologiska finesser 
SAE-förförstärkaren !B/ IM uppvisar märks 
specialskyddskretsar , högförfinade instru
ment från + 3 dB till -20 dB graderade för 
ekvivalent utspänning vid - lO resp -20 VU-in
ställning, förstärkningskontrollen för olika 
högtalares anpassning samt "områdesförläng
aren" i form av omkopplaren som effektivt 
utsträcker volymkontrollens verkningsområ
de från 33 dB till max 81 dB. Ratten är grade
rad i steg om 12 dB. Kretsen tjänar även som 

brusundertryckare. I övrigt finns hela raden 
av särpräglade betjäningsorgan för t ex band
kopiering, FK-variatorinkoppling, flerhögta
laruppkoppling, etc. 
• SAE hade omkring 1972 planer på en re
ceiver, men av dem tycks det inte bli något 
f n. Utan tvivel har fabriken sin styrka i att 
bygga separata enheter. Men man vet ju 
aldrig. För något år sedan hade man på pro
grammet en mycket stark effektförstärkare, 
Model23, som var kapabel till 500 - 600 W, 
beroende på last. Den fick man dock problem 
med, och tillverkning är tydligen inte längre ~ 

Fig 8. Ett par mycket ovanligt formade och 
origineUa högtalare kommer också från SAE. 
de heter Mk XIV och de är rörsedda med 
stora paneler halvledarelektronik rör drift och 
skydd av hög~arelementen, varav basstråIa
ren mäter 12,3 tum och mellanfrekvensenhe
terna fem tum. Elektrostaterna sitter över och 
är av konstantspänningstyp, bipolärt radie
rande. Baselementet sitter i en tre kubikfots 
sluten kammare baktill. Det har särpräglat 
utseende med en kraftig ringfläns av kylele
ment runt om rörenad med magnetstrukturen 
för avledning av värme. 

Delningsfiltret är i basen justerbart mellan 
120,240,480 Hz med 12 dB/oktav. För mel
lanregistret är filtret verksamt med 6 dB/ok
tav vid 240 Hz och kontinuerligt varierbart 
från - 16 dB till + 4 dB enligt kalibreringen. 
Elektrostaterna påverkas med 12 dB/oktav 
från 1440 Hz och nivån kan justeras från -4 
dB till + 10 dB. Filtret består av luftspolelin
dade kopparinduktanser med en SAE-kon
struerad trafo. Mycket komplexa skydds- och 
reaktiveringskretsar återfinns i högtalare lek
troniken. Högtalarna kostar i palisander ca 
9500 kr stycket. 
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aktuell. En efterföljare torde då vara den 
Model24 som är i görningen sedan ett år och 
som ev kan ha premiärvisats då detta läses. 
Model 24 blir troligen en verklig "muscle 
amp". 

• Vidare avses enligt vad vi erfarit en ny, li
ten tuner för användning med XXX och mo
deIlen som heter XXXI B nu. Tunern sägs få 
behåIla digitalpresentationen i likhet med den 
äldre Model 6, men i stället för den senares 
oscilloskopkontroll får nyheten gängse instru
ment och avstämningsindikatorer. 

SOUNDCRAFTSMEN 
fick en utförlig presentation i samband med 
testet i RT 1972 nr 9 av FK-variatorn , som 
blivit den unga firmans verkliga trumfkort. 
Santa Ana-företaget (Kalifornien) har fått 
bygga ut, och med Sverige har man goda rela
tioner sedan både tonsättare, teatrar, studios , 
audioentusiaster och andra fordrande använ
dare börjat kräva dessa utmärkta oktavband
filter av profTskIass. 

I det här sammanhanget skall vi presentera 
nykomlingen PE 2217, en regelrätt (!) "kon
trollcentral" med oktavbandfilter för diskreta 
frekvenser över två kanaler. 2217 är en kom
bination av FK-variator och förförst ärk are. 
Den kostar preliminärt 4 100 kr i vårt land , 
enligt importören ing Sven Eriksson. Man har 
i den flexibla 2217 hela 39 panellokaliserade 
reglage och kontinuerlig visuell övervaknings
möjlighet av balansen mellan insignal och 
utsignalalstring jämte överstyrningsindikering 
tack vare lysdiodindikering. I övrigt märks 
diskreta, tiooktavers FK-variatorer för varje 
kanal. ViII man, kan man koppla ihop två 
bandspelare för simultan överspelning, ko
piering eller annat med utsignalerna antingen 
"equalizade" eller icke, och allt är då under 
övervakning. De tio oktaverna ger ± 12 dB 
ingreppsspektrum och i 2217 har man vidare 
full förstärkningskontroll för varje kanal , 
automatisk nollställning av tonkurvan om 
man inte vill använda linje- eller band möjlig
heterna, två hörtelefonutgångar, fyra oberoen
de grammofonförsteg, sex AC-uttag och 
dubbla utgångar för oscilloskopansl utning, 
s k bi-amplification, 4-kanaluppkoppling och 
andra möjligheter som egentligen bara använ
darens egna intentioner begränsar. 

S/N ligger på -90 dB, frekvensområdet är 
rakt inom 0,25 dB mellan 10Hz och 100 
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kHz, klirr och IM lägre än 0,02 %, enligt da
ta. 

Fig 9. Soundcraftsmen PE 2217 Preamp
Equalizer kallas den här kontroll centralen, 
som domineras av de två kanalernas tio dis
kreta oktavbandsreglage • 

SEQUERRA 
COMPANY 
En absolut glamourös förening av lidelsefulla 
High fidelity-strävanden och användning av 
den yppersta radioteknik har gjort Sequerra 
till det kanske mest intressanta Ijudbransch
företaget alla kategorier i USA i mångas 
ögon. Och detta till trots att firman länge 
knappast kunde leverera en enda apparat, 
bara skicka ut reklam för sin ultrasofistikera
de tuner för l 800 dollar - här skulle motta
garen förmodligen kosta ca 12000 - 14000 
kronor, om den funnes! - Televerket vore väl 
egentligen enda tänkbara kunden, men där 
klarar man sig ännu med sina Fischer från 
början av 1960-talet, en för tiden avancerad 
och driftsäker mottagare av monitortyp. 

Richard Sequerra och Sidney Smith som 
driver företaget, uppkallat efter den förre, är 
på nytt exempel på vilka begåvningar Saul 
Marantz kunde samla kring sig en gång: 
Båda kommer från det dåvarande konstruk
tionskontoret hos Marantz där de bl a deltog i 
arbetet på den legendariska mottagaren ID B 
under Maynards ledning. Och en ny Sequerra 
skulle väl vara en av de få mottagare i dag 
som finge en 10 B-ägare att vilja göra sig av 
med sin klenod ... 

RT har under åren kunnat rapportera om 
en del nya strävanden inom FM-mottagartek
niken, där aktningsvärda enskildheter har 
uppnåtts men där teknologiskt avancerade 
totallösningar knappast förverkligats någon
stans. Det hela kan sägas ha börjat - bortsett 
från viss specialapparatur typ "Ballemp
fånger" för just telemyndigheter och radiosta
tioner - med CM Laboratories (1968) för sin 
tid djärva frekvenssyntesmottagare 804 (digi
tal display, syntetisator, hot carrier-dioder, 
eIlipsfilter och pulsräknande detektor, m m) 

10. Sequerra Modell -
FM-tunerteknikens non plus ul
tra! 

som beskrevs i RT 1969 nr 5. Den blev aldrig 
någon framgång på någon marknad. Att syn
testekniken var en riskfylld väg att beträda 
fick några år senare flera andra fabrikat erfa
ra; mottagarna strålade, alstrade IM-produk
ter etc och de elegant tänkta lösningarna 
fungerade inte alltid i praktiken. Sequerra-tu
nern arbetar efter andra linjer i form av ett 
antal undersystem, där bl a ingår en liten 
analog signalpresentations-"dator", en fre
kvensräknare och ett specialoscilloskop för 
avstämning samt flera tämligen unika filter
kretsar. Inbyggd brusreduktionselektronik 
har man i en Dolby-enhet. 

Sequerra har idag fått någon eller några 
efterföljare i form av japanska superappara
ter, som rapporterades om i RT:s juni/ju
linummer. BI a har Toshiba introducerat en 
förfinad FM-mottagare med t ex be
röringsautomatik i st f gängse betjäningsor
gan. Dessa tun ers tänkes ingå i mycket dyrba
ra ljudanläggningar i länder med stor FM-sta
tionstäthet. 

Model I uppvisar flera patenterade krets
lösningar. Om de flesta använda kopplingar 
gäller att de hur som helst är' ovanliga. På 
ingången efter HF-fiIter och blanserad blan
dare sitter ett 18-poligt Papoulis-fiIter . MF
delen utnyttjar ett åttapoligt kristallfilter. 

För avstämningen tillgår man en s k Pano
ramic Display-krets, som på oscilloskop pre
senterar ett "panorama" för alla stationer 
inom 1 MHz till varje sida av inställd fre
kvens, något som möjliggör finjustering inte 
minst av antennen i en utsträckning som 
knappast ställt sig möjlig tidigare. Panorama
presentationen kostar f ö 400 dollar extra, 
varför tuner med sådan alltså går lös på ca 
2 200 dollar - något som torde göra Sequer
ra till den särklassigt dyraste Hi fi -produkten 
någonsin. Det finns ännu flera valbara optio
ner, f ö! 

Tunern är också gjord enligt något man 
benämner "the Sequerra Hi Fi Listening Fac
tor". Det hela implicerar att upphovsmännen 
haft god kontakt med dem som länge velat 
reformera IHF-normerna på en rad punkter, 
bl a Leonard Feldman, som i flera år kämpat 

f för t ex något han kallar "the ultimate S/N", 
en mera realistisk beräkning av känslighet vid 
visst signal/brusförhållande än i dag, då kri
get med data medger t ex att många uppger 
1,5 jlV vid 26 dB S/N. Vid 26 dB kan det ju 
rimligen inte bli tal om någon njutbar upple
velse. Feldman har f ö glädjen nu att se sina 



Fig 11. Det mekaniska utIorandet hos en 
Sequerra framgår något av fotot. Över av
stämningsratten - tunern kan dock också 
fjärrbetjänas - sitter den digitala presenta
tionsenheten och på vänstra sidan skall oscil
loskopets katadostrålerör sitta. Längst ut på 
tunerns fronts idor finns de 12 tryckreglage 
som styr aHa funktioner och bredvid vilka pi
lar lyser upp då kontroHerna aktiveras. 

förslag som nästan-norm, dvs man börjar 
redan nu i USA ange data enligt remissens 
linjer, där det stadgas meningsfull Hi fi 
kvalitet som bärande grund för varje siffer
värde. 

Sequerras "lyssningsfaktor" är helt enkelt 
Feldmans ide om den minsta signal som be
hövs för att tunern skall ge vissa data under 
normala miljöbetingelser , dvs vanliga stads
störningar i en elektriskt svår atmosfär: 

För M I gäller S/N 60 dB, klirr vid 1kHz 
och full modulering 0,1 %, AM-undertryck
ning -60 dB för 30 % AM-modulation i när
varo av 100 % frekvensmodulering inom 
området 20 Hz - 50 Hz, störundertryckning 
för alla slags spurioser - 90 dB för 100 000 
!J.V insignalstyrka. 

"Lyssnings Hi fi-faktorn" för Sequerra 
Moqel l blir då- 10 !J.V för monofoniska pro
gram och 15 !J.V för stereo. - Som synes 
mycket realistiska värden och sådana fjärran 
från de osannolika superdata om någon 
mikrovolt som tuners idag vanligen specifice
ras med från resp utvecklingslaboratorium. 
Eller rättare, de data som försäljningsavdel
ningarn-a inom företagen bestämmer att appa-

Fig 12. Här det 18-poli
ga filtret som återfinns i 
ingångssteget ti11 Se
querra-tunern. Filtret är 
uppkallat efter sin ska
pare, mr Papoulis. Få 
data har frisläppts om 

raten skall ha för att "stå sig" i konkurrensen. 
Det finns ingen människa som har glädje av 
1,5 !J.V "känslighet" om den aktuella referen
sen, S/N, är smal som ett resårband och se
lektiviteten, kanske viktigast av allt, inte spe
cificeras eller får inta en underordnad plats 
datamässigt. Men tunerdata är på väg att 
saneras mot en vettigare tingens ordning, inte 
minst då att t ex känslighetsdata skall reellt 
motsvara en njutbar återgivning också i ste
reo - dagens tillverkarvärden gäller i rekla
men vanligen endast mono, och som nämnts 
kan de då avse alldeles orimliga signal/brus
förhållanden . 

Att ett så prestigetyngt företag som Sequer
ra går i täten för bättre dataredovisning och 
större realism bakom siffrorna har sannolikt 
bidragit till att den tröga masstillverkningsin
dustrin känner sig manad att biträda försla
gen, som alla kommer att ha betydande glädje 
av. Den amerikanska audiopressen har också 
tagit upp dem till debatt, och de nya definitio
nerna blir sannolikt norm med smärre modi
fieringar. Det innebär i sin tur att japanerna 
får anpassa sig mot de nya IHF-deklaratio
nerna, om de vill sälja i Amerika. 

Sequerras konstruktiva huvuddrag är des
sa: Ingångssteget med dess balun matar ett 
tvåpoligt filter som föregår en lågbrusig 
FET-kaskodförstärkare, vilken matar en mot
taktkopplad balanserad blandare bestyckad 
med FET. Utgången är differentialkopplad, 
vilket ger utmärkt störsignalundertryckning 
jämte goda värden för spärr mot tredje ord
ningens intermodulationsgrupperingar, inne-

Fig 13. 810ckschemat till Sequerra MI. 
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hållande en begränsarf"örstärkare som medger 
filtersystemet att fullt ut svara mot dess teore
tiska förutsättningar om ett brett dynamiskt 
område. 

Begränsaren består aven sex kretsars bred
bandig, HF-kopplad differential förstärkare 
som delats upp i steg om vardera 20 dB för
stärkning. Systemet används också för att 
avlänka den vertikala avstämningsspänningen 
logaritmiskt. Detektorn är uppbyggd som en 
flerfaldigt verksam fasdiskriminator för maxi
mal linearitet jämte signifikant AM-under
tryckning. 

"Panorama-presentationen": Detta optiska 
system bygger på återföring av del av HF-als
tringen från ingångssteget. Signalen blandas 
med den från en sveposcillator till utvinning 
aven mellanfrekvens på 2,3 MHz som sveper 
inom l MHz med referens till stationen som 
avsöks. Signalen man får matas in på ett 
smalbandigt (40 kHz), åttapoligt MF-filter 
kopplat till en sexstegs, bredbandig HF-kopp-
lad limiter. Denna begränsare är också den 
uppdelad i "block" om vardera 20 dB för
stärkning i likhet med FM-begränsarsteget ~ 
och används i kopplingen hos Sequerra för att 
avlänka vertikala impulser över "panora
mat". Dettas horisontella axel drivs av svep
oscillatorns synkroniseringsspänning. Arran
gemanget ger överensstämmelse mellan av
stämningen på FM och displaysignalens höjd, 
i det .att höjdmarkeringen kommer att svara 
mot stationsinställningen. 

Multiplexdecodern uppvisar ett par intres
santa drag. Ingångskretsen till mpx-steget 
används för att separera ut 19 kHz-pilottonen 
liksom till att bortfiltrera SCA-underbärvågs
signalen på 67 kHz från stereoinformationen. 
Detta är en unik filterkonception i dag och en 
som medger mycket precis kontroll över 
fas/amplitudrelationerna hos både L + R
signalen och skiIInadssignalen, L-R. Syste
met Sequerra utnyttjar kan sägas bestå aven 
kvasi-sidbandsrestprocessor. - Den utsepa
rerade 19 kHz-signalen påföres sedan en fre
kvensdubblarkrets som faslåser den fri
svängande 38 kHz-oscillatorn, som är av 
konstantamplitudutförande. 

Mpx-switchkretsen - "mu/tip/ex peak de
coder", kallas den - drivs av den fassynkro
na oscillatorn för 38 kHz. Detta toppvär
desavkännande system anser Sequerrakon
struktörerna vara det som medger lägsta möj
liga fasfel under demoduleringsförfarandet. 
Rätteligen rör det sig om ett slags mottakt-
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kopplad toppdetektor, synes det oss. 
Utfiltreringen: Mpx-signalen påförs ett ut

gångsfiltersteg som har dessa uppgifter. Först 
ger det insats så att den normala 75 Jl.S (eller 
50 Jl.S CC/R-normerad på specialbestälIning) 
förbetoningskurvans sänkning uppträder. 
Därpå adderas till denna avplaningen eller 
sänkningen, som når sin inflextionspunkt vid 
23 kHz. Ett komplementfilter av brant verkan 
följer för att avlägsna ev återstående kompo
nenter från 38 kHz-oscillationen. Systemet 
förmår uppnå ett signal/brusförhållande rel 
en mättnadssignal om mer än 70 dB under 
toppnivåerna, enligt fabriken. 

Frekvensräknaren : Den är så kopplad att 
den "ser" frekvensen för HF-Iokaloscillatorn 
och är insatt så, att den automatiskt frånskil 
jer mellanfrekvensen om 10,7 MHz från oscil
latorns, varvid slutligen den verkliga avstäm
ningsfrekvensen indikeras. Presentationssys
temet består av fyra kretsar uppbyggda kring 
sexställiga LED- eller lysdiodindikatorer. 
Tidbasen fås från en kristalloscillator på l 
MHz. 

