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JL-
från 
Gediget, rökfärgat lock 
på gångjärn 

Synkronmotor och 
remdrift 

Vid skivans slut 
återgår tonarmen till 
stödet och skivspelaren 
stängs av 

Förstklassig, S-formad 
tonarm. Enkel , exakt 
nåltrycksinstä lin ing 
med 0 ,1 p markeringar 

Tekniska data 

Skivspelare J L-A 1 

Svajning 0,1 % 

Rumbfe -60 dB 

JVC pickup förberedd 
fö r CD-4 4 -kanal. Kan 
enkelt förses med 
Shibatanål för CD-4 

Pickup MD-l016 

Frekv.omf. 10-25000 Hz 

Komplians 25 x 10-6 

" Reject" -knapp 
bryter avspelningen 
och tonarmen 
återgår till stödet. 

J 
ärHiFi 

Generalagent : SVERIGE : Rydin Elektroakustik AB , 16355 SPÅNGA 
DANMARK: Fota Fonex A/ S, 2620 ALBERTSLUND. FINLAND : Hankkija , 00101 HELSINGFORS 
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OMSLAGET: För snart Il år sed an 
hade R T ett omslag utvisande en högta
lare i sprängskiss: Almqvist-Rosenberg
varianten av Stig Carlsson-högtalaren, 
som långt senare skulle byggas i många 
10 OOO-tals exemplar och bli något aven 
folkrörelse . . . Så populära kan väl knap
past högtalarna av horn typ bli, men alla 
tecken tyder ändå på att tusentals horn
byggen är i vardande. R T inleder i detta 
nr en högtalarbyggserie kring horn av 
olika storlekar - se sidan 47 - och med 
detta är det bäddat för storslam i högt a
larslöjdandet! 
RT-originaIet av FLORENT 
SICKENGA 
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INNEHALL 
1975 Nummer 2 Årgång 47 

Ljud- och Ijuselektroniken i forvandling 
Långt flera har i dag användning för Ijud- och Ijuselektronik än de traditionella avnä
marna, och detta har bidragit till att ge både tillverkning och marknad en delvis ny 
struktur. Här beskrivs några nyheter som bl a har svenskt ursprung. 

Toppmodern RC-anläggning att bygga 
RT -beskrivningen över RC-enheterna vilka tillgodoser mycket exklusiva anspråk fort
sätter här med sändardelen och ger i detalj en rad anvisningar och intrimningsråd. Inge 
Stendahl borgar fOr sakkunskapen! 

Pejling - RT:s specieUa nyhets sidor med aktualiteter, kommentarer och recensioner 

Det (nyaste) nya USA-ljudet 
S-E B0rjas serie om "Super-fidelity" under 1974 blev enormt läst. uppskattad och infly
telserik. Här är en kortare lägesrapport som kompletterar serien med de senaste nyhe
terna. 

Det nya ljudet från England och Japan - del I 
Ljudnyheter är inte bara USA-teknologi - här har S-E B0rja bevakat och ,tuderat de 
två näst USA mest tongivande ländernas utbud av kännar-Hi fi och de ansatöer till tek
nologisk förnyelse som finns. Denna månads avsnitt inleder med brittiska förstärkare. 

Mer från Electronica 74 
Rapporteringen från världens största elektronik utställning, Elektronica i Miinchen, av
slutas här. Bland de många intressanta nyheterna som fanns att se har vi bl a tagit upp 
hårstråtunna kvartskristaller och piezoelektriska minnen. 

Bygg ut dina mottagningsresurser for B-Dolby-program 
Försöken hos SR med Dolby-codad signal och sänkt tidkonstant kommer att fortsätta 
under 1975, då man öppet ska testa och utvärdera nyheterna. RT visar här på hur mot
tagningsmaterielen ska modifieras och kompletteras, så att den förbättrade systemdy
namiken tillvaratages. 

Eliminering av kontaktstuds i digitalapparatur 
Mekaniska strömbrytare och omkopplare är ofta behäftade med kontaktstuds, något 
som kan bli ödeläggande vid digitala tillämpningar. Här ges anvisningar på hur man 
med lika enkla som säkra metoder eliminerar kontaktstuds. 

4 hornhögtalare i vårens stora byggserie 
Med hornet i tiden - här är . nledningen till R T:s stora serie om bygge av den evigt 
unga klassikern hornhögtalaren! Fyra varianter ska beskrivas : Två vägghorn, ett s k 
hörnhorn och en liten kub, användbar i t ex orkestersammanhang. R T har låtit Per El
ving. som tidigare behandlat hornets teori, utarbeta dessa konstruktioner för läsarna. 

Högtalarmusiken och dess tekniska apparatur - del 2 
"Processapparaturen" vid Ijud- och musikframställning tilldrar sig berättigat intresse. I 
förra numret beskrev Björn Sandlund medel och metoder vid produktion av elektronisk 
och elektronikcentrerad musik. Här presenterar han ett nytt system för undervisning i 
ämnet. 

Praktiska kretstekniska råd och tips for hobbyelektroniker 
Efterfrågan på anvisningar till enkla lösningar och praktiktips sinar aldrig. RT har här 
låtit en erfaren ingenjör sammanställa några mycket gångbara lösningar som bör vara 
till glädje vid många byggprojekt och uppgifter. 

Två nya hjälpmedel for färg-TY-service 
System för förenklad och förbilligad service har på senare tid framställts av olika tillver
kare. Här skildras de två anordningar som Telefunken nu begagnar i form av schablo
ner för mätpunktslokalisering samt mätinstrument för detektering av intermittenta fel, 
vilka som känt hör till de lömskaste av alla. 