Oscilloskopdelen: På denna indikeras dels 
löptidsdistorsionen vid mottagningen, dels de 
olika tonfrekvensparametrarna (separation, 
fasläge, styrka etc) och slutligen "panorama
svepet" hos Sequerra. Röret mäter 4,5 tum. 
Skopet har tre individuella rastersystern, ar
rangerade i sandwichform frarnIör katodstrå
leröret. Ett systern används alltså för audio
parametrarnas presentation (display, externai 
vector. display tuner vector). Nr två används 
ihop med avstämningskontrollen. Det tredje 
ger panoramat vid stationssökningen. Alla tre 
lyser upp i olika färger för att indikera tryck
knappvalt systern. 

Sequerra erbjuder också fjärrmanövrerad 
avstämning som ett tillbehör. Med dessa 
kretsar kan man ställa in fern FM-stereosän
dande stationer genom förvalsautomatik och 
därpå bli sittande i sin soffa och framgent 
fjärravsöka dem. 

Bakpanelen till en Sequerra uppvisar med 
gamla Marantz 20 B snarlika drag i det att 
man har två audioutgångar som ger en förut
bestämd nivå = l V RMS för 100 % modula
tion. Två utgångar kan ge föränderlig nivå. 
Man disponerar fyra ingångar för extern sig
nalpresentation, en FM-detektorutgång samt 
de olika antenningångsterminalerna för 300 
ohms balanserad matning resp 75 ohms 
osymmetrisk. 
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Frontens disposition framgår av bild. In
ställd funktion indikeras aven röd pil som 
pekar mot graverad inskription. 

Några data ur Sequerras rikhaltiga doku
mentation och mättekniska specifikation; alla 
gällande "worst case" resp "extremt åter
hållsamt deklarerade~': 

IHF känslighet 2 /lV, S/N i stereo för 5 /lV 
insignal bättre än 46 dB, yttersta S/N-värde 
(Feldman et al) 70 dB eller bättre, i mono 80 
dB, klirr i mono enl IHF 0,01 % vid full 
modulation mellan 20 Hz och 6 kHz, 0,03 % 
vid 15 kHz utan diskantsänkningsnätet (i ste
reo har man motsvarande 0,02 % resp 0,05 % 
vid valfri kanal), selektivitet mätt på första 
alternativkanalen bättre än 130 dB , grann
kanalselektion 20 dB, AM-undertryckning 
bättre än 70 dB vid 30 % amplitudmodulation 
i närvaro av 100 % frekvensmoduleringssig
naI i området 20 Hz-50 kHz (vid 70 % AM: 
54 dB), spegelfrekvensundertryckning 100 dB 
liksom undertryckning av alla spurioser, ste
reoseparation bättre än 50 dB vid l kHz eller 
33 dB vid IS kHz, endera kanalen, SCA-un
dertryckning aldrig sämre än 66 dB, fre
kvensgång inom 4 dB över hela området rel 
75 Jl.S diskantsänkning, stereofladder inte 
större än 0,2 % vid 50 % AM-initierad löp
tidsdistorsion, störfrekvensmodulation alltid 
under 0 ,1 %, dynamiskt område på ingången 
120 dB (l V RMS över 300 ohm), CC/R -IM 
lägre än 0,2 % i mono för frekvenserna 10 
kHz och 10,4 kHz och 1:100 % modulation. 

Från Sequerra väntar man sedan en tid en 
förförstärkare och ett slutsteg som enligt fir
man skall ' bli "very simple but very complex 
and extremely expensive". Och till slut skall 
konstateras, att sällan har ett företags storlek 
och förväntningarna på det stått i så omvända 
proportioner till varandra som i fallet Sequer
ra: Vid ett besök på "fabriken" fanns blott en 
styrka om ca tiotalet man i arbete! 

SOUND SYSTEM 
INT (SSI) 
I Salt Lake City i Utah har sedan tre år en 
ung man vid namn Elwood G. Norris arbetat 
på en ny tangentialtonarm som tilldragit sig 
intresse. Ännu i skrivande stund har Norris 
inte kunnat leverera några produkter men 
prototypen har han ofta demonstrerat, mest 
ihop med ett japanskt Micro-verk, och det 
hela kallas då SS/ MM 3000. 

Fig 14. Elektroniken till Sequerras s k Panora
ma-presentationskretsar ligger på det här 
kretskortet. 

Det som utlovas är "[rue straight line 
tracking", absolut frånvaro av vinkelfel, en 
jämfört med mera konventionella armtyper 
95 % lägre massa, en patenterad, trådlös 
signalöverföring från avkännaren till utgångs
kablarna, stor separation, längre livstid för 
skivor och "nålar". 

En del av receptet ligger i att det knappast 
finns någon "arm" i vanlig mening på skiv
spelaren. Det är bara pick up-skalet som rör 
sig in över skivytan längs en högglanspolerad 
profil eller "stång". I skalet ligger också sig
nalöverföringssystemet i form aven passiv 
krets som ledningslöst transmitterar informa
tionen till en liten mottagarenhet på tonar
mens bas. Elwood Norr~s säger: 

- Det är inte fråga om en "radiosändare". 
Överföringskretsen är passiv och självgenere
rande, utan behov av strömkällor som batte
riet etc och inga halvledare används. 

Det hela låter märkligt, förstås. Men 

USA-Ijudnytt 
i korthet: 
• Infinit y har sedan vi skrev om rITman för 
en tid sedan släppt ut några nyheter: 

En effektförstärkare i klass D för puls
bredd modulering av signalen och övre gräns
frekvens om 500 kHz finns nu. Effekt 250 
W/ kanal. Kantvågens stigtid över 150 V = 
100 ns. Nätdelen sägs vara av typ "DC/ DC
switching type" som kopplar om vid 25 kHz 
och är i stånd att handskas med 700 W . . . 

Steget sägs ha en verkningsgrad om 96 % 
(som det står på whiskeybuteljerna, NinetySix 
Prao.!) och det till dimensionerna blygsamma 
kraftpaketet väger blott 12 kg! 
• En förförstärkare från Infinit y uppvisar 
FET-bestyckning och en spännings/ råför
stärkningsfaktor om 80 000 och särdeles goda 
distorsionsdata. Steget har fått Infinitys brus
reduktionskrets liksom firmans "dynamikex
pander" . Brusdödaren och dynamiksträcka
ren indikerar lite att det är rymd - och laser
skolans elektroniker och teoretiska fysiker 
som tagit över Hi fi-butiken, en gång stillsam 
plats för musikälskare och välmenande ama
törer. Eller - ? 

Här följer i alla fall två små engelska läsöv
ningar: 

"The noise reduction circuits - - -per/orm a 
spectral/requency response inversion whose 



Fig 15. McIntosh MPI-4 exteriör. Apparaten 
med "the Maximum Performance lndicator"
tablån berördes något i föregående avsnitt av 
artikelserien (se RT:s majnummer). 

friktionen blir tydligen i praktiken fOrsumbar 
och inga kablar kan ju vålla påverkan på 
armfOring, spårning etc. 

Jämsides med utvecklingsarbetet på "tonar
men" levererar SSI så länge produkter i form 
av ett par 4-kanalsdeco<;ler och encoder som 
Norris ritat själv. 

Enligt vad R T erfarit finns hemma i stugan 
hos Elwood ett par små hemlagade högtalare, 
om vilka man skyggt berättar man och man 
emellan att de är mäktiga "lika mycket ljud ut 
som t o m Klipschoms och andra hund
kojor". 

Sant eller inte, man skall nog akta sig att 
avfärda Norris som en audiobesatt freak eller 
bysnille typ Uppfinnar-Jocke av den sort som 
varje nation får dras med (och som aldrig 
lämnar varken branschen eller fackpressre
daktörerna någon ro). Tonarmen fmns fak 
tiskt och är knappast humbug ; den ansedda 
tidningen dB har innehållit uppgifter i saken. 

characteristics are complementary to the in
stantaneous Fourier components of the pro
gram, weighted to the ears noise masking abi
lity. Weight is determined by signal - noise 
crosscorrelation and comparison to ear
masking characteristics. " 

"The Dynamic Expansion System - - uses 
bothfeedforward andfeedback circuits and 
elements---aver age energy and peak energy 
detectors prov ide controi voltages LO expand 
the signal in a macro and a microdynamic 
manner over a 60 dB dy namic range. " 
• Vi har talat om den piezo-elektriska dis
kanthögtalarens segertåg. Efter främst före 
bild av ESS kommer det nu upp nya fabriker i 
Kalifornien med de här elementen som främ 
sta produkt. Sålunda har i sommar t ex det 
nya företaget Sound Technology Research 
(vad sa vi om namnmagin förut?) låtit tala om 
sig med anledning av förstlingsprodukten av 
piezo-elektrisk typ. Elementet är känt som the 
STR P-E Tweeter. 
• Och farhågorna för Quintessence är tydli
gen grundade? Under sommaren fick man 
avyttra halva flfman för att hålla alTärerna 
gående. Vid tiden för denna artikel fick vi be
kräftat att man sökte nya lösningar att finan 
siera den fortsatta produktionen. 

TOMLINSON 
med tillnamnet Research Instruments Corpo
ration, Audio Division, är ett av de nya 
USA-fOretagen på ljudteknikens område, dit 
man kommit efter en del år som tillverkare av 
instrument fOr vetenskaplig forskning, analys 
och mätteknik. På audiosidan är fOrst
lingsjobbet en stor och gedigen, för stativ
montage avsedd effektfOrstärkare. 

Den heter 1002 och har som yttre kärme
tecken dubbla nivåkontroller samt indikatorer 
fOr skyddskretsarna. Uteffekten anges till 100 
W/ kanal i 8 ohms last och halveffektband
bredden 15 Hz - 20 kHz inom 1 dB. Klirret 
liksom IM uppgår naturligtvis inte till mer än 
0,1 % som högst vid någon effektavgivelse. 
Brum och brus ligger 90 dB under full utef
fekt. Frekvensområdet håller sig mellan 10 
Hz och 100 kHz inom 1 dB fOr tonkurvans 
avvikelse. Dämpningsfaktorn är respektingi
,vande 250, och Tomlinson uppger stigtid till 
2 !JS vid 1 W ut. "Allt över 2 ohm" anges som 
acceptabel belastningsimpedans. Förstärka
ren är DC-kopplad alltigenom. 

Förstärkaren är gjord i moduler, och man 
kan utan lödningar avlägsna enheterna fOr 
service och inspektion. Allting i kretskortsväg 
är jordat och lagt så att brus och distorsion 
som kan vålla högfrekvensoscillationer eli
minerats. Förstärkaren är av s k tri-amplityp. 
Chassiet är gjort helt och hållet i aluminium, 
"for cool operation". Ett särdrag är de verkli
gen massiva nätdelarna som "lagrar över 60 
joule energi" som firman å det SI-vänligaste 
(?) uttalar nere från Tallahassee i Florida, 
USA. 

En ovanlig 'Tordel" med fOrstärkaren, som 
man trycker på i reklamen , är dess förmåga 
att hysas alldeles intill högtalarna "fOr maxi
mal effektöverfOring" för vilket en "power 
switch" finnes ... Man uppnår fOrstås detta, 
men kanske viktigare är optimal dämpning av 
högtalarna. Elektriskt gäller också att nätka
beln fOr strömfOrsörjningen inte behöver an
slutas till fOrfOrstärkaren man använder till 
slutsteget. Detta är vettigt; de höga strömmar 
som moderna högeffektslutsteg drar kan ska
da fOrfOrstärkarens anslutning och dessutom 
vålla stora magnetiska fålt som inducerar 
brum i de allt känsligare fOrfOrstärkarstegen. 

Tomlinson är komplementärt gjord för max 
linearitet och minimum distorsion, och fas
gångsegenskaperna har tillmätts stor betydel
se. Under 10 Hz får man inte ut något, varfOr 
DC-transienter och offsetspänningar från fOr
steget inte kan förstärkas. De begränsas till 
6 V som mest här. 

Mycket omfattande skyddskretsar finnes. 

DET NYA USA-LJU DET - 5 

Hela fOrstärkaren är gjord av de "finaste ma
teria!" , bara G-lO epoxykretskort har an
vänts, och som antytts har alla kort separata 
jordningar fOr total frånvaro av parasitiska 
oscillationer. 

Ett Tomlinson-steg kostar ca 500 dollar i 
USA, vilket prismässigt placerar produkten i 
en intressant kategori av högkvalitativa for
stärkare. 

••• 

~ Med detta lämnar vi fOr den här gången 
audioteknologiens USA och "det nya ljudet". 
Kanske saknar någon läsare en del namn i 
vår genomgång, och visst har en handfull ny
etablerade tillverkare av t ex högtalare måst 
utelämnas därfOr att tonvikten har lagts på de 
i vårt tycke intressantaste fOretagen. Det blir 
dock anledning till att återkomma med nya 
glimtar västerifrån och då belysa också här 
inte medtagna firmor. 

~ Till "det nya USA-ljudet" hör naturligtvis 
även mycket annat, skivor, pick uper och en 
hel del av den nu debuterande japansk-ameri
kanska elektroniken. Också detta får vi ta upp 
i andra sammanhang, speciellt pick uperna, 
som dock bara till en ringa del nu verkligen 
kommer från USA, initierade som de är i 
Tyskland, Japan, Danmark och andra länder 
med sikte på den amerikanska marknaden. 
Här fOrestår både rapport och tester i RT. 

~ Vi hoppas dock ha kunnat formedla lite av 
den sjudande utvecklingen i det ljudexperi
menterande och -medvetna USA, som än en 
gång i berörda avseenden har kommit att visa 
vägen i kompromisslöshetens tecken. 

Allt flera människor på allt flera håll vill se 
sin fritid i hemmet berikad med det bästa 
dagens mångsidiga musikkulturella utbud kan 
ge, och i detta ligger också ett slags tilltro till 
musiken och ljudet som medium och som 
upplevelsebärare, vilket t ex televisionen 
aldrig kan nå upp till. "Ljudkulten" är både 
ett utslag av fOrverkligad individual ism och 
känslan av delaktighet i en gemenskap, har vi 
fOrs tå tt av många vi frågat. Mot den bakgrun
den och det intresset är det inte orimligt att 
många är villiga till att investera lika mycket i 
sina musikåtergivare hemma som nu en små
bil kan kosta. Ett tidens tecken, bland andra. 

S E B.ja och Ulf B Strange • 
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Ny generation" consumer-IC" gör 
konstruktörens arbete lättare 
En ny generation "consumer-IC'~ dvs integrerade kretsar för hemelektronikprodukter,förestår. 
Vid introduktionen nyligen i Holland presenterade Philips en ICj'ami(j om 26 st specialinriktade 
och komplexa kretsar för fårg- TV, radio- och audioapparater i närvaro av RT:s utsände. 

•• Till för bara kort tid sedan låg större 
delen av tyngdpunkten i komponenttill 
verkarnas program inom den digitala sek
torn med inriktning på dator- och kalkyla
tormarknaden. Inte många integrerade 
kretsar tillverkades för hemelektronik
marknaden - det lönade sig helt enkelt 
inte. Under den allra senaste tiden har 
utvecklingen emellertid svängt om, och 
denna marknad ter sig allt mer intressant. 
Främsta orsak: den enorma efterfrågan 
på Hi fi -produkter och färg-TV-mottagare 
som nu råder i västvärlden. 

Resultatet är att det nu finns ett relativt 
stort antal s k "consumer-IC" med mer 
eller mindre komplexa funktioner för 
hemelektronikprodukter. Sålunda kan 
konstruktörerna numera tillgå IC-kretsar 
som innehåller förförstärkare, hela MF
steg inkl detektor för radiomottagare 
samt ett flertal olika funktioner för färg
TV -mottagare, för att bara ta några ex
empel. Ä ven LF -slutsteg med uteffekter 
på flera watt finns numera på marknaden 
i form av monolitiska IC-kretsar. 

Den generation le-kretsar som nu hål
ler på att introduceras på marknaden in
nehåller i många fall mycket sofistikerade 
funktioner, vilket ger konstruktörerna 
större frihet och möjligheter i sitt arbete 
än tidigare. Detta stod klart efter en 
presskonferens, som Philips anordnade 
under sommaren i Eindhoven, Holland, 
där man demonstrerade en, till sitt om
fång imponerande, ny serie "consumer
IC": 

Totalt 26 nya IC-kretsar - varav 16 
för TV-mottagare och 10 för radio/audio
tillämpningar - kommer att vara i full 
produktion nästa år, medan samples av 
flertalet kommer att finnas tillgängliga 
redan i slutet av det här året l). 

Utvecklingen av den nya IC-familjen 
har ägt rum parallellt vid flera laborato
rier inom Philipskoncernen - främst i 
Holland, England (Mullard) och Tyskland 
(Valvo) - och under stort inflytande från 
företagens kunder. Detta konstruktions
samarbete över gränserna bör sannolikt 
ha resulterat i att Europa nu går om USA 
när det gäller tillverkning och användning 

l) Distribution av Philips-komponenter 
sker i Sverige genom AB Elcoma, tel 
08/67 9780. 
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av komplexa komponenter i hemelektro
nikapparatur. 

Det kan kanske tyckas onödigt att föra 
integreringen i t ex en färg-TV-mottagare 
längre än vad som hittills gjorts. Man kan 
inte spara in något utrymme att tala om, 
och minskningen i komponentkostnad 
kan synas marginell. Med den höga infla
tionstakt och kraftiga stegring i arbetslö
ner, som råder idag, betyder emellertid 
varje insparat arbetsmoment också en 
kostnadsbesparing, och integreringen av 
komponenter kommer härigenom att få 
en dämpande inverkan på prisstegringar
na. 

Automatisk stationssökning 
med TC A 750-kretsen 

Bland de intressantaste IC-nyheterna 
för radiomottagare märks TCA 530 och 
TCA 750, vilka båda främst är avsedda 
för stabilisering av avstämningsspänning
en till varakterdiodavstämda tuners. 

TCA 530 (fig 1) har en inbyggd spän
ningsreferens bestående av referensdiod 
och termostat. AF C-spänningen, som är 
överlagrad avstämningsspänningen, bryts 
bort under stationsinställningen. Kretsen 
är även försedd med brusspärr 
("muting"), vilken tystar mottagaren un
der stationsinställning och som automa
tiskt kopplas från när en station är rätt 
inställd. 

Några data för TCA 530: Inspänning 
47 - 63 V, max avstämningsspänning 30 
V, AFC -sving +0;5 V, max ström till 
vari cap 4 mA och temperaturkoefficient 4 
ppmfDC. 
• TCA 750 innehåller ytterligare två 
spänningsstabilisatorer, vilka kan använ
das för flera olika steg i en radiomottaga
re. Avstämningsspänningen är inställbar 
mellan 21 och 31 V och stabiliteten är 
endast beroende av den externa spän
ningsreferensens (zenerdiod) temperatur
stabilitet. 

Den kanske intressantaste egenskapen 
hos TCA 750 !ir att den kan användas 
för automatisk stationssökning (sefig 2). 
Detta möjliggörs genom att man-från stift 
10 på kretsen kan ta ut en AF C-beroende 
ström, som erhålls aven yttre AFC-spän
ning mellan stift 8 och 9. AFC-switchen, 
som bryter AFC-strömmen under sta
tionssökning, kräver endast 5 JJA i st yr-

ström och medger "touch-kontroll" och 
lämpar sig därför bra för detta ändamål. 

(En komplett Hi Fi-receiver med 
automatisk stationssökning med TCA 
750 demonstrerades av Philips applika
tionsingenjörer i Eindhoven. Vissa smärre 
modifieringsarbeten kvarstår ännu, men 
R T lovades att så snart som möjligt få ta 
del av schema och konstruktionsanvis
ningar. Vi hoppas därför återkomma med 
närmare information om denna intressan
ta till ämpning i ett kommande nr.) 

Störningseliminator 
för bilradiomottagare 

TDA 1001 (sefig 3) har utvecklats spe
ciellt för användning i bilradiomottagre 
men torde vara lämplig att använda i alla 
sammanhang där svåra störningsförhål
landen råder. Principen är väl känd från 
radiotekniken, men först nu har det 
kommit en IC-krets speciellt för detta 
ändamål. Störningspulserna (från elmoto
rer o dyl) separeras i ett högpassfilter och 
triggar en monovippa, vilken i sin tur 
nycklar ett grindsteg som spärrar vägen 
för LF -signalen när denna är störd. En 19 
kH z-krets ser till att pilottonen inte går 
förlorad om LF -signalen blockeras vid 
stereo. 

TDA 1001 ansluts mellan FM-detektor 
och LF-förstärkare. Här några data för 
kretsen: 
M atningsspänning 8 -15 V 
Spänningsjörstärkning l 
Rest av grindpuls i u/signal < l m V H 
Monovippans pulslängd 40 JIS 
Monovippans triggkänslighet +20 mV 

• TDA 1005 är en annan IC-krets för 
användning i radiomottagare. Det är en 
ny stereodekoder av PLL-typ, dvs med 
38 kHz-oscillatorn i en fastlåst slinga. 
Kretsen kan användas både vid avcoding 
i tidsmultiplex och frekvensmultiplex. I 
det förstnämnda fallet erfordras ingen ytt
re spole, men risken är då att man får vis
sa problem med blandningsprodukter och 
övertoner: Vill man förvissa sig om goda 
tonfrekvensegenskaper bör decodern ar
beta i frekvensmultiplex och en spole för 
38 kHz erfordras (sefig 4). 

Kretsen innehåller en automatisk mo
no/stereoomkopplare, som arbetar med 
jämn övergång utan störande klickeffekt, 
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Fig 3. TDA 1001 användsfor 
att begränsa radiostörningar 
från elmotorer och liknande. 
Den är speciellt avseddfor bruk 
i bilradio mottagare. 

Fig l. TeA 530 användsfor att stabilisera avstäm· 
ningsspänningen i varicap·avstämda tuners. 

Fig 2. TeA 750 är liksom TeA 530främst avsedd 
or stabilisering av varicapspänningen i tuners men 

kan - som på bilden - också användasfor 
automatisk stationssökning. 

vilket särskilt är en fördel vid bilradiomot· 
tagning. 

Några data för TDA 1005.' 
Matningsspänning 8 - 16,5 V 
Kanalseparation vid 1 kHz 45 dB 
Undertryckning av 19 kHz 35 dB 
Undertryckning av 38 kHz 45 dB 
Klirr 0,2 % 
Max u/signal (frekv mpx) 1, 1 V rms 
Spänningsjörstärkning (frekv mpx) 10 dB 

Monolitisk le 
for 8 W uteffekt 

Monolitiska IC ·kretsar är mycket svå
ra att tillverka för högre efTekter än några 
få watt För efTekter däröver har man va
rit hänvisad till att använda diskreta 
komponenter eller hybridkretsar i tjock· 
ftImsutförande (typ Sanken). 

Nu börjar det definitivt hända saker på 
den här fronten. SGS-ATES har ju som 
första tillverkare presenterat en IC-krets 
kapabel att lämna 10 W direkt till högta
laren, och i den nya IC-familjen från Phi
lips finns idag två nya kretsar, TDA 2610 
och TDA 1004, som kan ge 4 W resp 8 
W. 

TDA 2610 är speciellt avsedd för ljud
delen i TV-mottagare och TDA 1004 (se 
fig 5) för bilradio- och bandspelarförstär
kare, men de kan naturligtvis användas i 
andra sammanhang också. Båda kretsar-

Fig 4. TDA 1005 är enfast· 
låst stereodecoder som kan 
användas antingen med eller 
utan yttre spole. 

na arbetar i klass B; TDA 2610 har dock 
en inbyggd strömstabilisator som håller 
matningsströmmen konstant. 

TDA 1004 har följande data: klirr l %, 
bandbredd 15 kHz, matningsspänning 
9 - 18 V, max utström 5 A samt spän
ningsförstärkning 50 dB. 

Talesmän för Philips omtalar att den 
kapslingsteknik man utvecklat gör det 
möjligt att tillverka IC-kretsar för 20 W 
mono och 2 X 10 W stereo, vilka följaktli · 
gen kan väntas komma på marknaden 
inom en relativt nära framtid. (De angiv
na efTektvärdena gäller under förutsätt
ning att en kylplåt med termiska resistan
sen 5°C/W eller mer används.) 

Fjärrmanövrering av volym
och tonkontrollerna 

Önskar man fjärrmanövrera konventio
nellt konstruerade volym- och tonkontrol
ler i t ex en förstärkaranläggning, måste 
man använda skärmade ledningar och 
kan inte avlägsna manöverorganen hur 
långt som helst från huvudapparaten utan 
att brum uppstår. 

Detta problem har nu Philips löst på ett 
smart sätt åt apparatkonstruktörerna 
genom att introducera två nya, likströms
styrda kontrollkretsar , TCA 730 och 
TCA 740 (sefig 6). 

FÖR KONSTRUKTÖRER 

Den förstnämnda innehåller volym
och balanskontroll samt även fysiologisk 
volymkontroll och den senare bas- och 
diskantkontrollerna. 

Båda har det gemensamt att potentio
metrarna är växelströmsmässigt helt iso
lerade från signal kretsarna. Med potentio
metrarna ändrar man endast likspän
ningsnivån till en likspänningsomvandla
re, vilken i sin tur styr de olika funktioner
na. Härigenom kan kontrollorganen pla
ceras långt från förstärkaren utan att 
skärmade ledningar behöver användas. 

Eftersom båda kretsarna är avsedda för 
stereo och innehåller dubbla funktioner av 
allting (se fig 6), räcker det med enkel
potentiometrar för stereo och dubbelpo
tentiometrar för fyrkanal. 

Data för TCA 730: 
Volymkontrollområde 
Balanskontrollområde 
Frekvensområde 
Förstärkning 

Data för TCA 740: 

90 dB 
+ lOdB 

20 Hz -20kHz 
20 dB 

Signal-brusjörhållande 60 dB 
Kanalseparation 60 dB 
Baskontrollområde vid 40 Hz + 15 dB 
Diskantkontrollområde vid 15 kHz + 15 
dB 

Båda kretsarna är avsedda för mat
ningsspänningen 13,5 - 16,5 V och ger 
högst 0, l %. klirr vid max utsignal (1 V). ~ 
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Fig 5. jfj~ 1004 är med:f"Js W ultffek';~;l av de krqf
ligasIe integrerade LF-slulsleg somfinns aUfå på mark
naden. 

Bandspelarkonstruktion 
förenklas med nyheter 

TDA 1002 och TDA J003 (sefig 7) är 
benämningen på två nya le-kretsar, vilka 
gör det möjligt att konstruera kassett
bandspelare med bara några få diskreta 
komponenter. TDA J002 innehåller alla 
erforderliga förstärkarsteg - med undan
tag för effektförstärkare - för såväl in 
som avspelning samt utstyrningsautoma
tik för inspelning. Denna automatik ar
betar som en dynamisk begränsare med 
en A Ve-krets, som reagerar för långsam 
ma amplitudförändringar i den inspelade 
signalen. 

Inspelningsförstärkaren i TDA 1002 
kan drivas direkt av detektorn i en radio
mottagare. Genom att komplettera med 
t ex MF-kretsen TBA 570 och en tuner
rnodul, kan man således mycket enkelt 
bygga en s k radio-recorder. 

Några data för TDA J002: 
Matningsspänning 
S trömf6rbrukn ing 
Förjörstärkaren: 
Spännings/örst (J kHz) 
Klirr (Uut=O,5 V) 
Ekv ingångsbrus 

5 - 11 V 
13,5 A 

Insp Avsp 
28 dB 50 dB 
0,1 % 0,3 % 

0,51!.,v 0,5/ !lV 

Max utspänning 1,5 V 
Inspelnings/örstärkaren: 
Spännings/örst (J kHz) 54 dB 
Klirr (U ut= l V) 0,4 % 
• TDA J003 innehåller en hastighetsre
gulator för capstanmotor, automatstopp 
samt oscillator för av- och förmagneti 
sering. Hastighetsregulatorn känner av 
motorns mot-emk och lämnar en stabilise
rad drivspänning till motorn. Spänningen 
är kompenserad för ström- och tempera
turvariationer i magnet och lindning. 

Automatstoppet kan styras genom att 
man låter bandspelarens avlindningsspole 
via en kontakt ge pulser till stoppkretsen. 
När bandet tar slut och spolen stannar. 
upphör pulserna och hastig hets regulatorn 
slås ifrån. 

Oscillatorsektionen i TDA 1003 består 
av en temperaturoberoende spänningsre
ferens och en AGC-krets som styr en 
oscillator, vari avmagnetiseringshuvudet 
ingår. Varje Q-värdesvariation i detta 
huvuds lindning återmatas så, att oscilla
torn lämnar en konstant, odistorderad 
sinussignal utan övertoner, som skulle 
kunna interferera med en eventuell radio
del. 

Fig 7. TDA 1002 och TDA 
1003 innehåller lillsam
mansflerlalet av defunk
lioner som behövs i en 
modern bandspelare, bl a 
in- och avspelningiförstär
kare, ulstyrningsautoma
lik, haslighelsregulator 
och avmagneliseringsoscil
lalor. 

Några data för TDA J003: 
Matningsspänning 
Max motorström (vid start) 
Motorström under gång 
Max hast var vid temp ändr 

3,5 - 12 V 
600 mA 

30 - 150 mA 

mellan - 5 och + 55°C + 2 % 
Spänning till avmagnetiseringshuvud 

(Q = 40.j= 50 kHz, L = 620/J,Jl/) 
16 V 

Var i avmagn spänning 
vid var av Q/rån 20 till 60 200 mV 

• I ett kommande nr ska vi fortsätta pre
sentationen av den nya le-generationen 
med atl behandla kretsar speciellt avsed
da för färg-TV -mottagare . • 

GU 

Beriktigande 
om bygget i 6/7: 
I komponentförteckningen till repe
teringstillsatsen för Re Vox A 77 i RT 
6/7 insmög sig tyvärr ett felaktigt vär
de: RS och R6 ska vara på 680 ohm 
och ej 220 ohm, som uppgavs. 

r-~~~~J+~=r~--~--_~~ 

r-------------+-~~ .... 
untro! 

Fig 6. Med TCA 730 och TCA 740 är det möjligt alt avlägs
na kontrollorganenfor volym- och tonkontrolllångtfrånfor
stärkaranläggningen ulan alt använda skärmade ledningar. 
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Potenliometrarna är nämligen helt isolerade från signal
kretsarna och reglerar endast likspänningsnivåer. Båda krel
sarna innehåller dubblafunklioner for stereo. 



Annons nr 2 
Philips lågprisoscilloskop i PM 3000-serien 
Tema: • Flygande service inom industri och 
kommunikation. 

Minioseilloskop 
Pröva Philips nya miniatyroscilloskop PM 3000 el ler 3010 : 

- l itet som ett universalinstrument 

- kan användas som ett un iversal instrument, men med större 
mätmöjligheter. 

PM30000eh 
Stoppa ner oscilloskopet i serviceväskan och Du har alltid ett 
instrument tillgängligt som samtidigt visar en spännings eller 
signals värde och dess utseende. Det är ett vi ktigt krav, efter
som utvecklingen inom t ex elkrafttekniska och elektromeka
niska utrustningar mer och mer går mot elektroniska styr
system. 

3010 Bandbredd: 5 MHz. Känslighet: 
PM 3000 1-kanal, 10 mV. 
PM 3010 2-kanal, 30 mV. 

Högspänn ing 1,5 kV ger ljusstark bild. V ikt 1,8 kg 
med batt er i. 

(Annons nr 3 : Tvåkanal soscilloskop f ör service och 
utbildn ing) 

Svenska A B Ph ilips 
Mät; nstru mentavdel n; ngen 
Fack, 102 50 Stockholm 

Det mekaniska utförandet måste vara sådant att servicemannen 
verkligen tar med sig oscilloskopet: e litet e lätt e enkelt att 
sköta e robust e det ska t åla att sl ängas omkring. Och de kraven 
uppfylls av PM 3000 och 3010. 
Ring 08/ 63 50 00 Philips Mätinstrument, Oscilloskop. 

Oslo : 02/46 38 90 
Köpenhamn: 01 -27/Asta 2222 
Helsingfors: 90/ 172 71 PHILIPS 

In formatlons tJ anst 11 

InformatlonstJanst 12 

KATALOG 

16 
har nu kommit från tryckeriet. 

Rykande färsk ligger den klar för 
distribution . 

130 SIDOR 
späckad med nyheter. 

Vi skickar den mot 5: - kr i sedel. 

SVENSK RADIO 
Box 30 23400 LOMMA 

- ett företag med kvalitet -



AUGUSTI-SPECIAL 
Sensommarpriser (inkl. moms) 
t .o.m. 31 augusti : 

74001 :95 
74101 :95 
74201 :95 
74301 :95 
74401 :95 
74501 :95 
74601:95 

7447 10:70 
748926:30 

555 8 :70 
309k 15:00 
741 3:10 

MV-50 1 :80 (lysd,od) 
MAN-717 :00 

MOLEX: 500 stift - 29:75. 
1 000 stih - 49 :00 

I vår nya prisl ista som gäller från 
den 1 juni 1974 hittar Du också 
resten av 74-serien och en hel del 
annat till fina priser. 
På order under 25:- tar vi 3:
expedit ionsavgih. 

Prislista får Du om Du skriver till 

ADAKTATRADING AB 
Fack. 12107 JOHANNESHOV 7 

InformallonSIJanSl 13 

NYHETER 
N Y högtaIarserie 
från Olle Mirsch 
Nyligen har en ny serie högtalare 
debuterat under OM-beteckningen: 
OM 2 - 22 heter en förenklad variant 
av det nya systemet OM 3-28. Den är 
bestyckad med två högtalarelement, 
där basstråiaren är en framåtriktad 
åttatummare medan diskantele
mentet. av kalottmembrantyp, är 
uppåtriktat. M ärkefTekt: 40 W. Impe
dansen är 4 ohm. Verkningsgraden 
anges till 0,25 %. I bottensockeln till 
högtalaren finns en sladdvinda för sex 
m kabel. Högtalarens pris är 450 kr. 

Nyhet nr två från Mirsch kallas 
OM 2-17. som givits formen aven 
mera utpräglad bokhyllehögtalare. 
Ock så den har en å ttatums basenhet 
och ett kalottmembranelement. Den 
tål 20 W in och kostar ca 300 kr. 

Bilden visar samtliga här nämnda 
högtalarsystem med OM 2-22 i mit
ten , 2- 17 t v och 3-28 t~. 