Två nya, toppmoderna kassettspelare 
Intresset for kassettekniken är så stort att många leverantörer har svårigheter med att få 
in tillräcklig mängd. De här två marknadstillskotten bör attrahera många - en apparat 
med dubbla antibruskretsar och en med också FM-Dolby, 25 ilS tidkonstantnät och 
magnetrelästyrda reglage bl a. 

Radioprognoser 
DX-sidan 
Nya produkter 
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Med ett par Interaudio i din anläggning får du ett 
ljud som verkligen konkurrerar med de allra bästa 
konventionella högtalarna. Och detta till ett 
mycket lägre pris. 

Interaudio direktstrålande högtalare finns i 
fyra modeller som alla har tillverkats under extremt 
noggranna förhållanden. Därför kan vi lämna dig 
5 års garanti. 

Du måste höra Interaudios rena, klara och 
öppna ljud. Kom ti ll oss för ett jämförande Iyss
ningstest! 

Stockholm: Lagerwalls HiFi, Fridhemsgatan 46 
Göteborg: Agrens HiFi, Södra vägen 12 
Söderhamn: Göransons. Norra Hamngatan 5 
Gövle: ML Stereo, Hantverkargatan 21 
Helsingborg: Heloma, Stortorget 16 
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RADIOPROGNOSE 
Februari 1975 
Månadens solfläckstal: 20 
I RT 1971 , nr 9, visades hur diagrammen ska tolkas. 
Diagrammet över brusfältstyrkan anger den fåltstyrkenivå i 
dB över l 11 V/ m radiobruset förväntas överstiga högst 10 % 
av tiden. Bandbredden antas vara 3 kHz, men kurvorna kan 
lätt omräknas till annan band bredd om 10 log B/ 3 adderas 
till avläst värde. B är önskad bandbredd i kHz. 

Prognoserna är framtagna av Televerket, avd URF l, Farsta. 

BRUSFALTSTVRKA 
MHz Mottagnmg l Sverige vmter. Bondbredd 3 kHz 
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Bose 901 har bara 
en verklig konkurrent . 

. Bose 501. 

Bose 901- den bäst 
recenserade högtalaren 
någonsin. 

Bose 501-konstruerad för att 
överträffa alla andra högtalare utom Bose 901. 

Sedan Bose introducerades 1968 har den fått 
över 25 recensioner från de ledande HiFi- och 
musikkritikerna i nio länder. Recensioner 
som har varit de förnämsta som någonsin 
givits till en högtalare - oavsett konstruktion, 
storlek eller pris. 

Bose 901 är nu vida erkänd att vara den enda 
högtalare som återger musik som den låter i 
en konsertsal. Bose 901 är utan tvekan den 
bäst recencerade högtalaren - någonsin. 

Vi anser att Bose 501 är den högtalare som 
kommer närmast 901:ans oöverträffade åter
givnings förmåga. Bose 501 är konstruerad 
för att överträffa alla andra högtalare utom 
Bose 901 och ljudåtergivningen är slående 
lik 901:ans. Kan du höra skillnaden? 

Stockholm: Lagerwalls HiFi, Fridhemsg. 46; 
Tellus Ljud o Foto, Drottningg. 86; Kungs TV, 
Kungsg. 20 !\1almö: Stereo City, Föreningsg. 57 
Göteborg: Agrel1s HiFi, Södra vägen 12 
Uppsala: L.W. Radio, Kungsg. 49 Norrköping: 
Radiokompaniet, SJ Persg. 87 Gävle: M .L. Stereo, 
Hantverkarg. 21 Söderhamn: Göransons, Norra 
Hamng. 5 Jönköping: Svalander HiFi, Träd
gardsg. 25 Helsingborg: Hefoma, Stortorget 16 
Köping: Elman Ljud & Ljus, Osterlångg. 3 
Landskrona: Olsson Radio, Radhustorget 5 
Trelleborg: Stig Arnes Radio, Algatan 70. 

ROSE SWEDENAB 

Bor 5305,10246 Stack/w /III, Te/67 0180 
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DEN ENDA 
R U LLBANDSPE LAR EN 

MED DOLBY® 
UNDER 2.000:-
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I prisklassen under 2.000: - finns det bara en 
enda rullbandspelare som har Dolby brusreducering. 
Akai 4000 DB. Det är Golbyn som gör att den har 
bättFe dynamik, bättre signaVbrusförhållande än 
andra bandspelare i den här prisklassen. Du ser det 
själv i tabellen här nertill . 

Akai 4000 DB har också omkopplare för High 
output .. band, den har två bandhastigheter (19 och 
9,5 cmlsek) och separata bandhuvuden för radering, 
inspelning och avspelning, vilket medger medhör .. 
ning före/efter band. Med 4000 DB kan du också 
åstadkomma speciella effekter som sound on sound. 

Tekniska data: 
Frekvensomfång: 19 cm 30-22.000 Hz + 3dB 

9,5 cm 30-16.000 Hz + 3dB 
69dBA Dynamik: 
61 dBP 3% Dist. 
64 dB ovägt 

SignaVbrusförhållande: 59 dBA 
Svaj: 0,09% 
Ingångar: Mikrofon, DIN, linje 
Utgångar: Hörtelefon, DIN, linje 
Ini avspelnings .. 
anslutning: 
Yttermått: 

DIN .. och Phonokontakter 
Bredd 406 mm, höjd 314 mm 
djup 194 mm (stående) 

Vikt: 11,5 kg 
-----------------------

Om du inte fått vår 68~sidiga pocketbok "Akai hand~ 
bokomljud 1975" så hämta ett exemplar hos närmaste 
Akai~handlare. Eller skicka in den här kupongen så 
får du den gratis hem i brevlådan. 
Adressen är: FNS/ Weist, Box 339, 13103 Nacka. 