• Från Olle Mirsch meddelas f ö, att 
firman nu kunnat inleda samarbete 
med en av Västtyskiands ledande di
stributörer av högtalare, en firma som 
bl a företräder AR och som ser OM
enheterna som ett intressant komple
ment. Dessa har mottagits positivt 
av den tyska fackhandeln , erfar RT. 

Du vill säkert , 
veta mera! 

Skicka in kupongen 
till informationstjänst. 
Det kostar bara portot. 

.. . praktisk och teoretisk utbildning i 
modern elektronik per korrespondens 
ellära • elektronik • transistorteknik • digitalteknik 
datorteknik • programmering • elektronisk byggteknik 
integrerade kretsar • kraftelektronik m.m. i en kurs 
Under kursens gång läser Du teori och utför laborationer. Du bygger upp Din egen elektro
n ikutrustning bestående av universalinstrument, experimentchassi , oscilloskop och till sist 
en egen dator. Du lär Dig att behärska denna apparatur både teoretiskt och praktiskt och blir 
därigenom väl förberedd för fortsatt praktisk verksamhet inom modern elektronik . 

institutet för tillämpad elektronik 
.--------------------------

2tl.1Je I Ku pongen sändes tol l I 
I ite-skolan , Box 340 16 . 10026 Stockholm. I 

SKOLAN 
Rålambsvägell 27 
11259 Stockholm 
Tel. 08/533007 

: Var god sänd mig ite -b rosc hyre n • 

• I Na mn .. . ............. ......... . ................... .. .. ....... .. .. .. ........... .. .. .. .. .. .... .... . 
I I I Ga tuadress .... ... .. .. ..... , ..... .... ... .. .. .. .. ........... .. .... .. ................ .. .. .. ... .... I 

: ,Postadress ............. ....... .......... ..... .. ... ..... ..... .. .. .... .. ...... ..... ... ... .. ........ : 

Te le fon . ..... . .. ./ .. ... ... .. .. ... ...... ....... .. ........... .. .. ...... .. . I '--____________ --' __________________ ':T': .. ~ _____ • 
Inferm at.enslJanst 1. 

• Och slutligen har Olle M tagit på 
sig en pedagogisk uppgift då han 
ställt samman en liten skrift som rik 
tar sig till den med ljudteknik allde
les obekante konsumenten i " stereo
djungeln", som väl till stora delar en
ligt vår mening är en anlagd och plan
terad "djungel". Den här vägvisaren 
genom det farliga landskapet talar 
bl a om tekniska egenskaper hos hög
talare. om efTektbehov, rumsplacering 
etc. S~rifteo äc grat.is. 

Rydins lanserar 
ny receiverlinje 
Rydin Elektroakuslik börj ar från 
hösten att sälja den i England starkt 
populära linjen från Amstrad, en rela
tivt prisbillig, brittiskbyggd produkt 
som kan ge 2 X 25 W och erbjuder 
både FM- och AM -radio med lys
diodinställningsmarkering. Model 
5000 har detta jämte mellan- och 
långvågs band, så kanske kommer den 
gamla radiomottagaren till heders 
igen fast i modern form och i Hifi 
kedjan. 
• Samtidigt meddelas att R ydins -
som tidigare trätt tillbaka i fallet Len
co - inte fort sätter med tyska (eng
elskägda numera genom Rank) Heco. 
• Och från JVC kommer en rad till 
talande nyheter med bl a direktdrift
verk, kassettmaskiner, förstärkare 
och 4-kanalreceivers i långa banor. 

Två nya agenturer 
till Audio 
Stockholm 
Från hösten kommer de två japanska 
märkena Nikko och Kensonic att fö
reträdas av denna elaes Sandels fir 
ma som bl a gör Unarnco-skivspelar
na och företräder ERA. 

Nikko, som fanns på svensk mark
nad en gång för många år sedan, är 
ett mellanprismärke, medan Kensonic 
ligger i "McIntosh-klassen" och är 
mycket dyr och mycket påkostad. 

Bilderna visar dels ett Kensoruc
slutsteg och del s en Nikko-receiver 
som heter STA 7070. 



- 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 

o 

HANDELS AB RADBERG 
Södra Allegatan 2A, 413 O 1 Göteborg 031-132090, 1332 50, 1333 90 

In formationstjänst 15 

Sinclair Scientific 
x -;-+ 
log x 10X 

si n x eos x tg x 
arcsin x areeos x arctg x 

Exponentredovisning 
200 Dekaders talområde 
1,0000 10 99 - 9,9999 10 .99 

Storlek: 
Vikt: 
Garanti: 

11 x 5 x 1,8 cm 
105 gram 
1 år 

PRIS: 495:- inkl. moms 
och batterier 

J.-------"==--~~~~~= ------ - - - --- -- - -- - - ------
Generalagent 

• BE[HmAn 
BECHrnAn InnOVATion AB 
Tfn vx 08-44 00 50. Telex 103 18 
Wollmar Yxkullsgatan ~5 A 
Box 17116.10462 Stockholm 17 

Javi sst .... .. . 

O Jag beställer för 
leverans v ia postförskott 

..... st Sinclair Scientific 
a 49 5:- inkl. moms 

O Skicka ytterligare information 

Info rmationstjänst 16 

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

Företag .. .................. . ....... . . . . . .. 

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

Postadress . . ........... . .... .. .... AT 's-7'4 



DEN PROFESSIONELLE 
MOTTAGAREN 
MSR-2 

NYTT F 
o 

KONTINUERLIGT 

FRÄN '10 kHz - 30 MHz 

PRECISION - STABILITET - KVALITET 
. ,-.-.-.-. 

:· :S:PE. At(.t'f~·(:?L:. 
~~.~ ::Iijm) Q .. :}?:>"" 

@iF-.. gt·"'1;J2#i 12 396.~ 

[4» 'I)jli,:j. PRIS 
Kr. 13.900:
exkl. moms 

SÄLJES 
ENDAST AV I W:t ElECTROnlCJ AB 

Box 14, 182 11 DANDERYD Tel 2472 00 

Informationstjansl 17 

HEATHKIT 
ELEKTRONIK -
BYGGSATSER 

• MÅNGA MODELLER 
• KOMPLETTA SATSER 
• UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER 

IB-ll0l 
FREKVENS RÄKNARE 
HJO MHz. 5 siffror med 8 
siffrig upplösning . Känslig
het 50 mV till 50 MHz. 
Pris : byggsats 1.150 :-, 

monterad 1.790 :-

HEATHKIT, Schlumberger AB. 

GD-48 METALLSOKARE 
Mycket lättbyggd och lätt att 
använda . Indikerar metall 
föremåi med visari nstrument 
ell er summerton . Uttag för 
hörtelefon . 
Pr 's : byggsats 350 :- , 

monterad 580 :-

AR-1214 AM/FM 
STEREOMOTTAGARE 
2 x 20W förstärkare med 
stereoklar FM-radio . Frek
vensomfång 7 Hz - 100 kHz, 
± 1 dB och IW. Harmonisk 

distorsion bättre än 0,5% vid 
15W. Pris : byggsats 975 :- . 

Box 12081 , 10223 Stockholm 12. Tel. 08/520770 
HEATHKIT-utställning; 
Pontonjärgatan 38, Stockholm 

- , -

ID 3'3 DO 
c:::::::x~~-~ __ 

""",,,"-»>t~ v 

GC-l00S 
DIGITALKLOCKA 
Tydliga siffror visar tim , min 
och sekunder. Kan kop plas 
antingen för 12 eller 24 t im
mars gång. Väcker exakt på 
minuten . 
Pris : byggsats 390 :- . 

HEATH 

--~--------------- ------- --------------------- -
Bestäl l Heathk it katalog ! Den ger Dig mer information 
om mång a trevl iga byggsatser. Du får den gratis! 
Fyll i kupongen och sänd den i fullt 
frankerat kuvert till oss. 

Namn 

Bostad 

Postadr. 

Inform ationstjänst 18 



HORN 
341:- inkl. moms kompl. med special
driver för Hi-Fi-, orkester- och d iskotek
bruk. 

DATA: 
Effekt : RMS 20 W 

Musik 40W 
Frekvensområde: 500- 10.000 Hz 
Verkningsgrad: 124 dB S PL vid 20 W 
Impedans: B ohm 
M ateria l: Glasfiberarmerad plast 
Färg: Svart 
Dimensioner: Bredd 500 mm 

Höjd 215 mm 
Djup310 mm 

WERNOR MEKAN MODUL 
WEM 1 WEM 3 

~ "'$ 
,,$ . 

W EM 4 

" $ 
" $ 

W EM 2 

"-$ 

"-$ 
"$ 
"t) 

"'-$ 
4$ 
<1>-$ 

Komplett pendelmodulsystem enl. 
skandinavisk-tysk studiostandard. 
Systemet består av fä rdigborrade 
panelmoduler i svarteioxerad alu
minium. De är försedda dels med 
fastsättningshål. dels med hål för 
omkopplare, vrid- och skjutpoten
tiometrar och VU-metrar. Dess
utom finns sammanfogningspro
fi ler, skruv, mutter, täckbrickor 
m. m. Vita " audiognuggisar", spe-
cialgjorda för detta system. 
Begär separat broschyr. 

SESA AUDIO 
Ljuskärrsvägen 101", 13300 Saltsjöbaden 

Orderkl,9-177176288 . Tekn. inf. kl. 18- 207177941 

InformatlonstJanst 19 

radio&. 
television 
ökar och ökarl 
Upplaga helår 1973: 

26346-ex. 
(+958ex.) 

TS-kontrollerad m edelupplaga hel år 1973 

Isophon-Werke GmbH 
Berlin 

HiFi HÖGTALARE 

Isophon har element för lådor 2 - 60 liter. Nedanstående 
kombinat ioner passar i en 35-li ters låda. Effekt 35 W . 
Imp. 4 ohm. 

PSL 245/35 Bashögtalare 
Dimension : 10 " 
Magnet : 1 0500 G, 51500 M 

KM 13/ 150 Mellanreg isterhögtalare 
Dimension: 130 x 130 mm 
Magnet : 15000 G, 89000 M 

KK 10 Diskanthögtalare 
Dimension: 95 x 95 mm 
Magnet : 12000 G, 29100 M 

Isophon ha r även f ilter. 

Generalagent: Återförsäljare: 

Wilh. Carl Jacobsen AB LW Ljudteknik 
Box 140, 101 21 Stockholm 1 Tuleg. 6 1 B, 172 32 Su ndbyberg 

Tel. 08/ 29 08 76 

In forma t lonS IJ anSI 20 

Fackfolk läser 
facktidningar. 
Det är bara så! 

Fackpress 
annonsera! 



RT PROVAR 

22~ MÄTRESULTAT HARMAN KARDON 
BrO~ &K)cef" PoI.nl~"rR.ttO«_dBR~IIv. __ ' _ · --

, 
4OOQO o A B C lin. 

(1112/2112) ... B C lM-

Modulationsbrusmätning utförd som smalbandsanalys där spekt
rogrammet upptagits inte i en våganalysator utan med heterodynfilter 
och skrivarenhet. Bandbredden är 10 Hz, testtonens frekvens 2 kHz 
och det avsökta tonområdet är det mellan 20 Hz och 20 kHz. Testtonen ' 

med sin 4,75 cm/s-hastighet. Potentiometer: 50 dB-skrivare. Logpappe
rets övre kant markerar - 20 dB. Modulationsbruset uppträder ca - 65 
dB under O-nivå motsvarande 2 kHz-tonen. 

Som synes inga besvärande resonanser i fullutstyrningsregionen och 
inte heller några märkbara sidband som skulle indikera ofullkomlighe
ter i samspelet motordrivning - bandtransport - tonband. Svajet är allt
igenom rimligt lågt, kan man se av registreringen, detta trots ganska 
enkla lösningar. 

10 a) Motsvarighet till RT:s tersoktavanalyser på bandspelarsidan 
utgör detta brusspektrogram, med vilket bl a avspelningselektronikens 
status kan kartläggas i brushänseende. Här gäller det in- och avspel
ningskarakteristikens "avtryck" för Fe-bandtypen över högerkanalen. 
Övre registreringen avser inaktiva Dolby-kretsar, den undre är tagen 
med Dolby B inkopplad. För uttydning av brusspektrogrammet gäller, 
att normnivån för magnetisk flödestäthet 250 nWb/ m 2 använts som 
mättnadsvärde och brusmätningarna får relateras till viss kompri
mering, i det att logpapperets övre kant markerar - 30 dB (se - 50 
dB~ivån som utritats som vägledning). Man ser då att - 65 dB blir 
störningsmätgräns (ungefär) och att Dolby-processen utfaller ca 10 dB 
bättre. T h markeringarna för linjära resp vägda mätvärden relativt 
normnivå för bandutstyrningen. 

NYHETER 
Övenöringssym
boler för kretskort 

Ytterligare över
föringssymboler 

ALFAC electro GRAPIDC är Firma Edding, Västtyskiand, in
benämningen på ett program 
överföringssymboler. Det inne
håller två serier ; serie E är avsedd 
för schemaritning och serie EC 
används vid framställning av 
kretskortsmönster . 

Symbolerna kan gnuggas dels 
på t ex ritpapper för fotografering 
och dels direkt på kopparlamina
tet. 
Svensk representant: AB Teknirit, 

tel r-8, °rOI I I I I 

o O O O O O O O 

troducerar i Sverige sitt program 
av överföringstecken och -sym
boler för framställning av sche
man och kretskort. 

Symbolerna kan överföras till 
ritfolie för fotokopiering, eller 
direkt på kopparlaminat. De är 
etsbeständiga mot de vanligaste 
etslösningarna. Programmet om
fattar ca 700 typer. Ur sorti
mentet: lödringar, IC-anslutning
ar och ledningsbanor för korttill 
verkning samt digitala symboler 
för schemaframställning. Special
utförande tillverkas även. För 
kretskortstillverkning finns även 
pennor med etsbeständig tusch
fyllning. 
Svensk representant: Avitec, * I t t ... * Bromma. Tel 08-80 0395. 
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10 b) Som i a) men avseende kromdioxidband. CrOrkorrigeringen 
använd. I båda fallen gäller att nätfrekvensens 50 Hz vållar toppen över 
det området, liksom multiplarna av nätfrekvensen gör sig gällande över 
100 Hz osv. - Se texten i övrigt. 

II Tid för återspolning aven C 9O-kassett : 
I genomsnitt 105 s för ett gängse lågbrusband. Räkneverket markerade då : 

749. - Testet är inte helt vetenskapligt, men för den skull inte utan värde. 
Resultatet är helt avhängigt bandet i kassetten och hur det är spolat, löst eller 
fast liksom hur mekaniken är beskaffad med sina lager, etc. Är tapen för lös 
kan det skeva i kassetten. 

Omgivningstemperatur vid provning - Vid mätningarna använd instrumen
tering har bt" a omfattat: 
Briitl & Kjllr tongenerator 1022, nivåskrivare 2305, spektrometer 2112, hetero
dynslavfilter 2020, rörvoltmeter, mätförstärkare 2607. Sennheiser vägnings
filterenhet FO 55. Bruno Woelke svaj meter MB 102. Hewlett-Packard distor
sionsanalysator 337. Iwatsu SS 4500 A 50 ' MHz-oscilloskop, tvåkanaligt. 
Heuer precisionskronometer, m m. 

Värmeavledare 
för D-kapsel 
IERC, USA, som är specialist på 
kylflänsar och värmeavledande 
hållare för halvledare, tillverkar 
nu en värmeavledare för små 
plastkapslade transistorer i D
liölje. 

Transistorhöljet kan vara av 
typen R067, T098 och X-20. 

Vid luftkylning kan den nya 
värmeavledaren öka etTekttålighe
ten hos transistorn med över 
65 %. Om forcerad kylning till
gripes, kan förlustetTekten i tran
sistorn öka med 300 %. 

Kylflänsen fmns i beryllium
koppar eller mässing, utan ytfin
nish eller svartoxiderad resp 
svartkadmierad. 
Svensk representant: Bo Palm
blad AB, tel 08-2461 60. 



·o'f .. '" 
R 800 
Förstärkare med inbyggd tuner (receiver) 

IADVElab Audio Data Video Equipment, Box 40202, 10344 Stockholm. Telefon 08606763 



, ...... ~~~. som löser kluriga 
~blem 

och som visar hur man förenklar 
material hanteringen. 

I den kan du fISka upp hm många tips. 
Tidningen heter Moderna Transporter. 

Det är egentligen ett litet tokigt namn eftersom 
den behandlar så mycket mer än bara transporter. 
Den visar hur lagerhanteringen kan förenklas och 
förbilligas. 

De~ rapporterar om fördelar och nac~delar med 
dom senaste truckrnodellerna. 

Den ger råd om rationell hantering av material. 
Och den berättar förstås mycket, mycket mer. Sånt 
som du har verkligen nytta av i ditt dagliga jobb. 

Och det är ingen gammal skåpmat som serveras. 
Moderna Transporter har kunnandet och resurserna 
att följa utvecklingen i det ögonblick den inträffar. 

Det är inte för inte som Moderna Transporter 
är den näst mest lästa facktidningen bland indu
strins chefer. 

Om du ringer 08/349000 anknytning 184, sän
der vi dig gärna ett provnummer . 

Nu äntligen! För första gången på svenska, en bok om 
mikrodatorer - den nya systembyggbiten. 
Ur innehållet: 
- Mikrodatorer på världsmarknaden 
- Mikrodatorer i undervisningen 
- Mikrodatorer eller Minidatorer? 
- Mikrodatorns ABC 
- Mikrodatorer styr mekaniksystem 
- "Mikrodatorns fader" om framtiden 
Missa inte möjligheten att från början vara infor
merad om Mikrodatorns utveckling. Beställ Ert 
exemplar i dag. Boken Mikrodatorer utges av 
Fackpressförlagets branschtidning Elektronik-
nyheterna, den kostar endast 29:- inkl moms . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I I§I Sänd kupongen tdl Fackpr essforlage t AB ,' . · I!I Box3177 , 10363Stockholm3 , = 
• • Jag beställer härmed , ... ex av Mikrodato- • 
: rer il 29:- inkl. moms. exl porto och post- : 
• förskottsavgift . • 
: Namn: ,. .. : 

• Företag : , ... ' , , . • • • • Adress :, . , . , .... , . ' .... , , .' • 

: Postnr: . ' ... , Postadress : ....... , . " •• 
RT 8 · 74 ....................................... 



•• 
BYGGSJALV 

Din egen hifi-högtalare! 

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

Nyhet i byggsats: 

'Se Teknikens värld nr 23. den 10.11.71 
- byggsats nr 4 och 2. 

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

En riktig rundstrålare 70 watt Sinus 

AB LjudMiljö 
Affär och lager: Midgårdsvägen 18. Täby Kyrkby 
Kontor: Fack 5, 18306 Täby 6 
Ordertelefon : 0762/ 121 00 

LM-50 50 W sinus. 40 lit. LM-8 Samtl iga högtalar-
Endast 4 ohm. element och delningsfilter till 
Helt komplett med fanerad den vä lkända " kolboxen". NU 
låda! med nytt bredbandselement. 

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

Var god sänd-mig gratis: 
Katalog och prislista 

Namn: . 

Adress: . 

Postadress: 

(v. g. TEXTA) 

Informationstjänst 22 

AT 8 ·74 
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CLEAN-Cl! 

• SUPEX 

Begär In format ion fr ån generalagenten: 

Ingenjörsfirma Sven Eriksson 
Box 834 . 12108 J ohanneshov 

Tel. 08-1990 50 

In fo rmat ron st ån st 2 4 

Varje nummer av 
radio & television 

o •• 
ger vara annonsorer 
ca 3 000 skriftliga 
förfrågningar om 
deras produkter via 
vår informationstjänst. 

radio& 
teleViSiOn 
läser man noga. 

KOMPONENT-FYND 
FOR 

RADIO/ TV SERVICE 
PRISVÄRDA 
KOMPONENT
SATSER 
SO Si Potentlometrar m och 
utan stlbl, ivendubb pol 2S 
Tllmpottar 50 SI v.l bl.nd 
l'I!nn.r, lullpoll., 17 .- -

250 MotsUnd O 25- 2W 11 50 
IOO Mln molSllntlI8W 850 
50 Hogelfeklmotsllnd. 
2 IIW lIådllndatutlor 950 
50 Lågvolttelyter 
1- 2000/1f 23 
30 Trimkond I S-45 pF 750 
SOPolyuterkond500pf-
Iri valsorttfade 13-
SO st tr lmhlnol - HF 6 -
30HF Bandlllter sort 750 
Omkoppl.rsOft lO olik. 10 -
50 Rorhällare. olika typer 9 -
H.lvled.rsort, 15PNP!NPN-
II. ns. 15Ge/Sldloder 10 -
2S R.II.r modelnI utI 750 

~e~ . 
12;' 3st 

2021 39 - 31 

PR ISEX. på våra 
MÄRKES-HALVLEDARE 
AC125 1 BO 
ACI81188K 5 25 
ADl49 5 -
AD161162 850 
MIOS 250 
Mll9 415 
Af2J9 540 
8Cl01108 \40 
Be160 3 
BF!15 230 
8F198199 195 
BF255 175 
BUI05 18 -
BU126 20 
2NI304 375 
2NI613 2 
2N2222 2 15 
2N3053 325 
2N3055 S 50 
2N2646 6 
2N3819 350 
ZenerdlOdtl 
40DmV 115 
\ Watt 115 
Tyrlstorel 
08,4..40OV 
3A40OV 5J5 
TRIACS 
6,4.. 40OV 8J5 
Oll e 150 

Kluldloder 
1A.400V 85 
lA.SOOV 1 
3A.400V 3 
3A,.100OV 375 
2SA.7SV 31S 
KlselbryggOl 
14A.42V 5 
IA,.280V 550 
32A,.40V 6 
32A.i80V 7 SO 
SignaldlOd.1 
OA90'91 65 
AA119 40 
IN4148 32 
BA100 - J5 
BA I45 180 
88105G 110 
ICkl etsal 
TAA !3! J 
TBA120 815 
TBA450 11 
lAAB6\ 615 
TAA55O 3 
SAJIIO 1950 
"AI09 5 
IIA123 750 
IIA741 åSD 
Mlftotder 
10 SI ohka 

A2elemtakantennl 5d8. tralo K2 3 4 151 42 
B OrlO 4 element 6.5 dB 15) 73 -
COlslansanl k512.13elem 10 12d8. Iralo 151 50-
D Kanal\lluPP 5 8eI8- 12, 17 element 14dB (3) 79 -
E UHF lonsttIan! 65 dB 6 elem 240 ohm 15) 20 -
F UHf 'akantenn, 9-11 dB 15 elem tralo 151 29 -
G KombllonSltr k5 12'UHf 3 och 6 5 dB 15) 3150 
HKombltakkSl2+UHF StupBdS 15/ 5050 
KKombdonster k2 4+UHF 15rup 6 dB 151 45 -
ll.mbd.UHF 1t21-6054elem 14-.-16d8 121 7650 
M LImbd.UHf k21-601Belem 16 115d8 m 97 -
Uppge onskad kanallor antenneml A B och 01 Inom (parentes) ar 
angivet ant,l antenner pr! hlIpackning samtliga av prima V-tvskt 
IBbl!kat l 

Ö 
MASTFILTER 
VHF.UHF 240 ohm lOst netto 100 
011060 ohm lO SI netto 11250 

~. 
TV FILTER VHF , UHF 240 ohm lOst netto 50 
VtiF ~ UHf 60 ohm 10sI 5750 
ADAPTER 101 TV med 60 ohms 
Ingång Irln 240 ohms UHftVHf ID SI 85 -
GRENfilTER 101 60 ohms lOst 11150 .... ~ VAG GUn AG ml.11t 10s\ 120 -
0110, ullnpAhgglnde lOst 120 -

@ MASTROR 3 m' ll 2 ~ aluminium 5 SI 70 
MASTROR 45 m>;112" 5" 110 -
SKORSTENSfASTEN 5" 13250 
SPIKISOlATORER 20st 10 -
MONTAKT VHF lOst 750 
MONTAKT UHF lOst J 50 
KQAXIALKONfAKT TV lOst 1150 