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

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

Postnr/ adress .. .. . . . . . . . . : . .. .............. . 
RT 2·7 5 

AKAl 
RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1975 7 
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Ett exklusivt urval kval itet~apparater 

från Shin-Shirusana Electric, Japan, 
- en av världens främsta special
fabriker för transistorradio- och 
kassettapparater. 
Urvalet omfattar transistorrad io -
radiobandspelare - kassettband
spelare - stereoanläggningar -
bilradio - mm. 
Högklassig kvalitet och till priser 
och villkor som Ni kommer att finna 
mycket fördelaktiga. 
Vi visar här några smakbitar och 
skall i kommande annonsering 
presentera andra modeller. 
Är Ni intresserad? Tag gärna kon
takt med oss för ytterl igare upplys
ningar. 

Mascot Silver RT 77 E, ypperlig rad io
bandspelare med en mängd finesser. 
Radio med LV, MV, KV och FM. Kassett
bandspelare med automatstopp, paus
knapp och automatiskt bandminne. 

Mascot Silver RT 20 E är en något en
klare radiobandspelare, dock utan att 
man för den skull har prutat på kva.li
teten . 

Mascot Silver en bärbar kassettbandspelare för batteri 
TX 11 E, och nätdrift. Kompakt - försedd med 

automatstopp. 

f .. ..... ~1i..... 
f :mmmi:Hi~;i:'i' 
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SILVER 

Mascot Silver AR 101 - avancerad bil
radio. Högeffektiva kretsar och HF-steg 
gör den osedvanligt känsl ig. 

Silverserien omfattar ytterl igare tre 
bilradioapparater : AR-201 , AR-104 och 
AR-401 . 
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Gång på gång på gång 
SO stycken Quad 303 i serie? 
Har ingen praktisk nytta -men hur låter det 
efter den 50:de? Svar : Exakt likadant som efter 
den 1 :sta, med undantag av ett lätt bakgrunds-
sus - som vid en god bandinspelning .· Om Ou har 

tid , tålamod och pengar kan Ou själv försöka! 
- Ta kontakt med närmaste återförsäljare! 

""Naturligtvis måste man lägga in dämpsatser för 
att reducera signalen till originalnivån mellan 
varje förstärkare . 

QUAD 
Products of The Acoustical Manufacturing Co. Ltd. 

for the closest approach to the original sound 
qt ' AD is a R('gI.II l ('r ec/ Tra c/l' .\{a ,." 

Rekvirera QUAO's flerfärgsbroschyr från oss! 

HARRY THELLMOD AB 
HORNSGATAN 89·1 1721 STOCKHOLM· TEL 08/ 6807 45 VX 
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lJud- och Ijuselektroniken 
för scen- och studiobruk 
alltmera användaranpassad 
•• De i vårt land under senare år stegrade be
hoven av apparatur på sektorerna offentlig miljö, 
produktion med inspelning/uppförande - såväl 
tung studioutrustning som lättare och nexiblare i 
mindre sammanhang och för bl a portabelt bruk -
har fått till foljd att främst allt nera investeringar i 
lämpade mixerenheter görs. All slags vad vi fore
drar att kalla processapparatur for högtalarmusik 
och elektroakustiska sammanhang liksom ljussätt
ningsmateriei upplever en högkonjunktur på alla 
nivåer, och inte minst märkbart är att merparten 
av alla samlingslokaler och offentliga miljöer, dät 
något slags kulturaktiviteter tänks försiggå , i dag 
projekteras och uppfors med tanke på att musik 
och scenkonst ska utövas och/ eller distribueras till 
en publik i eller utanför dessa lokaler. De specifice
ras därför nästan undantagslöst för Ijud- och bild
visning, vi lket fått återverkningar på hårdvarusi
dan. 

I nera fall utgår numera också stat ligt stöd till 
musik- och teatergrupper for anskaffande av mobi
la utrustningar, vilket innebär Ijud- och Ijuselektro
nik. - Se f ö Björn Sandlunds bidrag i detta nr 
och nr l! 

Markhadens behov har knappast kunnat tillgo
doses hittills, om man ser till totalspänilvidden 
mellan de (naturligtvis blott sporadiska) studio
etableringarna eller tunga nyanskaffningama, typ 
mångkanaliga mixer bord för · grammofon- och 
filmljud på ena sidan samt den apparatur som t ex 
diskotek, A V -centraler och producenter av reklam 
och läromedel å andra sidan är betjänta av, liksom 
ännu längre nedåt på skalan; mindre teaterensem
bler, popgrupper eller solister av olika slag. som 
alla ställer skiftande krav på sin tekniska utrust
ning. Att behoven inte alltid kunnat tillgodoses -
ja, med det avses att det dels ofta varit svårt att 
finna den rätta utrustningen avsedd för just de 

Fig 2. AVAB:s portabla mixer ME 802 med FK
variator, inbyggd i en väska. Vikten är 7,5 kg. 
Flera utföranden fmns, bl a MP 532 med slutsteg i 
höljet - 2 X 60 W; for scen- och restaurangbruk 
och mindre krävande inspelningar. 
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ändamål som ändå är såpass vanliga som musik av 
smågrupper, dans och recitation liksom turnerande 
teaterverksamhet. Man har i många fall fått förkas
ta befintligt utbud och i stället låta skräddarsy den 
materiel som ansetts behövlig, varvid byggts in-de 
egenskaper man velat preferera, t ex nyttbarhet 
och robusthet snarare än studiokrav på lågt 
brus/ hög dynamik , enkelhet i handhavandet mera 
än komplicerade och svårutnyttjade finesser, osv. 
En scen produktion måste ställa andra krav på ett 
mixbord än en musiktagning. Filmarens utrust
ningsbehov skiljer sig från andra gruppers, och den 
som ska samordna bilder, bandat ljud och orkes
tereffekter med kanske tal och drama måste ha de 
faciliteter som dessa krav ställer, men kraven från 
den rena audioindustrin kommer att skjuta över 
målet. 

Nya kategorier apparater 
for också semi-proffsbruk 

En vanlig klagan tycks ha varit att man nog 
kunnat få tag i materiel som kunnat uträtta vad 
användaren tänkt sig - men att man därutöver 
fått godta att få en hel hop fmesser med i samma 
hölje som man knappast menar sig kunna använda 
och som givetvis fördyrat köpet åtskilligt. De "ra
ka och enkla" don man många gånger efterlyst för 
den typ av jobb som inte är tänkta att bli bestående 
eller utgöra något monument över skaparen, tycker 
sig nog många ha efterlyst förgäves. R T har motta
git inte så få vädjande brev från diskotek ägare, 
konsulter , ljudamatörer. från orkestrar, artister och 
folk med diverse kommunikationsprojekt vilka alla 
velat ha anvisning på denna goda cigarr som heter 
en relativt prisbillig, enkelt uppbyggd och lättskött 
samt driftsäker mixer som helst ska gå att stuva in 
i en normal personbils koffert. Att man inte ska 
behöva vara ljudtekniker för att använda den och 
inte heller yrkeselektroniker för att sköta servicen, 
brukar vara slutklämmen i dessa epistlar. 

Det ligger nära till hands att avfårda önskemå
len som utopier och säga att sådan materiel finns 
inte. Men det gör den. I dag finns de där efterlysta 
mellan kategorierna apparater som inte slår mot 
ytterligheterna : Extremt dyra och kapabla enheter 
och mycket enkla, billiga, nästan enbart for ama
tör bruk tänkta, de som visserl igen inte kostar så 

Fig 3. AVAB:s FK-variator FQ 10 S fOr ste
reobruk. Med Ii~enivå. Utom Hifi tänkt for voka
Iistanläggningar och for inspelning. Två mODO
variatorer finns också for elgitarrister m fl. 

Fig l. Jämforelsen med Nagra-maskinen visar 
s~orleken av SELA:s nya portabla "modul"-mixer 
2880-ST for stereoproduktioner. Toppvoltmetrar 
från N T0nnes Pedersen. Se texten for detaljer. 

mycket men som heller "inte kan något". I dag 
finns ett låg- och mellanprisbestånd i fråga om t ex 
ljudrnixers, från raffinerade små produktionsenhe
ter i attacheväskformat till större, men ändå por
tabla byggen, som medger alla möjligheter man 
normalt vill förfoga över utanför en studio. Inte 
minst intressant är att sådana apparater också görs 
i vårt land numera. Föregångsländerna har dock 
varit England och USA i synnerhet. 

Om möjligheterna elektriskt sett kan anses till 
finnandes , får man dock inte blunda för att data i 
en del fall verkar rätt optimistiskt deklarerade. Det 
finns helt visst en ibland betydande spridning mel
lan olika mixerexemplar, har vi märkt. Detta får 
man godta som följd av ett relativt lågt pris , liksom 
att allting inte löper så precisionspolerat iJitrimmat 
som det gör i ett 300 OOO-kronorsbord, installerat 
på plats av leverantören. Och frågan om ljudkvali
tet resp TIM-förekomst måste formuleras från ny 
utgångspunkt här. 

Internationell trend mot 
"användarstyrd" elektronik 

InternationeJlt kan man se hur starkt suget varit 
från en stor och hittills försummad marknad efter 
lämpad elektronik for olika produktioner, inlär
ning, utbildning och varjehanda musikaktiviteter 
på nivåerna under proffsplaner - det är ju ama
törismens epok vi upplever! Nästan varje ut-



Ljud- och Ijuselektroniken för scen- och produktionsbruk blir allt mera diversifierad, och på svensk 
marknad finns numera flera tillverkande företag som specialiserat sig på de applikationer som blir 
allt aktuellare utanför de traditionella, studioproduktinriktade användningarna. 
Också importen av små ljudmixers, artistelektronik och scenattiralj är livaktig i dag. 
Om ett par svenska nyheter och några intressanta, importerade mindre mixers rapporteras här. 

ställning och mässa som sysslar med underhåll
ningselektronik på olika plan visar nu upp ett 
antal nya apparater, och fackpressen rapporterar 
regelbundet om hur tillgången till nya kompo
nenter och kretsar av skilda slag resulterat i nya 
mixers , nya bearbetningsapparater och nya sys
tem. Som vi nämnt tidigare i RT finns en stor 
mängd mindre firmor som utöver diskotekens in
stallationer även tagit sig an behoven från små 
oberoende producenter, konstnärer, smågrupper, 
fritidsmusiker och dokumentärfilmare, och de har 
ofta intressanta produkter, men problemet för dem 
synes genomgående vara att komma över ini tial
skedet och hålla sig kvar i business, att få krediter 
och inte minst en vettig tillverkningsmetodik. Ty 
det är fråga om arbetsintensiva produkter , hur 
mycket "moduler" etc man än köper fårdiga från 
andra tillverkare. Kunderna är heller inte alltid 
några värdigare kreditobjekt, ska väl sägas. 

Att också verkligt stora fö retag finner de här 
behoven intressanta, framgår av RT:s rapport från 
1974 åFs AES-konvent i Köpenhamn, där t ex Ph i-

lips visade en produktionsrnodul som man själv 
skulle fylla med de filter , reglar och förstärkar
biock samt kommandokretsar etc man kunde ha 
behov av. Tyvärr har inga ytterligare fakta inkom
mit om projektet. 

I Sverige har firmor som SELA arbetat med 
flera linjer men med en tydlig tonvikt vid t ex tea
terteknikens och filmen s behov. Dessa vida använ
da mixerenheter till främst Nagra har RT beskrivit 
vid flera tillfållen. En myckenhet studio- och bio
grafelektronik kommer också till hos SELA. Det 
numera nedlagda företaget Studioproduktion in
riktade sig också inte bara på musikmixerbord 
utan satsade sista tiden på A V-ändamål , hörsals
elektronik och andra tillämpningar som ligger i ti
den. Eventuellt kommer denna lovande linje att 
fullföljas av annan huvudman, enligt vad RT erfa
rit. 