1 KOAXIAl SPIK 100 st , 
>(! KOAXIALSKAfIV lOst 14 

~~;~ ~: : ~: : r-----.L----+----...::::::::~=-------"~--=~-1 
203S 41 33 -- ~ Unlvm. l bredb.ndslorstark.40 ~ t 
"91981 '8 : 54 : BI LDROR 800 MH, ," Kom",,,. 'M· U I..\~ 
1979539 40 _ 32 _ Ett 20 1. 1 typel sv~ b.ndet. TV I 2 samt Ityg· och 
TVK3!33 S8 54 - och larg I I. gel kU$lr.dlobanden. Smarkl n.tdet ANTENN 
Eli 751.1 olika typer 101 bade Begar separat prlS- 101 m.lnlng over koaxkabeln 

~~~"'~O='h~I'~" ~I.~g'=rlo="~S ____ ~I,,~,,~' ________________ ~,"~'i~' ~,o~o~hm~,~.~"g=!~~" ____ ~ ~~~RKARE oj 

~ RADIORÖR KABEL 
PnsptllOO m 
Bilndk 240 ohm 
Sku mplur 240 0hm 
Ko, _SO-silver 
RG58 50 0hms 
Hogt.llf ledn N 1.40 
Mlkrkebelistereo 
Na lkabel N U5 

Typ TA Bl 40-115 MHl + k5-
1218 dS. UHf 18- 12 dB 3 In· 
gångailutgång 

OYS7 4 15 PASC80 4 J5 P0500 21 '-
24 PliS ISS -,sI 122 -13 SI 

OY802 515 PC86 8 15 PF86 6 15 
40 
85 

EABC80 4 J5 PCBB 9.15 Pf1 200 850 11 0 Typ TA7I 40-175 MHz och k5-
ECC81 4 15 PC900 5 15 PL3S 8J5 39 - 12 2Sd8, UHF 20- 18dB 
ECC82B3 415 PCC88 ,- Pl82 5 - 11 0 Pill 210 'sr 155 -'3 SI 
ECCS5 415 PCCI89 ,- PL84 4 J5 55 
ECH81 450 PCF80 4 J5 PL95 '15 
ECHB3 B4 550 PCFB2 5 - PI.504 915 S N A B B LEVERANS FRA N EFBO 4 f'tF8' J 50 PLSOB 10 -
H183/184 450 PCF200201 715 Pl509 19S0 

~LiJrn 
-PRODUKTER 

H8S 5 PCF802 ,- Pl519 2050 
El504 1075 PCH200 J Pl802 1250 Box 315. 
El5 19 11 PCtB2 5 15 PLBOS 1015 45100 Uddevalla 
EY8' 5 PCL84 5 PY8 1 B3 415 OR DE R 0522/33200 
(l80 350 PClBS 5 J5 PY88 5 
GY501 11 50 PCL200 80S 715 PV500A 11 -

I o '0,1"0 '1 ,1 '\ If'" 
'. (1f . 1 · - '. f 

Endast fabflksnva kvalilelSlol Mm.orderlOrol 50 ror 10 150 rOI lO"- f ,o o ,I, 'o r" Jr ,l,,,,,,,, 
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Så ska det låta. 
Och mer behöver det inte kostal 

I 
I _ _ 11 1-. e_l 

Bygga sjä lv kostar mindre. Och bygga JM-system låter 
dessutom väldigt bra ! 

JM typ 52 (det mindre) är ett 3-vägs basreflexsystem i en 
50-liters låda, med en 12-tums bas, 3 '/,-tums mellanregister och 
l -tums dome tweeter. JM typ 52 tål 40 watt! 

JM Monitor typ 150 (det stora) är ett 3-vägs basreflex
system i en 140- lite rs låda. Med 12-tums bas, 4-tu ms mellan
register och diskanthorn av bandtyp. Tål 50 watt ! 

Och priserna? JM 52 högtalarsats med delningsfilter: 330 
kronor inklusive moms! JM Monitor 150 högtalarsats med del
ningsfilter f rå n 530 kronor inklusive moms! För volymkontroller 
tillkommer en mindre summa. 

Vill du veta mer om JM-systemen så ring eller skriv! 

Bra högta lare ka n låta ännu bättre! 
Soundcraftsmen FK-variator anpassar högta lare till rums

akustiken. I ngen verkligt fin anläggning är komplett utan en Soufld
craftsmen FK-variator. Vi har den. Kom in så får vi berätta mera! 

AudiaSEon 
Ö. Förstadsgatan 3, 211 3 1 Malmö. 040/ 11 3230. 
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Josty kit presenterar 
den nya liqjen 

"Systemförstärkarna' , 

;, #"<" iA',' . <t.-« __ - - .. ..-----~---T 

-.-._--~ t\. ~. ~ ~. •• . ;;;; 

SYSTEM 310- 340 MONTERAD 

SYSTEM 340 FM 

TEKNISKA DATA 
SYSTEM 310 
Utgångseffekt 
Sinus för bägge kanalerna samtidigt vid: 
4 ohm/ DIN-norm 15,5 Watt, 8 ohm/DIN-norm 12.5 Watt 
Frekvensområde: 1 Watt!4 ohm/1 %, 12 . 20.000 Hz - 1 dB 
Signal/brusförhållande vid : 50 mV/max effekt 60/75 dB 
Harmonisk förvrängning : 1 kHz/- 3 dB 0.2 % 

SYSTEM 340 
Utgångseffekt 
Sinus för bägge kanalerna samtidigt vid: 
4 ohm/D IN-norm 37 Watt, 8 ohm/ DIN-norm 26 Watt 
Frekvensområde: 1 Watt!4 ohm/1 % 20- 60.000 Hz ± 3 dB 
Förvrängning: Harmonisk förvrängning. 1 kHz/- 3 dB 0 .2 % 
Signal/Brusförhållande vid: 50 mV/ max effekt 60/75 dB 

VÄLJ SJÄLV: 2 x 15 Watt, 2 x 37 Watt eller 2 x 51 Watt. 
Med eller utan FM. VU-metrar, FM-indikeringsinstrument, 
balansinstrument. Ringkärnstransformatorer. Du bestämmer 
själv i vilket utförande du vill ha din SYSTEMFÖRSTÄR
KARE ! Förstärkarna är gjorda av eloxerad aluminiumprofil. 
med sidostycken av äkta jakaranda. Allt detta till jämför
priser. Inga förkunskaper krävs för att bygga JOSTY KIT. 

SYSTEM 310 
Byggsats inkl. 13,64 % moms Kr 559:

SYSTEM 340 
Byggsats inkl. 13;64 % moms Kr 719:-

1_------
Till JOSTV KIT AB BOX 3134 

Gratis 
special 
brochyr 

I ~ä~~ m~~p:~~:~ ö~r systemförstärkarna. 

I Namn ... 

I 
Adress . . 

Postnr o ort 
Beställ special broschyr 
över systemförstärkarna ! 
Använd kupongen. 

Infermat.enst jama 2~i 

RT 8· 74 

I Föredrar du att ringa ~inns vi på 040/ 1267 08 eller se 
förstärkarna i vår butik Ost ra Förstadsgatan 19. 



Det 3-kanaliga Ortoperspectaljudet 
intressant utveckling av stereofoni 
Ett omtalat men aldrig exporterat system ''för kännare" har varit detfinska Ortoperspecta, som nu 
utvecklats starkt och står i'lför sin internationella marknadiföring. R T. har i Finland 
bekantat sig med nyheten och den beskrivs i korthet här. Test hoppas vi kunna genomföra senare. 

•• Att flertalet länder har sin " lokala ljud
profet" skrev vi nyligen om och nämnde då 
vår egen Stig Carlsson, Englands Peter Wal
ker (fast flera borde kunna sättas lika högt), 
och Frankrikes Andre Charlin. Till den här 
listan bör läggas Tapio M Köykkä. numera 
professor i hemlandet Finland. Hans nu ca 10 
år gamla och patenterade ljudsystem Ortoper
specta har funnit en lugn och jämn avsättning 
bland kännare; Köykkä har hållit hantverket i 
helgd och för ingen del strävat efter några 
massupplagor av de högtalare och den rör
bestyckade förstärkare som konstituerat sys
temet. 

För något år sedan förvärvade "Finlands 
Luxor", den mycket snabbt expanderande 
TV -industrin Salora, rättigheterna till Or
toperspecta och inledde ett utvecklingsarbete 
som nu resulterat i "ett bättre alternativ för 
dem som inte är nöjda med tvåkanalstereon", 
som det heter. Modernaste transistor- och 
IC-teknik används nu. 

Ortoperspecta arbetar i sin grundkoncep
tion med tre ljudkällor, en mittplacerad högta
lare och två sidosystem. Bakom det här -
so m upphovsmannen för ingen del vill ha lik
nat vid s k 3D-system etc av den typ vi själva 
på R T har sökt praktiskt förverkliga med bl a 
exponentialhornteknik och reflexionsarbetan
de sidosystem - ligger en omfattande ljudtek 
nisk filosofi, som är intressant men som skulle 
föra för långt att detaljerat gå in på nu. Det 
hela baseras på "konsertsalssituationen" och 
reflexionsmönstret där, i synnerhet de trans
versala reflexionerna och deras motfaskarak
teristik. TMK fäster stort avseende vid si
dostrålningen mot åhöraren, och han anser 
efter analys av MS-metoden, eller intensitets
ste reofonien, att den stereofoniska återgivning 
vi har idag icke motsvaras av den stereofonis
ka inspelningstekniken. - Detta är han inte 
ensam om, men resonemanget ter sig inte in
vändningsfritt till alla delar. 

Vi ska inte föregripa den R T-provning av 
systemet som torde komma, bara konstatera 
att den nya fmskgjorda lilla förstärkaren med 
sin matris för kanalinformationen från tre 
ljudkällor elektroniskt skall efterbilda skivans 
stereoinformation, sådan inspelningsmikrofo
nerna tänks fånga upp den i salen. Detta låter 
självklart, förstås , men här får man dels en 
direktljudmatning, motsvarande den totala 
summainformationen 20-20000 Hz för L + 
R över en bredbandshögtalare mitt framför 
lyssnaren och dels det från konsertsalens -
eller studions - väggar reflekterade ljudet, 
som omfattar bara mellanregistret i området 
300 Hz - 3 kHz, vilket motsvarar kanalskill
naden L - R. 

Den i matrisen bildade transversalinforma
tionen leds till en liten förstärkare, varifrån 
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Fig l. Dessa egenheter utgör Saloras Ortoper
specta-Ijudsystem, som i Sverige troligen skall 
marknadsföras som "rymdljudsystemet". Det 
är alltså trekanaIigt. 

Fig 2. Närbild av receivern med dess tryck
knappsystem som också möjliggör s k am
biouppkoppling för simulerad 4-kanaIteknik. 
(Foto RT). 

den går vidare till två i motfas fungerande 
mellanregisterstrålare, vilka placeras längs 
lyssningsrummets sidor. För att man skall få 
den aktuella informationen signalmässigt ren, 
ftltreras icke väsentliga frekvenser under 300 
Hz resp över 3 kHz bort. Systemets hela om
fång är upp till 20 kHz. 

Det finns mycket mera att säga om den här 
verkligt nätta och lilla 30 W plus 2 X 10 W -ap
paraten (över 4 ohm) som också innehåller en 
med modernaste teknik gjord FM-tunerdel 
med fem stationers förval. Känsligheten är 
mycket hög, 1,5 J.l.V. 

Man framhåller särskilt, att förstärkardelen 
hållits fri från transientintermodulation, "som 
gör klangen hård och metallisk". Data över 
apparaten är också rätt häpnadsväckande, 
om man får döma av spec som offentliggjorts 
med kantvågssvar, tonskurrespons och fo
tograferade intermodulationsdistorsionsfigu
rer. N är såg man senast något sådant utanför 
superklassens företrädare? 

I Sverige griper sig Saloras svenska partner 
UPO an med marknadsföringen i dagarna ef
ter försiktiga prov i bl a N ord-Sverige. 

I vårt land räknar UPO med ett utpris till 
konsument i trakten av ca 2500 kr, vilket då 
inkluderar tre högtalare och en skivspelare 
med pick up. Alla enheterna går förstås att 
köpa separat också, varvid receivern sk ulle 
kosta ca l 200 kr. 

US 

Fig 3. Vid demonstrationen förfogade Saloras 
tekniska direktör på exportsidan, ing Pertti 
Kause, över det här stativet med Salora-elek
tronik (och en Sansui QS-l). (Foto RT). 

LJUDKÄLLA 
L R 

L- R -7 ~ R- L 

300-3000Hz 300-3000Hz 

Fig 4. Här är principframställning över Or
toperspectas signaluppdelningsmönster . 



Till 
U BB 

Vi har satt allt på ett kort - allt för att göra byggsatsen så enkel som möjligt 
för Dig att bygga. TEXAN har inte en massa onödiga och fördyrande finesser 
utan har allt som behövs för en fullgod funktion. Vi har satsat på en brus
och distortionsfattig FM-stereomottagning. Därför ha'r FM-delen försetts 
med en tuningindikator med vars hjälp Du kan ställa in stationerna för lägsta 
distortion samt en stereodecoder som vi anser vara en av de bästa och brus
fattigaste i marknaden. Dessutom har effekten höjts till 30 watt vid'8 ohms 
belastning. RIAA-förstärkaren har försetts med ett högpassfilter för att eli
minera IM-distortion i förstärkare och högtalare. Tape-ingången har försetts 
med nivåkontroll för att passa alla bandspelare. Hörlursuttag finns på bak
sidan av förstärkaren. 
Vi har också författat en pedagogisk skrift som avhandlar förstärkarens elek
troniska uppbyggnad i teori och praktik med svårighetsgrad motsvarande 
gymnasienivå avsedd för Er som vill lära när ni bygger. 

Pris 860:- inkl. 
17,65 % moms 

(inkl. stereodel). 

FÖRSTÄRKARE 
Distortion < 0.05 % 
Effekt 2 x 30 W/8 ohm 
Känslighet gram 3.4 mV/47 kohm 
Störavstånd gram 68 dB 
Känslighet tape 100 inV/variabel 
Störavstånd tape 72 dB 

FM-MOTTAGARE 
FM-frekvens 87.5- 104 MHz 
Känslighet 2 J..l. V 
Signal/brus 60 dB 
Antenn 300 ohm 
Stereoseparation > 50 dB 
Distortion < 0 .5 % 

Vill du veta mera så kontakta oss per 
post eller telefon så skickar vi en utförlig 
broschyr. 

, U & & ELEKTRONIK AB 
Vallgatan8.411 16 GöteborgTel.031/11 7970 
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Vanlig stereo eller 4-kanal? Bägge. 
Att.välja hifi-utrustning kan vara svårt idag, när 

utvecklmgen går allt mer mot 4-kanal. Vad händer 
med 2-kanalstereon ? Skall man våga satsa på 4-kanal? 
Och i så fall, vilket system? Viktiga frågor att ta 
ställning till. 

Kenwood gör valet lätt för er. Med sina "Two
Four"-receivers. Som dels är 2-kanalstereoreceivers, 
dels klarar alla 4-kanalsystem (med en plug-in-enhet 
för CD-4). En av Kenwoods "Two-Four"-receivers 
heter KR-8340. Den har i 4-kanal en uteffekt på 4 x 25 
watt vid 8 ohm 20-20.000 Hz. Kopplanman om den 
t~1l2-kanal, får den tack vare Kenwoods ~TL-kopp
lmg 2 x 60 watt, alltså mer än det dubbla! Aven i övrigt 
är KR-8340 en typisk Kenwood-produkt, med bl.a. 
ingångar för två 4-kanalbandspelare, utgångar för 
2 x 4 högtalare, FM-del med muting, helt stereoklar 
och förberedd för 4-kanalmottagning, AM-del och 
mycket annat. 

$KENWOOD 
EH siälvklart alternativ. Om ni tar hifi på allvar. 
Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna 
8 MEDLEM AV SVENSKA Hi Fi INSTITUTET 

KR-8340 är bara en produkt ur Kenwoods hifi
program. Det finns många fler. Gå in till er hifi-fack
handlare. Han kan visa er. Eller sänd in kupongen så 
får ni vår 4-fårgsbroschyr med alla data om hela 
programmet. 
r-----------------------------------------

Till Elfa Radio & Television AB, Hifi-Ijud, 
17117 Solna. 
JB:g vill veta mer om Kenwoods hifi-program. Sänd 
mIg er 4-färgsbroschyr med alla data! 
Namn ________________________________ __ 

Adress ________________________________ _ 

Postadress ___________________________ _ 

Telefon ______________________________ ___ 
RT 8·74 



Stativet & bänken. 
Curb-stativet är i blankfOrkromat utförande. Fotens 
bredd 36 cm, höjd 36 cm, fästplatta 14 cm. 
Pris i handeln c:a 75:-. 
Curb-bänken är fOrsedd med hjul och 5 fack för LP
skivor. Finns i palisander, valnöt, teak, vitlack eller som 
bilden, svart/vit. Längd 140 cm, djup 40 cm, höjd 45 cm. 
Pris i handeln c:a 500:-. 

Curb AB Nicandersgatan 5 I Ring Curb AB, om närmaste 
25239 Helsingborg återförsäljare. Curb säljes i 
Tel 042-11 6096-97 Hi-Fi butiker över hela landet. 
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MUSIKER! 

Har du någon gång tyckt att vanliga PA-system inte 
ger rättvisa åt ditt uppträdande? Har du någon gång 
undrat varför konventionella högtalarIådor får olika 
bastoner att låta lika? Har du någon gång blåst ut en 
hornhögtalare då du försökt få tillräckligt hög diskant 
för att balansera ljudet? Du måste lyssna på Bose 800 
innan du blir övertygad om att en enda högtalarkon
struktion kan vara lösningen till alla dessa problem. 

BII5E:w;DENAB 
Box 5305, 10246 Stockholm, Tel 614545 
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Koncentration 
på målgruppen 
ger resultat: 

Fackpress 
annonsera! 

KATHREln~ 
Antenner· Elektronik 

I mpulsreflektometer 

MIK 11 

Kathrein-Werke till
verkar, förutom an
tenner, en rad mät
instrument speciellt 
för provning od. 
service av antennan
läggningar. 

Begär prospekt! 

Generalagent: 

"telae ELIfKTIltONIK .8 

Artillerigatan 95 
11530 Stockholm 
tel. 08/63 5865 

Informationstjänst 31 

RICHARD 
ALLAN 
Module 
40-17000 
Hz i 8.3 
liters låda. 
20W 
musikeffekt. 

TRANSFORMATORER 
Transformatorer för transistor
förstärkare. alla effekter 10-
550W 

27 MHz FM-STATIONER 
Några 25W stationer. nätan
slutna. realiseras. UKV-statio
ner för 2-metersbandet. band
spelare m.m. realiseras. 

VIDEOPRODUKTER 
Olbersgatan 6 A 
416 55 GOTEBORG 
Tel 213766.257666 
Sänd katalog över rör. transisto
rer. transformatorer och övrig ra
diomateriel (rabatter intill 52 %1. 
O Kronor 3 :65 bifogas i frimär-

ken för katalog i lösbladssys
tem. 

O Kronor 7:25 bifogas i frimär
ken för katalog i ringpärm. 

Namn ....... .. ..... _ ...... . .. . 

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

Postnummer. . . . . . . . . . . . . • . . . .. ~ 