En annan specialfirma som utfört en hel rad 
specificerade byggen åt t ex Rikskonserter och 
Fylkingen är Lab Electronics, som också försett en 
rad kända konstnärer och dansare med den speci-

alelektronik som krävs både för enstaka, stora pro
jekt i någon viss lokal , t ex Moderna Museet, eller 
för studio bruk resp för turneverksamhet. l synner
het det senare kräver dimensioneringsarbete som 
man sällan behöver lägga ner på stationära utrust
ningar men däremot ganska få finesser: 

Inte byggsatser men eget montage 
lovande väg mot budgetprisnivån 

Den som följer amerikansk fackpress kan också 
se hur populärt det blivit att erbjuda - till lägre 
pris - om inte byggsatser så "knocked down-ver
sions" av t ex kända portabla mixers. Att bygga 
allt själv blir tämligen vanskligt ; risken för dålig 
isolering, överhörning och fel fas - och signalgång 
är uppenbar, och man behöver noggrann test- och 
mätutrustning för kalibrering etc. Elektronik som i 
långa stycken kommer fårdigmonterad och som 
t ex ska anbringas i ett hölje eller en väska kan 
man vara lite lugnare ifråga om. Också i Tyskland 
har det här utbudet blivit ett intressant alternativ 
för t ex många inte så kapitalstarka musikgrupper, ~ 

ARBETSPLATS FÖR PROFF8-0J 
Det finns ingen genväg till ett professio
nellt slutljud. Man måste ha en profes
sionell mixer. Du och mixern samarbe
tar, ingen av Er klarar det utan den 
andre. 
Disco III är en professionell diskotek
mixer, den främsta på marknaden. Hur 

Begär datablad 

flink Du än är, med en annan mixer hin
ner Dina händer aldrig med det Disco 
III gör automatiskt, hela kvällen, kväll 
efter kväll. 

Flyt och tempo i slutljudet - där ligger 
skillnaden. 

PASAB, Public Address System AB, Engelbrektsvägen 20, 17531 JÄRFÄLLA 1. Tel 0758/17 500 
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Fig 4. Ljusbordet LB 4-1 från AVAB. Liten st yr
enhet med fyra kretsreglar, masterregel och Iys
diodindikering för batterikondition samt brytare. 
Med kraftenheten LPU 4-6 en komplett Ijusan~ 
läggning om blott 12 kg som är kapabel t ill att sty
ra 12 st 500 W strålkastare. 

som är beredda alt i brist på reda pengar satsa sin 
tid. Överlag verkar det bli ett alternativ att erbjuda 
marknaden monteringssatser på allt möjligt; det är 
montage och virning som kostar! 

Det som hänt på senare tid i vårt land är alt vi 
fått ansatser till en inhemsk produktion av produk
ter som fångat mångas intresse, liksom att flera 
mindre firmor tagit sig an import av apparatur som 
ligger i för många överkomliga prisklasser men 
ändå uppvisar vad man kallar professionella drag. 

Nyhet från SELA - 2880 ST 
8 X 2 kanalers stereomixer 

Erfarna SELA har nu senast visat upp nyskapel 
sen 2880-ST, en 8 X 2 kanalers stereomixer fOr 
Nagra IV eller godtycklig bandspelartyp. 

Mixern är tvådelad, där del ett utgörs av själva 
mixern med alla tillbehör och del två är presenta
tionsdelen, som utom två toppvoltmetrar också 
håller nätaggregatet for dels själva mixern, dels en 
eller flera Nagra samt , om så önskas, for 48 V 
matning av upp till tio kondensatormikrofoner. 

Varje mixerkanal innehåller samma funktioner 
som den i RT skildrade 2880 ET men dessutom 
echo send, fOrlyssning och panorerin g. Utgångs
kanalerna har utom sina två huvudreglar också två 
mixpotentiometrar for ekoretur eller annan pro
gramlinje. Möjlighet finn s att mixa en osci llator (I 
kHz) till de båda utgångskanalerna för nivå- och 
fasinställni ng. För det fall ann an programmottaga
re än en Nagra används ihop med 2880-ST, matas 
denna från normala balanserade linjeutgångar på 
mixern. 

Atta kanaler disponeras som ingångar. I varje 
kanal ingår detta: Känslighetsomkopplare for trafo 
0-20-40 dB, fasomkopplare , känslighetsko ntroll 
0-25 dB i steg om 5 dB (motkoppling), FK-variator 
som reglerar 10 dB upp eller ner inom området 100 
Hz - 10 kHz, högpassfilter från 110 Hz som in
verkar 12 dB/ oktav, eko-volymkontroll med tapp
ning före kanalregel , forlyssningsomk opplare och 
panoreringspotentiometer. 

Ekoretu ren upptar två linjer. Atergående s ignal 
från eko eller annan programlinje är mixbar till 
utgångskanal A eller B. 

På utgångssidan finns linjeutgångar A - B, Zsc 
= 200 ohm och V = + 10 dBm. Balanserad trans
formatorutgång. 

Echo send/ tappning: Utgång till eko eller annan 
programmottagare, separat huvudvolymkontroll. 
Zsc = < 0,1 ohm; osymmetrisk + 10 dBm. 

Oscillator med frekvensen l kHz används for 
nivåinställning med separat volymkontroll och 
omkopplare. 

Programutgång till Nagra III och Nagra IV ; dvs 
i forra fallet spänningsutgång, i det senare ström ut
gång. Utgång till indikeringsenhet och strömför
sörjning, som benämnes 2880 DF. 