00 

Postadress.......... . ..... ..... ~ 
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GRADO-
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 

HANDELS AB RÄDBERG 

Södra Allegatan 2 A . 41301 Göteborg 
031/132090,133250,133390 
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'ållt möjligf' 
Det koolu bara 10:- por rad Itt l ........... und<!- "IlIt möjligt" - radio le televisions rada_o 

Amomen skall inte nra lingre in 10 fader. Lägsta pris är 30:- (3 rader). Har du nArot aH sälja si skall 
du prova "allt möjligt" - radio" teltvisiom radallllOllWf! Använd kupongfll som rums i tidningen. 

Du som behöver bra komponenter 
motstånd, halvledare, IC, kond. 
m m. 50- 90 % billigare, passa på 
fabriksförsäljning. Prislista mot 1:
frim. 

Tillfälle ny Kenwood receiver kr 
7200 säljes pga resa billigt! Tel 
0755/33578. 

Oscilloscop obet. beg. Heathkit 10-
18U 3Hz- 4,5MHz 30mV. Pris: 
530:-. Jan Wikström. tel. 0480/ 
30506,271 50. 

Orkesterförstärkare sång O. instr., 
stereo till lågpris. Begär offert! 
F:a NGC- UUD, Tvärgränd 8, tel. 
85 23 85 - Vall. 
Rep av japanska transistorradioapp. 
och kassettbandspelare m. m. utfö
res till humar]a priser. Inkl. frakt. 

Sign gen Marconi TF 8018 med 
trp koffert. Pris 5000:- . 
Tel 08/35 56 96, Gunnar Ahltin. 

Elektronräknare 
Märkesmodeller till lågpris. Begär 
prislista. Du tjänar på det! Stephan 
Gunnarsson, Tranberga 15, 59100 
Motala. 

HÖGTALARSATS TILL 
"KOLBOXEN" 
AD9710M/O l , 4 st MT20HFC, fil 
ter. Originaldelar. 154:- /sats. 
Finns även i 4 ohm med SEAS högt. 
RT-hornet högtalarsats 340:-
RT-hornet filter 60:-
STEREO-decoder byggsats 65:-
SINCLAIR Cambridge 295:-
SINCLAIR Scientific 495:-
OBS! Priserna inkl. moms. 
Dessutom: PEERLESS, ISOPHON, 
ITT, SINUS, SEAS, SENTEC, SAN
SUI, TEAC, TEXAN U66, AGFA 
tonband, BI B m. fl. 
Katalog mot 3:- till postgiro 
69 79 14-0 eller i frimärken. 
MINIC TELEPRODUKTER 
Box 12035, 750 12 UPPSALA 
Prästgårdsg. 1. Tel. 018/ 10 9390. 

YAGI-antenner för 27 MHz pr 
radio! Begär broschyr med prisupp
gifter. Kungsimport, Box 257, 
43401 Kungsbacka. 

MORSETELEGRAFI 
- mottagning 
Lär dig morsetelegrafi - upp till 80 
tecken per minut. Utbildningsmate
rialet består av 
• en lärobok 
• tre kassettband (C-60) 
• facit 
Pris: 185 kronor + porto 
SVENSK TEKNIK AB Box 22020 
20063 MALMÖ 

STEREOFÖRSTÄRKARE 
2 x 10 W 198:-, Stereo FM-tuner 
98:-, TV2-ti llsats 35:- . Byggsatser 
el. färdiga. Ytskiktsmotst. 10 öre, 
Ker Kond 15 öre. Testade LF-trans 
50 öre m. m. Prislista gratis. 
M . O. ELEKTRONIK AB 
Box 274, 75105 Uppsala 
Tel 018/401551 

Byggsatser 
till " kolboxen" och likn. Exponen
tialhorn. Även mot postförskott till 
landsorten. Bällsta Träindustri AB, 
Karlsbodavägen 39- 41 , Bromma. 
Tel. 08/29 1616, 982079. 

UTFÖRSÄUNING 
Från nedlagd verkstad utsäljes in
strumentutrustning och överblivna 
varor, tyP . högtalarebyggsatser. 
Skriv för närm. uppl. till T. Jansson, 
box 117, 610 24 Vikbolandet. 

Unjära IC i lager 
samt SM 74-serien LM 309k, 320 
- 15 - 51 A, 340k + 151 A,377, 
380, 555, 566, 567, 709, 723, 
741 , 747, 1303. * Nyheter. Gnug
gisar som tål etsvätskor. Mönster
korttillverkningssatser åter i lager å 
49:75. 2 x 15 W förstärkarmoduler, 
färdigbyggda å 275:-. Beställ data 
och prislista å 1:- i frimärken. 

INKOX' Elektronik 
Box 4046, 16304 Spånga 

Kan du höra skillnaden? 

BOSE 901 
- den bäst recenserade högtalaren - någonsin 

BOSE 501 
konstruerad for att överträffa alla andra högtalare 
utom BOSE 901 

sIl56:::DEN AB 

Box 5305, 10246 Stoc.kholm, Tel 614545 

Informationstjänst 34 

N~ra kvällar med lödkolv och 
!i~~!iel. _------------~ Märkvärdigare är det inte att bygga en Sentec hifi-anlägg- .Sänd mig mer information om I 

ning med förförstårkare, effektslutsteg, tuner och högtalare. ISentec byggsatser. I 
Och det bästa av allt, du får en näst intill professionell anläggning • I 
med ett ljud värt mycket mer än det kostar. I Namn ............ .................................. , 

• GARANTI. Förutom 1 års garanti på produkt- IAdress .......... · .. · ........ ............ · .. · ........ 1 
erna justerar.vi ditt bygge kostnadsfritt inom ett år, .Postnr ..... .. ....... Postadr .................... 1 
om du trots allt skulle göra något fel. • RT 8 · 7 4 . 

Vi säljer även enheterna var för sig, om du vill ISENTEC AB I 
förbättra eller komplettera. "'EIlITEn All IDrottningholmsvägen 19-21 

"'" II I) .112 42 Stockholm I 
_D_r_o_tt_n_in...;g;...h_o_lm_sv_ä.;.g_en_1_9_-2_1_, _S_to_c_k_h_o_lm_t_e1_, _<k_I_, _1_0-_1_3_, _1_4-_1_8_)_O_8_/_54_4_0_1_0 _______ ~ _____________ .. 
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UK500 LV-MV-FM MOTTAGARE 
Superhetero dynmott.gar. för den 
10m vIII lära SiV bYVga en radio trots 
det stora utbudet av f.br lkllll1verka· 
re. Mycket e lei<lnt ädeltrihöljei 
Vagl.OmrJd en: UKV IFM) 87-104 
MH.t, MV 520-1640kHJ: och LV 
IS0-260kH.t. UtvJngsetf. 2W. Nät· 
ansl. 111/12S·220/240V. Halvleda· 
re: 2xAF106. 4 lCSFT316. BC205B, 
BC208B, AC1S0K. AC181K, AC 
187K. PT04 , AAll J, AA1l6 , DA 
95. 4 lCIOOl. 8Al21 och IlT5 
Pr iS Kr. 5S4:00 

UK995 FARG TV LINJE och 
PUNKTMöNSTERGENERATOR 
Videosignalens utnld-omkoppl . 
bar positiv eller neiativ-kontinu· 
erllgt reglerbar till 3 ,8V ttt . Ut
Vang: för ansl. till Färg TV InvJng 
IC kretsar o halvledare : 2lCSN7490 
5 N 7400. BC I09B, BC302 , lZS5 ,6 
likr.brygga B52. Olm 230 )(130xlSO 
150mm. Pril Kr. 341:00 

UK405C SIGNALI"O UARE 
m . hOgi HF-klnslivhet HF kont r. 
0-10d8, 0-10dB. LF klnsl.Mt 
3mV-JOmV-o,3V- 3V. HF Inv. 
mluond m . demodul.tor. LF 
utV. J mlitsond inbyggd höVt.I.· 
r. s n. LF IngJn9ln k.n .nllutu 
till oKilloscop ell.r mIllIvOltme· 
ter . Kont.utg.lplnn.revl. 8.ltt.dri· 
ven 2st 4 ,5V I serII. Halvledar., 
BC209C, A C180V I, AC181VI, 
ACISOVI- ACI81KVI, AAl19, 
PriS Kr. 19':00 

-.-- .-. . 
i. 

UN IVERSALINSTR UMENT MINOR 
20kfi/VOC-..kfi/VAC 
MATOMRAOEN : 
VOC 100mV- l .5-5--15-S0-150-500-1500V (30KVI 
VAC 7 ,5-25--15--2S0-750-2500V (mu 1500V) 
VLF 1 .5-ZS-15--2S0-1S0-2500V (mu 1500V) 
ADC 5~A-5--50-500mA-2,5A 

~:C ~~;~~~:-2.S-I2.5A 
F 100-100.000pF 
Ohm 10kO-10 MO 
O lm 150x8 5lC40mm PriS Kr. 11':00 

laterför 
Inn CHINAG LIAS 
mltinltrument med 
INBVGGO SIGNALINJEKTOR 
wmt ELEKTR IKERM ATARE 
med IN FASN INGSINOIKERING 
och MATINSTRU MENT fö , BILPROVNING 
BEGÄR INFORMATION och PRISERI 

DISTRIBUTOR 
fOr Sverlie : 

AB HEFAB 

INTRODUKTIONSPRIS Kr. 132:95 
Inkl. mitsladdar och Ikrddsviish Iplalt 

I
I~!IIII".... Vill Du bli It.,förUljare fö, AMTRON bygguu.' och CHINAGLIA mirinsrrutrHlnt med eget distrikt - r. kontd r 

UK740C PSYKEDELISK UVS· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~;~;6eff.kt aoow. Nlt.nslu- ELEKTROLYTKO NDENSATO RER med tridanSlutning TRANSFORMATORER till RoT beskrivninpr I 11,.r, O, b,stlllnlng lIndII "',n med Onskad, Gata. L,v.tid el 1-3 vlckor 
HalVledare: Olle: 40583 , l / IV 12/15 30/3SV 100325 Prim. 220V, SIk. 251 3,15V O,3A pr lindn. 32 :50 102412 Prim . 220V. Sek. 2 4 V l OA 147:95 

40664. Pris Kr. 193:00 ~~F ~ :~: ~~F :~: i~F :~: : ~~:~~ :~:~ : ii~~.2~:k. ~~~'6~3tV o~j~A pr l indn , ~~ :~: ~~~:~~ :~ :~: ~~g~: ~:~: ~:~ ~:~ !: ~~ ::~ ~~ : ! ~~~: 

Elektron isk insomninV5-
hJllp. NItanslut. 220V 
Halvled are: AC128. lZJ 
3T10. likr.brY99a BSl 

~~ ! ~: ~~ !~: ~~ !~: 100650 :~'~~d2n~Of~.p~~a~ieil~~e~;!~0:P~ls~v3.15V 0.3: 4 :90 !g~j!~ :~ : ~: ~~g~i2~~~4g~. ~~~. ~~t i7~~n.:nO , 08~·n:5( 
64 1:.25 64 1:25 64 , :65,00&51 0:0 O.SA pr lindn . 61:25 pr Ilndn. f. parallell /se rlekoppllnV S1 :n 
100 1:25 100 1 :30 100 , :75, 006 52 0:0 0.7SA pr lin dn . 6' :50 102741 0:0 O. ISA pr lindn . 64"~ 
250 1 :'5 250 2 :45 2S0 3 :30 100653 0:0 lA pr lindn . 72 :15 102742 0:0 O,2A pr lindn. '9 :5~ 
500 2:45 500 3:10 SOO 3 :75 100654 0 :0 2A pr lindn . 92:25 102743 0:0 0.3A pr lindn. 74:7~ 
1000 3 :10 1000 3:90 1000 6 :50 100655 0 :0 3A pr lindn. 103:90 102744 0:0 0.6A pr lindn . 95 :5! 
2500 4:15 2500 6:95 2500 .:25 10065. 0:0 4 .5A pr lindn. 124:75 1027 45 0:0 0.9A pr lindn. 103:!( 
5000 7:50 5000 10:25 5000 14:30 100721 Prom. 220V. Sel<. 2st 7V O. IA pr lindn. 30 :55 102746 0:0 I.2SA pr lindn. 123:$( 
10000 11:95 10000" 13:95 10000* 23:50,00923 Prim. 220V. Sel<. 2st 9V 0.25A pr lindn. 37:15 102747 0:0 l,75A pr lindn. 149:S( 
25000. 23 :75 25000. 31:50 25000* 39:95 10 1213 Prtm. 2Z0V. Sek. 2st 12V O,ZA p r Ilndn. 37:15 10174' 0:0 Z.6A pr lindn. 171:1C 

50/ 60V 70/ .0V 1:25 ~~~/110V 1 :75 !:!~~i :~:~: ~~g~: ~~: ~!! g~ ~'1~::~:1~~~~ ,::~: !:~!j~ ~ffm~';:oe: ~~.n21t JOV SA pr Ilndn. ~!: ~:~ 
i~F !~: ~,51'F 1:25 10 1 :15 101350 Pr,m . 220V, Sel<. 4st 12.6V o 2st 3,lSV 103123 Prim. Z20V, Sek. 2x35V . lA (tot.ll) 54:.3: 

25 1:25 ~.5 !~: ~~ ~~: 101351 ~~5~,:;~i ;~~infd:arallell/seriekoppl . ::~~ !g!~~j :~:~: ~~g~: ~~: ~:tJ!6'; ~~~r(i~~:~! 1!:~~ 

I~o m ~~ m gL Im mm ~~Ig::~i~:~: : :im mm ~~§)i~Ii~~~~;g~~~j7:g:.~~~:i~~I~::::: 

UK410C UKV-FM-$IG· 
NALGENERATOR 
MF-frekv.utv. , f.st 10.7 
MHz. HF-frekv. SS- 105 
MHz kont. ltallcar. FM
modulation : 400Hz Ivep
bredd 0-240kHz kont. 
reglerbar. AM m odu lation 
1000HJ:, Modul.,ionlirad 
30%. MOdul.tlo nwrt : e n· 
dast FM. endast AM FM 
och AM , HF-uUpllnninv 
100mA reVlerbar , Ström · 
fön. : batt. 9V. Halvleda' 
re: 2XAC12 8 , AFI06, BA 
102. PRIS Kr. 119:00 

~gt t!: ~~g !~~ 2S00" 23 :15 ~~~:H ~r~~1!:;;~~~;~ov. Sek. 4 st lSV O,I2A !:~~: HHH g: g:!:::~!~~~~:~. ~::H 
~:~~T=~:~!~~~~RONISK ~g~g~.. H:!! i~g~ !:~~ ~~~~400 15 :95 101141 gr~i~;;Å fpr~~a~I~~I/seriekoPPlini :!~: !g:::: ~~ ~:!: ~~ : :~~~ : !:~~: 
~a~rp~;:;~~.g:~~~:::~~II;~.·:d~:rv . 3S0/3.SV SOOO" 30:50 250/275V !::::~ g~ g:!:~: :~~~: ~~;: :~:::~ ~~ g::: ~: ::~~~ : :!~~: 
roterande kroppar i.st.f. som hi t . 81'F" 2:95 450/ 550V ~~F ~ ::: :g:::: 0:0 O,SA pr lindn. 9' :45 104451 0:0 1.2SA p r lindn. 117:t5 

~~m7If~~~~~~;12i~~~;· ~~l. i;; iffiE ,m i~~~ m mm ~~ H~ ~~ lim m~i mm ~~ i~~::~it:?: m~l 
;~:·h~;~~~~!~!~z;:~~~~~~.ov· ~!~;. 1 !!: 550/ IOOV 50~50V l'!.!~"indr~=;;.a~sSf~r~~;~n:~ ·lagarlör~s ; sror somldn 2,2:'~~0 ! ~~:!! ~:~: ~~~~: ~:~: ~~~::V 1370V) l50mA

'64
:S

G ~ 
6lC BCIOS B. BZV 88CSVl. 100+10oe 11:75 50+501'F 32 21'F 10:75 nit-spar- och utglngstransformatorer, ton-o fllterd',osslar 21t 6.JV (l2.6V) 2, 5A 11):15 ::t. 

Prll Kr. 311 :00 .. enhJls-eller bultfastsJttnlnv •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

................................................ ••••• _ ••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• AESTPOSTRÖR. fa briksnya. Endast per posttOrskott av in· HALVLEDARE pris o. typex.m p.1 för tranllltOr.r/dioder. 
BYGGSATSERNA KOMPLETTA MED ALLA TILLBEHÖR STVROLKONOENSATORER '3V, 150V, 500V. 630V n.nvgande 1.98r. Under 15 rör expecl,tionwvgJft Kronor 7 :- AC107 1 :15 AF1 24 3 :50 OC44 4 :15 

h.n ink!. hölj.n d ir d .rfordras !!::.'!.I:~;~;~.!:::.;.!!:~::.~!:.:;:::::~::~!. :~~l : ~j: ~=:O ':~: :t!~ :~: :gg~ ~~: :~g~ ~!: ~j! :~: 
I BYGGSATSPROGRAMMET FINNS ÄVEN : Karami,k. kondensatorlr ski_l ler pin up typ 1,5- 10000 ~;:!;'IS7 ~::: ~=:: ! ~j~ :t:~ :~: :~~~: i~: :=~~~ :~:: ::::~ :~: 
LibpSnningsenMt.r, f6rf6,ui,kare. effttktföntjrbre.llut· pF fran Kr. O:I5/l t . lOst och dIröver fran Kronor O~O/It . EABCaO 5 :15 EFlS3 4 :75 PL84 5 :50 AC126 2:95 AF178 10:25 BAIOO 2:60 

~t:L"tt.t~;,/~~::::::r~'::;efö~~~~v:,;!!:~:::n:~t;f::.~~t::,!~ :7:;;;:-:=~;:~;~·S·:;~·R·::·~;:r::;:;:~::·v:;::: ~:~~O 1~!: ~~~:4 l ~~~: :~i~~83 '! ~~g :~!~! ~ :~: :=~!~ !~~~ ::~g~ ~~: 
r:,ft:Jd::.~!/:;;~r:,~":;g~'iI,8bi~~;,';}~::~~:;::tir·_~:h· ~~:n~~0:~0Ist1I'F 2S0V, 400V. 630V, 1000V. lS00V fr. ~:~:~ : ~~~ ~t:~ ! ~~~ 0Ä~91 :!! :~:~~ ~~! :=~:~ ~ ~:: :::ii ~~: 
tesf.p/NIfllt.r, FM-I' nd.re, tune,och radiomottagare _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• EBL21 10:25 EL84 4 :10 UAF41 9 :95 AC152 ,3 :75 AF239 1 :95 BV121 2 :50 

Beställ nya AMTRON prislistan o katalogen ! :~~:V':.~~~~KONDE~~~~~:o~~_ 1500V. ,000V .... ~~~:~ : ~i~ ~~~~ :~: ~:~:; ::i! :g~~~ j:~: :~~~~ ~ ::: g:~o ~ ~:: 
General.gent : AB HEFAB 100pF 0160 500pF 0:90 4700pF 1 :20 ~~~:! ~ ~~: ~~:~/S7 ::~g ~~~i 1 ! ~~: :g~~! ~ :~~ :~~~~ ~ ::: g:~~ g ::: 

250 0 :60 1000 1:00 10000 1 :15 ECCS5 4 :70 PABCSO 5 :30 UCH21 10:65 A0149 1 :95 ASV61 17 :25 OA95 0 :85 
.................................................... .& .............. ~ .......................................... iggo :~~g ~~gg :~: ~~ggg ~~!: ECC91 9 :75 PCCS4 7 :2 0 UCLS2 ':15 A0152 7 :50 ASV73 15 :95 OA200 5 :50 

2500 0 :15 10000 1:65 220000 3 :50 ECFS2 6 :95 PCCS5 6:20 UCHSl 6:25 AOlS5 6 :95 ASV7S 17 :30 OA202 5:95 

Vi lagerför naturligvis de flesta förekom· 
mande MÄRKESKOMPONENTER. hög· 
talare m.m. samt andra BYGGSATSER 
t .ex.: 

TEXAN-U66 

5000 1.00 22000 1 :10 330000 4:25 ECH21 10:25 PCCS8 6 :25 UCLS2 S :75 AOl61 6:95 ASV76 1 :95 OAZ201 7:20 
10000 1:20 47000 2 :25 ECH81 4 :'5 PC FSO 4:90 UF21 11 :90 AOl62 .:95 A5VSO 9 :60 OAZ204 7 :10 
22000 h U 50000 2<40 ECHS4 5:00 PCFS2 4:90 UL84 4 :70 AFI06 7 :25 BCI07 2:25 OAZ20S 7 :50 
50000 1 :70 100000 2 :7 5 F::t;L82 4 :95 PCLS2 4:95 UVIN 13 :10 AF1l5 4:35 BCIOS 1 :40 OAZ211 8 :10 
100000 1:95 150000 3 :10 ECLSoI 5 :15 PCLS4 5:65 UV21 tO :65 AF1l7 4:50 BCI09 1 :60 BZYSSC3V9 2 :90 
220000 1:.45 lYen 125"''''. nov •. 400V • • 600V. ECL8S 1:90 PCLSS 6 :2 0 UV41 4 :95 AF1l8 1 :75 BFlSO 1 :30 BZV8SCSV2 2:85 
SOOOOO 1 :95 7 50V: lagerföres i Itor lort.rlnt. EC L81 1 :15 PCLS6 5 :'5 UVI!I5 4:95 AF121 4 :95 BFI81 1 :10 lN4004 1 :15 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••• ORDINARI E STANDARD- SPECIAL- och BILDRÖR samt HALVLEDARE och INTE
~~I::!.'~~~~::.sa~~:~. - Vridkondenwtorer I stor sorte· GRERADE KRETSAR LAG'ERFÖRES i STOR SORTERING och TILL LAGA PRISER. 

YT·SKtK·TSMÖ;--S;-·ANÖ·;;·o·~~~··············f:~A;.·BÖC·KNiN·GSr:;ASK·,N·,::::~:::;;:::~··u~i;~~;~~~·~·······_-~Ö-G~;:~~;~·_--------
1/8W l n - 220kO. l/"W. 1/2W, lW. 2W 100- l0MO max 4 Scm/l.6mm F e, 2-2.Smm Al plU 232:00 fabrikat PEERLESS fa b rikat PHILIPS 

:~:! :~ ~:~~~: ~::~~: !~~~ !j!: :~~~ ::g ~:: ::~j~:~~~ ==: ~=~:~~~ :::~::~ ~~~:: ~:~ r-:l~ ~~~ ,:::: :gg!::~: ~g: ~:~: 
Pri5 per kartoni (wmm. typ ) 1/2w . 251t 1 :35 81nkmodell KIT 3-2S 25W 19.:00 A012100HPS SOW 151:'5 
PriS per kartong ls.mma typ) lW -25st 5 :3 0 max 60cmJl,6mm Fe, 2mm AI. pIJt l" 0 0 K IT 10- 2 20W 127:00 A012100W4 152 :95 
Pris per kartonglwmm. typ) 2W . 10lt . :S5 m.x gOCm/ l,2mm Fe. 2mm AI.pIU 14000 KIT 20- 2 sow 160:00 A012100W' SOW 152:95 

RECEIVER 2x20W max 100cm/ l,2mm Fe. 2mm AI.pIU 715 :00 KIT 20- 3 SOW 212 00 AOIOlOOW4 40W 14':20 

Bestall eller kom In och titta på den! ..................................... _ •••••••• Nlidv,ndlgt komplement för verkst6dfr. ~:~;~ ! ;~: ~j~ ~~ :~;~!~~~81:~W ';~~: 
!;,~d~nrd::r~~n";O~I:~:~ 5.SW 4 .7kO - lSkO per s t 1~~~ ~~~s:~:!.!:~.................... Impedans 4 eller sO :g;g~g~~4 1~i:w ~~~~: . I. 0010WIOO - S6kO (Samma typ) per st 335 PV.' d.~nllabl l.pr'slägegenomolj_ •••••••••••••••••••••• A0706SW420W 54:1 5 

:iIrIt:: E:llr 
PriS per k.rtoni (wmma typ) .. SS' 15:60 kopp.rochandrakr,serarallapr,ser A0706SWS 20W 54 :15 