Man kan välja ett antal kombinationer för mat
ningen, både batteridrift och från yttre nätaggre
gat. 
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Utstyrningsinstrumenten i 2880 är från NTP 
och heter M 900. [ denna mixern avslutande enhet 
finns nätaggregaten, metrarna och monitorforstär
kare - två st fOr + 20 dBm , utgång till hörtelefo
ner, separata mätpunktsomkopplare for instru
menten, gangad volymkontroll fOr monitorlyss
ning, mm. 

Hela enheten inkl displaydelen kostar 10000 kr. 
Det går också att beställa mixern " i lös vikt" utan 
tillsatsen. Då blir priset 7 500 kr. - De första 
exemplaren har levererats till Dramatiska Insti
tutet och full serieproduktion startar på nyåret. 

Expanderande Göteborgsföretag 
med ambitiöst ljud!Ijusprogram 

[ Göteborg ligger Audiovisuell Elektronik AB, 
A V AB, en firma som på nästan rekordkort tid -
starten skedde for ca 4 år sedan - faktiskt gäller 
som Nordens största i fråga om Ijus- och ljudpro
dukter for teatrar. Kent Flood är mannen bakom 
verket: 

- Vi började på två man och sysslade mest 
med ljus. Nu är vi 20-talet anställda och har ett 
rätt omfattande program i både Ijus- och ljudpro
dukter - bland annat stora databord for teatrar. 
Våra portabla ljusbord är nästan ensamma på 
svenska marknaden nu. Vi säljer mycket i Norge 
och inledde 1974 en lovande forsäljning i Finland. 
Här hemma är storkunden framfOr andra S venska 
riksteatern . 

På ljudsidan har våra portabla ljudrnixers upp-

--~~.I--iI;.d" , 

Fig 5. Ljusorgeln LO-T 4-A från A V AB. Typisk 
företrädare för den nya, turnesäkra utformningen i 
kompakt robusthet. 

märksammats av bl a Sveriges Radio, som testat 
ME 802, funnit den intressant och beställt den i 
prototyp i en lite modifierad version mot ursprung
et. Denna version heter nu MR 802. 

Kent Flood, som är aktiv inspelningstekniker 
och ansvarig fOr många uppsättningar och produk
tion~r, har gjort en koncentrerat liten - vikt bara 
12 kg - men mångsidig mixer med både yrkesan
passade data och en mängd faciliteter. 

Grundutrorande hos ME 802 omfattar åtta 
mikrofoningångar, var och en med nivåregel. bas
och diskantkontroll , ekotappning, panorering. Iyss
ningstappning med nivåkontroll och omkopplare 
fOr medhörning med nivåkontroll samt omkopp
lingsmöjlighet for val av A - A / B - B-monitorut
gång, fOrstärkningsreglering for signainivåanpass
ning samt mik/ linjeomkopplare på varje ingång. 

Fem utgångar finns inkl eko. Mixern har en stor 
belyst VU-meter, omkopplingsbar till valfri utgång, 
och varje kanal har inbyggd FK-variator som med
ger höjningar/sänkningar med upp till 12 dB/ oktav 
mellan 30 Hz och 15360 Hz. Man kan också få 
802 utan denna equalizer. 

En annan detalj är dubblerade utgångs kontakter 
- Cannon är standard genomgående - for mas
ter- och monitorutgångarna. 

Den i en forstä rkt dokumentväska inbyggda 
mixern väger bara 7,5 kg. 

Elektriska data uppgl!S bl a som ingångsimpe
dans högre än 800 ohm, forstärkningsreglering 30 
dB i tre steg, linjeingångsimpedans högre än 10 
kohm, ba lanserad, utgångarnas nivå max + 20 
dBm / eko 15/, frekvensgång inom 1,5 dB över 
området 30 Hz - 20 kHz, klirr typiskt 0 ,05 % vid 
tonkontrollerna i nolläge och + 10 dBm ut, brus 
på ingången vid max forstärkn ing 66 dB lägre än 
- 63 dBm vägt med A -filterkurva och brus på ut
gången med minimum förstärkning på ingång - 91 
dBm (- 86 dBm linjärt). 

MR 802 har utöver detta fem balanserade ut
gångar, varav två del s lågohmiga, dels på 600 
ohms linjenivå, två PPM-instrument i 15 stegs ka
librering från + 3 till - 35 dB, anslutning fOr batte
ridrift eller nätdrift, fantommatning på alla mikro
foningångar, ändrad forstärkning (som nu maxime
rats till 80 dB). Reglerbar förstärkning finn s 'i sex 
steg. Faso mkopplare finns också i S R-versionen. 
so m även medger avlyssning separat med låg
ohmig hörtelefon över separat väljare och volym-
kontroll fo r båda kanalerna ut. • 



Det är Pickerings traceAbilitYM som kan ge dig ... 

Det bästa 
avtvå 
världar 

För en värld av vanlig st ereo och matris 
XV-15/1200 E 

VI har en uppriktig känsla av att 1200 E är det yppersta som kan 
framställas i dag - och kanske för överskådlig framöver - både 
I fråga om konstruktionen och förmågan hos en stereo
pIckup att med minsta möjliga nålanliggningskraft plocka upp 
allt som var med vid inspelningen. 1200 E har dessutom en följ
samhet vid låga frekvenser som är fullständigt unik. Alla de krä
vande tester Pickerings utfört vid Jämförelser med konku rrerande 
märken visar. att 1200 E är överlägsen både när det gäller «rak 
återgivning» och kanalseparation . 

För en värld av äkta fyrkanal-stereo 
UV-15-serien 

Äkta - diskret - fyrkanal-stereo kräver pickupelement av helt 
ny typ. De ska inte bara exakt kunna återge AM-signalerna mellan 
20 och 20.000 Hz. Samma krav gäller också tör de frekvens
modulerade signalerna på 30.000 Hz. Detta kräver utomordent
ligt god känslighet vid höga frekvenser. UV-1 5-seriens pickuper 
har i test efter test visat sin överlägsenhet. De fyller alla de krav 
- tekniska och estetiska - som man kan ställa vid återgivning 
av fyrkanal- och konventionell stereo. UV-15-pickuperna har 
dessutom utformats så. att de sliter mindre på skivorna . 

PICKERING & CO., INC., P.O. Sox 82. 1096 Cully. Sw itzerland 
Sweden NASAS. Chalmersgatan 27a - 411 35 Göteborg - Te l. (031) 188620 

Au.tri. Boyd & Haas. Rupertusplatz 3 - , 170 Wien - TeL 4627015 
Belglum. Luxembourg Els. N. Slomhot. rue Brogniez 172a -1070 Bruxelles - Tel. 221813 
Denmark Audioscan. Ayesgade 1 06a - 21 ()() Copenhagen 0 - Tel . (Ol) 768000 
Fln ..... d Oy Sound Center Ine .. Museokatu 8 - Helsinki 10 - Tel. 440301 
France Mageco Electronie. 119. rue du Dessous des Serges - 75013 Paris - Tel. 7076519 
G ....... ny Boyd & Haas. Unterbuschweg - 5039 SUrth bez. Köln - Tel. (2236) 6405 l 
are..:. B. & C. Panayotidis S.A. . 3. Paparrigopoulou - Athens - Tel. 234529 
lceland E. Farestveit & Co. H.S .. Bergstadastreti 10- Reykjavik - Tel. 21 565 

Det bästa av 
tva världar ... 

ltaly Audio s.n.c .. Strada di Caselle 63 - 10040 Lejni - Torino - Tel. 9988841 
fIIethertande lnelco Nederland b.v .. Joan Muyskenweg 22 -1006 Amsterdam - Tel. 9~48 24 
fIIorway Skandinavisk Elektronjkk NS 0stre Aker Vej 99 - Oslo 5 - Tel. 150090 
port:ugal Centelec Lda .. Av. Fontes Pereira de Melo 47 - lisbon - Tel. (19) 561211 
.... In lIorach Audjo S.Ä.. la Granada 34 - Barcelona 6 - Tel . 2171554 
1_ NASAB. Chalmersgatan 27a - 41 135 Göteborg - Tel. (031) 18 8620 
.wltz ..... ncI Dynavox Electronics. rue de lausanne 91 -1700 Fribourg - Tel. (037) 232700 
Unhecll Klngdom Highgate Acoustics. Jamestown Rd 38 - london NWl 7EJ - Tel. 2674936 
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"'or those who can [hear) the difference" 

RADIO & TELEVISI ON - NR 2 - 1975 13 
Informationstjänst 8 



Vidare har specificerats taperetur, en testsignal 
för O dB = l kHz, kontakt med mixskenan så att 
man kan ansluta upp till tre mixers, viss elektronik 
for övervakning av batteriernas spänningstillstånd 
samt HF-avstörning i enlighet med de nordiska 
normerna som rundradioföretagen arbetar efter. 

Utöver en rad både portabla och stationära Ijus
bord med bl a utbyggda forinställningsmöjligheter, 
överbländningsfunktioner och styrsignalanslut
ningar samt hop byggbara kraftenheter - man tar 
med så många sådana man har behov for t ex vid 
turnebruk - fmns små och stora ljusregleringssys
tem, som kan styra såväl tiotals stora strålkastare 
som induktiva laster i form av motorer och trafos 
till lågvoltslampor. Krävande transporter med täta 
upp- och nerpackningar har varit ett huvudvillkor 
att klara driftmässigt. Innanmätena i apparaturen 
är vanligen modernare IC-op-ampar på kretskort 
som är lätt bytbara. Kraftenheterna har gjorts en
hetliga, vilket inneburit stora fordelar - styrim
puiserna är ju desamma och kraftenheterna kan 
kopplas ihop eller lånas från andra anläggningar. 
Alla kraftenheter är spännings styrda och går att 
styra med en regel, oavsett om man kopplar ihop 
flera stycken. En uppskattad sak är att kraftenhe
terna är avstörda, så att risken för trassel med 
ljudanläggning och hörslingor har eliminerats. 
Stigtiden uppges till 400 ILS vid 90 graders tändvin
kel och full belastning. - Utom trefasmatning kan 
man få enfasvarianter. 

En intressant produktgrupp från A V AB är 
ljusorglarna, t ex LO-T4-A. Den utgör en komplett 
4-kanalig ljusregleringsanläggning för musikstyr
ning, bakgrundsljus, automatik och program. Mu
sikstyrningen sker med fyra elektroniska band
passfilter som delar upp inkommande signal i fyra 
frekvensband som sedan styr lamporna som an
slutits till resp kanal. Både mekaniskt - solid stål
plåt med i höljet försänkta nätuttag etc - och 
elektriskt innebär konstruktionen ett nytänkande 
for mobila ljusorglar. 

För teatrar och restauranger m fl mindre avnä
mares behov finns numera också en mixer , MP 
532, med inbyggt stereoslutsteg 2 X 60 W över 8 
ohm. Den anses också av tillverkaren lämplig som 
inspelningsmixer. 