daVspr'Ier . LADOR I trämaterialsats A07061M4 10W 33:55 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ta n front Platta t,11 KIT5V. A07061MS 10W 33:55 

KOLPOTENTIOMETRAR. linjä r eller logaritmisk kurva Enmlendelludkv.litet HöGT ALAR BYGGSATS ES_1 0_1 5 s~e~ ~ab;~~:t ::;;RLi~~o :g:g:g:: ~g: ::~: FÖRSTÄRKARE 
PROJEKT 80 

HAMEG 
Oscilloskop o. d:o byggsatser 

0 .2SW 3000-2,2MO Pris per st • 3:95 fabrikat BAXANDALL, komplett med Uda I t,lm.terl.lsats 3-15 301t teak 123:50 AOS06 SW4 20W 61 :2 5 
0 :0 med strömbrytar. Pris per st 7:95 10Watt S inus.Se test i Musik- ReTi 139:95 3-25 100lt teak 151:00 AOS065WS 20W 11:25 
0:0 (tendemI - dubbelpot . Pr iS per st 1:95 3-25 100lt valnöt 117:00 A097 10M1 10W 95:90 
0 :0 (I.ndem) - dubbelpot med sep. axel Pris per st 13:50 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 50- 4 SOIt teak 149:00 Olln,nvsfilter lalJlrföres 

50- 4 SOIt valnöt 175=00 Imp.dan l 4 .1I.r s n 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• TRAOLINOANOE POTENT10METRAR. fabrik.t Colvern 

fran 50 - SOkO l W. 3W eller 4W 'ran Kronor '''0 De, st. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TRIMPOTENTIOMETRAR med 3 stift för vertikal monte· ••••••••••••••••••••••••••••• _ ................. . 
rinv 300fi-2.2Mn Kr. 1 :75/ 11.0:0 min,alyrulfOrande 2:25 KERAMISKA VAlOMOTSTA NO 2SW, 50W, 100W FRONTPLATTOR lill PEERLESS KITSYSTEM levereras flr· 

dig kllldda frJn Kronor 47 :00 - 100:00 ................................................ , ................................................................................................. . 
nlM E FAB l Box 45025. '04 30 STOCKHOLM-45. T.I. 08/20 1500. T ....... 39. STHLM-C 

: EXP.- o. KONTORSTIDER Vardagar 9 - 17. Lörd~ar stingt . 

lnformatlonstjanst 36 



Billigt! 
)et kostar bara 10:- per rad att 
lnnonsera under "allt möjligt" -
adio & televisions radannonser. 
rfed kupongen här intill är det en
:elt att bara fylla i en bokstav i 
arje ruta och lämna en ruta tom 
!leIIan varje ord. Du ser genast 
ur många rader det blir och vad 
nnonsen kostar. Annonsen skall 
lte vara längre än 10 rader. Lägs
l pris är 30:- (3 rader). Har du 
ågot att sälja så skall du prova 
'allt möjligt" - radio & televi
ions radannonser! 

Manus till 'hllt möjlig " 
(Skriv din annons bär!) 

radio & televisions radannonser 

I 

D E T IG Å R I N 3 5 T E C KE N P Å RA : r: EN 

Namn ............................. . Tel ................ . 

Adress ........... . ................. . 
RT 8 0 74 

Postadress ....................... . 

Betalningssätt : 
O check bifogas O emotser faktura 

- _____________ L. _. _. _. _. _. _. __ ._. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _._ 

~renumerera på 
'adio& 
:elevlslon 
.å får du den 
lirekt hem i 
)revlådan! 

°nte dumt. 

":::II PRENUMERATION 

Jå, jag prenumererar på RADIO & TELEVI
SION ett år framåt och får 12 nr (11 utgåvor) 
för kronor 64:-. Jag betalar senare när inbe
talningskortet kommer. 

VAR GOD 07 207 392 
TEXTA TYDLIGT! 
Efternamn Förnamn 

c/o 

Gata, postlåda, box etc 

Postnummer) Adresspostanstalt 

______________ ,... _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. I 

Vill du 
veta mera? 
ldio & television hjälper dig gär
l med ytterligare upplysningar 
n de produkter som annonseras i 
dningen. Ringa in numren på de 
monser som du vill veta mer om. 
°arje annons är ju försedd med ett 
Jmmer. Det är bara att fylla i 
rutet med namn, adress etc och 
)sta det till oss. Vi ser till att du 
labbt får svar. All informations
änst är kostnadsfri! 

Jag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3L 32 
33 34 35 36 37 38 39 400 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 III 112 

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
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 22Q 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 ........ 0 •••••••••••••••••••••• 

Adress ............................. . 
RT 8 0 74 

Postadress ....................... . 



radio & 
television 
Box 3177 
10363 STOCKHOLM 3 

_._._._._._._._._._ ._._._.-._._._._._._ ..... 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

.. - -_. _. _. _. _. _. _ . _. _. _. -. _. _. -. _. _. _. _.-

radio & 
television 
Box 3177 
10363 STOCKHOLM 3 

En ny serie 
str0mforsynere. H0Y 

bruksverdi. Fine elektriske data. 
Meget rimelige priser. Be om 
brosjyrelpristilbud . . 

Type 710 
8-16 Y. 2 A. Rippel 0.3 mY. 5tr0mbe
grensning. 5EMKO godkjenl . 

2 x 15 Y. Regulerbar ± 10 '!b. 5tr0m 
maks. l A. Rippel 0.3 mY . 
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Alvsjö Sydimport Aktiebolag 
Vansövägen 1 . 12540 Älvsjö 2 . Tel. 08/47 0034 . Postgiro 453453-3 

Signalgenerator 
T ech TE-20 D. 
Frekvensområde: 120 kHz 
till 500 MHz uppbyggd 
på 6 band. 
Intern modultation 400 Hz 
Inbyggd kristallkallibrator. 

Pris inkl. moms. 
375:-

Oscilloskop 
Tech TO-3 
Bandbredd : 3Hz- 2.5MHz 
Ingångsimpedans: 2M \! 
2 5pF Avläkningskänslighet: 
0 .1 Volt pop/cm. 

Tongenerat or 
Tech T E-22 D. 
Sinus- och fyrkantvåg. 
Frekvensområde : 20 Hz 
till 200 kHz uppbyggd 
på 4 band. 
Uttagbar: spänning : 6 V max. 

Pri s inkl. moms. 
415:-

Rörprovare 
Tech TC-2 
Provar: 
emission 
avbrott 
kortslutning 
läckning 

Svep oscillator: 10Hz till 
300 kHz, 5 områden. 
Kalibreringsspänning : 
1 Volt p-p. 

Pris inkl. moms. 
1250 :-

Levereras med engelsk inställningstabell för ame
rikanska och japanska rör, svensk tabell för 
europeiska rör. 

Pris inkl. moms. 3 10 :-

Band B: 1.55- 4 .5 MHz 

Transistorprovare 
KAMODEN HT-l0 
Mäter såväl PNP 
som NPN-transis
torer. 
leo: O- 50 /lA , 

0 - 1 mA 
p: 5- 200, : 0 .9- 0 .995 

moms. 

DX-mottagare 
DX-120 Special. 
Heltransistoriserad 
med fälteffekttransis
torer på ingången. 
Frekvensområde: 
Band A : 535- 1600 kHz 

Band C: 4.5- 13 MHz Band D: 13- 30 MHz 

Utrustad med S-meter, bandspridning beatosillator för 
SSB-mottagning, H F-volymkontroll , inbyggd högtalare och 
uttag för hörlurar. Obs' Inbyggd kristallkalibrator. 

Pris inkl. moms. 8 5 5:-

Sydimport 
300-Wtr 
DC V : 250 mV- 5000 
Volt, 7 områden 
(20k \! /V) 
AC V: 2 .5- 5000 Volt, 
6 områden (8k '! /V) 
DC A : 50 /l A - lO A, 
5 områden 
Ohm: R x 1 till 1 k, 
(O- 10M \!) 4 områden 

Pris inkl. moms. 225 :-

AEC SWR-30 
SWR -meter med inbyggd antenn· 
avstämningsenhet. 
Uteffektmeter: O till 10 W , 
Otilll00W. 

Pris inkl. moms. 240:-

Rörvoltmeter 
Tech TE-65 
Ingångsimpedans: 11 M~! 
DC V : 1.5 till 1500 Volt 
uppbyggd på 7 områden. 
AC V : 1.5 till 1500 V rms. 
4 till 4000 V p-p uppbyggd 
på 7 områden. 
Ohm : R x l0tilll0M,7 
områden. (0.2 ~! - 1 000 M ~! ) 

Pris ink!. moms 
490 :-

Griddipmeier 
Tech TE-15 
Frekvensområde : 
0.44 MHz till 280 MHz 
uppbyggd på 6 områden. 

Pris ink!. moms. 
310:-

----~ Sydimport 400-Wtr 
DC V : 0 .5- 5000 Volt, 

,-...o O~. 8 områden (20k!! /V) 
~ AC V: 2.5- 1000 Volt, 
' 6 områden (4 k~! /V) 

DC A: 50 /lA-lO A, 
.. 6 områden 

.. . . 
~ . . 

• _ .... Jr ~ # 

J ACA: 100 mA- l0A, 
3 områden 

Ohm : R x l till lOk, 
(0- 50M ~!). 5 områden 

Pris inkl. moms 300:-

Förstärkar
mikrofon 
LESON CH-219 
Modulationen 
reglerbar medelst 
skjutpotentiome
ter på mikrofo
nens framsida. 
Levereras med 7 V 
kvicksilverbatteri . 

Pris inkl. moms. 115:-

Pony CB -14 5 watt 
6 kanaler Sydimport PR-56 5 watt 6 kanaler 
Pony CB-74 är en liten behändig 
PR-apparat. lätt att förflytta mel 
lan olika förbrukningsplatser. Idea
lisk för såväl bilen som båten och 

medelst bärkassett som bärbar. Levereras med 1 par kristaller, mikrofon, 
monteringsbygel med skruvar samt bruksanvisning. Dimensioner: 120 
mm (b) x 35 mm (h) x 159 mm (d). 

Pris inkl. moms. 540:-

Katalog sändes mot Skr 2 ;- i frimärken . 
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Sydimport PR - 56 är en lyxig , bärbar PR-station i professio
nell klass. Kännetecknande för PR-56 är dess höga ut
effekt samt goda känslighet. Utrustad med separat inbyggd 
högtalare och mikrofon. 
Levereras med 1 par kristaller, batterier, bärrem , öron
mussla och bruksanvisning. 
Dimensioner: 90 mm (b) x 250 mm (h) x 60 mm (d). 

Pri s inkl. moms 695 :-

Nettopriser för återförsäljare. 



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 X!E (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 till,) 

F:a Specialljud 013/11 3873 Linköping 

Anders Hägglöf 
S:t Eriksgatan 88 
08/302335 

Gerth Heinerborg 
Viadukten 12 
08/ 896065 

Krister Fredriksson 
Lantmannag. 8 C 
031 / 236732 

Peter Broberg 
Stenborgsgatan 2 
016/ 130663 

Återförsäljare och ackvisitörer sökes. 
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--- .. ------------
I-J41ledding 

Konstruerar Du 
kretskort ? 

Ritar Du 
kopplingsscheman? 

I;J411 

ar svaret p 

o över 700 tecken och symboler 
O gnuggas på ritfolie eller 

direkt på kopparlaminat 
O motstår etsvätskor 
O värmebeständig v id kopiering 
O utmärkt kantskärpa 
O tillverkning av sp'ecialutföranden 
O praktiskt bladformat : 11,5 x 12,5 cm 
O pennor med etsbeständig fyllning 
O lågt pris 

FRÅGA GÄRNA EFTER 
KATALOG MATERIAL 

PRISER OCH 

avitec O Kvarnbacksvägen 84 
O 161 49 BROMMA 
O Tel 08 / 8 O 03 95 ---------------Informat ionstjanst 41 
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NYHETER 
FRÄN PEARL 
Nu i höst presenterar vi nya 
dynamiska kvalitets-mikro
foner. Helt nya_kardioid- och 
rundupptagande system med 
möjlighet till akustisk om
koppling för tal och musik. 
Försäkra Er om datablad ge
nom att skriva eller ring a 
OSSI 

AB PEARL 042/51520 
Mikrofonlaboratorium 
Knutsg. 6 . 26500 ÄSTORP 
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Annonsörsregister för Radio & 
Televisionnr8 , 1974 
Adakta Trading 
ADVE 
ATI -produkter 
Audio Scan 
Audio Stockholm 
Avitec 
Beba Audio 
Beckman Innovation 
Bose Sweden 
Cramner Antenn 
Curb 
Elektronikhuset 
Elfa 
Eriksson , Sven 
Fackpress 
Handic-bolagen 
Hefab 
Inertia 
ITE-skolan 
Jakobsen, C W 
Josti Kit 
Knutsson , Bo 
Ljudet 
Ljudmiljö 
Mascot Elektronic 
Pearl M ikrofon 
Pioneer 
PK Elektronik 
Rådberg, Handels AB 
Schlumberger 
Sentec 
Septon 
Servex 
Sinus Högtalare 
Specialljud. Fa 
Sv Philips 
Sv Radio 
Telac 
Tonala Hi Fi 
U -66 Elektronik 
Videoprodukter 
Xelex . 
Älvsjö Sydimport 

58 
63 
66 
66 

2 
78 
61 
59 

72 , 73 
7 

71 
61 
80 
66 

6 , 61 , 66 
79 
74 
29 
58 
61 
67 
43 
30 
65 
76 
78 
70 
60 

59 , 72 
60 
73 
24 
33 

36. 37 
78 
57 
57 
72 

5 
69 
72 
30 
77 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263, 
103 65 Stockholm 3 
Telefon: 34 07 90 
Postgirokonto: 889500-5 
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 måste 
vara förlaget tillhanda senast 3 veckor 
innan den skall träda i krah, görs skrih
ligt antingen på av förtaget utsänd blan
kett eller postens adressändringsblankett 
2050.03. (Adressändrin~savgift 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
vireras genom Pressbyrån eller direkt 
från Åh",n & Åkerlunds Förlags A8 . För
säljningsavdelningen, Torsgatan 21 , 
Stockholm Va. tel 08/349000. 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 
UKIPC 
Business Press International Sales, 217 
lynton House. Walsall Road . Birming
ham B421 BA. 
BilD 
Publicitas GmbH. 2 Hamburg 39. Bebel 
allee 149. 
France 
Compagnie Franc;aise O' Editions , 40 rue 
du Colisee. Paris 8 :e. . 
Italia 
Etas Kompass. Via Mantegna 6 . 20154 
Milano. 
USA 
IPC Business Press, 205 East 42nd Stre· 
et. New York, N .Y. l0017 . 
Benelux 
Albert Milhado & Co. nv: Plantage Mid
denlaan 38, Amsterdam 1004. 
Danmark 
Civil.konom Bent S. Wiss ing . Internatio
nal Marketing Service. Kronprinsensga
de 1. 1114 Köpenhamn K. 
Schweiz 
Mosse-Annoncen AG. Postfach. CH -
8023 Zurich . 
Japan 
Asia Magazines Ltd (lBP Division). Akiy· 
ama Building, 25 Akefune-cho. Shiba 
Nishikubo. Minatoku, Tokyo. 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt föl 
jande riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styckIis
tor. 

Beträffande komponentvärdena i sche
mana gäller att för motstånd utelämnas 
ohm-tecknet. och för kondensatorer ute
lämnas F. 

Således är 100 = 100 ohm. 100 k = 
100 kohm. 2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 
pF, 30 n = 30 nF (1 n ,; 1 000 p). 3 u = 3 
uF osv. Alla motstånd 0,5 W, alla kon
densatorer 250 V provsp 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 j allmänhet icke besvaras p g a 
tidsbrist. För alla upplysningar om äldre 
RT -nr :s innehåll hänvisas till bibliotekens 
inbundna ärg med ärsregister. 



•• 
JAG •• 

TJA 
Erbjudande 1 : 

Nu har alla jaktlag chansen 
att göra en verkligt fin affär. 
Under tiden 15/8- 31/ lOkan 

du köpa sex handic/Tokai TC 
2503 handapparater men ba ra 
betala för fem. En hel apparat 

på köpet. Det betyder en förtjänst 
på 595:-. Och handic/Tokai är en 

av marknadens bästa handapparater. 
Lätt att bära med sig - väger bara 

1,1 kg . Utrustad med finesser som 
öronmussla, läderväska och bärrem. 
Räckvidd 5-15 km under normala 

förhållanden. 

Erbjudande 2: 
Du som tänker köpa en enda apparat får 

också ett f int erbjudande. En robust 
och praktisk bladantenn på köpet. 
Den är värd 70:-. 

Ringhandie 
031/450180 

så får du veta vem som är 
din närmaste återförsäljare. 

* Cirkapris för en apparat 

-------------------------------
Värclekupong 

D Erbjudande 1: D Erbjudande 2: 
595:- 70:-

Kupo ngen gä l ler so m li kv id för Kupo ngen gäl le r so m likv id fö' 
1 h and ic/ T okai TC 2503 v id 1 bladant enn vi d k öp av 1 
köp av se x appa rater 1 5 / 8 - h and ic / Tok ai T C 2 503 1 5 / 8 -
3 1/1 01974 . 3 1/ 101974. 
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Namn 

Adress 

Postnr Postadress Q 

~~j~-
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J 

r-__ ~ ___________________________________ F 

4 

= 

'rRIC> 
Serviceinstrument UT-1 
TRIO mätinstrument används av laboratorier, industrier och skolor över 
hela världen. En noggrann kvalitetskontroll garanterar en jämn, hög 
kvalitet. Den prisbilliga E-serien med oscilloskop, signalgenerator, 
tongenerator och FetVom är ett utmärkt val tör hobbyisten. 

Lätthanterligt instrument för stereoservice och trimning. 
Serviceinstrumentet UT-1 är ett lätthanterligt instrument som är oumbärligt för såväl 
den lilla som den stora serviceverkstaden. UT-1 medger stereoservice på plats hos 
kunden , speciellt värdefullt vid trimning av FM-stereo-mottagare. 
UT-1 består av tongenerator, millivoltmeter, oscilloskop, FM-stereo-generator och -
ingångsväljare med konstbelastning. Instrumenten är byggda i en stabil metallåda 
med bärhandtag. 
All-a enheter.kan kopplas samman internt eller externt via omkopplare och uttag på 
respektive enhet. FM-stereo-signalgeneratorn kan moduleras utifrån med musik 
t.ex . från bandspelare och möj liggör på så sätt demonstration av FM-stereo. 
Instrumentet levereras med fyra mätkablar och antenn . 

Beställningsnummer 76-9150-4. Pris exkl. moms kr 4 .200:- . 
För närmare information kontakta Esbjörn Engström. 
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ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23·08/ 7300700 

\ 