En for många i dag särskilt intressant produkt
grupp utgörs av de FK-variatorer som A VAB tagit 
upp, två för mono och linjenivå och en for stereo 
och linjenivå. Den senare heter FQ ·10 S. Fre
kvensspektrum är indelat i 10 områden: Kring 
30,60 Hz och varje oktav upp till 15360 Hz. 12 dB 
upp eller ner kan man reglera ton kurvan. Det finns 
också en nivåkontroll for utgångsnivån. Uppbygg
nad: Med op-forstärkare och aktiva filter. Ström
forsörjning med yttre nätaggregat. Data upptar 
frekvensgång inom 0,5 dB över ett område upp till 
20 kHz, klirr vid alla frekvenser 0,02 %, S/ N vid O 
dBm-85 dB, in- och utgångsimpedanser 100 
kohm resp 600 ohm, max utspänning 6 V vid 10 
kohms last som kan ökas till 8 V om 30 V DC 
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Fig 6. Audio Developments mixer är rätt typisk for 
en hel flora av engelska ljudbehandlingsapparater. 
En stor mängd småfu.mor fmns numera i England, 
verksamma med bandspelarbyggen, konverteringar 
och mixerproduktion. AD 007 är ganska väl ut
rustad och inte tänkt for de allra enklaste behoven 
utan ror radio- och filmuppdrag och OB-bruk. 

utgör matning. Stereoutförd FK-variator kostar 
med nätaggregat I 235 kr. Priset på ME 802 är 
7590 kr. 

Intressanta brittiska produktions
mixers ror film- och radioändamål 

Medan vi ändå dröjer oss kvar i Göteborg där 
A VAB håller till, ska vi nämna lite om de tilltalan
de bärbara produktionsrnixers som EA-produk
tcrITal och Ton-studion håller agenturen for: Det 
är de engelska Audio Developments AD 007 och 
AD 031, vilka betingar 14950 resp 7 100 kr, enligt 
uppgift. Den större av de här mixerpackarna är 
gjord for OB-bruk i radioregi, lokalradiojobb, in
spelning utom studion , filmarbete, scenmixning, 
PA-jobb och som komplement i studion till stora 
mång-kanal bord. Atta kanaler in, mik + linje. 
Fyra utgångsgrupper. 

Båda mixerhöjderna är robusta och modulbygg
da med bärbyglar och batteriforsörjning, tänkta för 
hopkoppling med Nagra eller Stella-vox. Alla pro
gram ingångar och utgångar är balanserade och 
kontaktdonen är stadiga XLR. Den större mixern 
väger 22,7 kg. PPM-instrument är en god detalj, 
och varje utgångsmodul har möjlighet till anslut
ning av kompressor etc. Tongenerator ingår. En 
extraskena medger anslutning av upp till 18 
ingångar. Total förstärkning uppgår enl till v till 80 
dB, brus på utgång refererad till ingång bättre än 
- 125 dB och distorsionen anges till ca 0,1 procent 
vid märknivå eller full utstyrning. Metrarna kan 
fås att markera både summa- och skillnadsangivel
se mellan A- och B-utgångarna. Varje ingång kan 
länkas till en enda regel vid stereofonisk produk
tion. 

Den mindre av AD-mixrarna väger bara 10 kg. 
Matning över 24 V. Atta balanserade ingångar. 
Som mest forstärker elektroniken 84 dB för dyna
misk mikrofon 200/ 600 ohm. 

Soundcraft-mixern lämpad 
for 4-kanalljudutläggning 

Ett annat brittiskt fabrikat för mixer som nu
mera finns på svensk marknad är Soundcraft elec
tronics, ett Londonföretag som haft stor framgång 
med sin "Twelve inlo Four"-linje. Priserna varierar 
från II 500 kr till 14400 kr och utförandet är i 
teakiåda eller i special byggd flygväska (mot till
lägg). Hit importeras de av Lab Electronics, Stock
holm. 

Soundcraft har gjorts särskilt for bruk ihop med 
4- eller 8-kanaliga bandmaskiner och med ett öga 
på ekonomin. Man tillgår 12 kanaler in resp fyra 
utgångar, fyra limitersteg och full bandkontroll
och medhörning. Alla ingångar är av 200-ohmstyp 
och balanserade. 

Varje ingångsskena uppvisar dessa kontroller: 
förstärkning I2 -72 dB, högimpedivt eller linje 
0-60 dB , diskant 16 dB upp och ner till 15 kHz, 
presens vid 3 kHz med 12 dB ingrepp, "middle" -
250 Hz - likaså med 12 dB plus eller minus, bas 

Fig 7. Till Sverige kommer Soundercraft-pro.sram
met bl a i form av denna "12 i 4"-mixer, som går 
att göra 4-kanalproduktioner med. Den flata bygg
stilen har prefererats här. Kontaktanslutningspane
len ligger alldeles öppen bakom ingångsskenor och 
signalbehandlingsorgan. Dämpsatsemas ursprung 
är obekant. 

från 60 Hz ± 16 dB; summakontroll for avspel
ningstappning över reglarna till studion, echo send, 
omkopplare för kanalerna, panpot mellan grupper
na och sist skjutregel. 

Huvudregelns panel upptar bl a fyra utgångar, 
obalanserade, fyra begränsarförstärkare som kan 
ställas för tröskelvärdena O dBm - 10 dBm med 
variabel utläsningstid mellan I s och 50 ms, fyra 
VU-metrar som kan ersättas med toppvoltmetrar 
mot tillägg. - En 'genuin kvadrofonisk effekt' sägs 
uppstå genom att man lägger ut echo send till en 
quad-panpot och tillför fyra kanaler de fyra ut
gångsarmarnas signal, vilka kan fördelas indivi
duellt över ljudbandets spår. ("Joystick guad".) 

Bruset uppges rel en 200 ohms källa till - 129 
dBm och max förstärkning genom hela mixern där 
96 dB, distorsion lägre än 0,05 % - vid linjeför
stärkning 0,04 % - och bandbredden upp till 20 
kHz (inom 3 dB), enligt fabrikanten. 

Stor PA- och diskotekmarknad 
ror svenskbyggda produkter 

Utöver de här nämnda nyheterna finns flera vi
dareutvecklingar av redan i RT omtalade mixers , 
t ex de mindre enheterna från ELA-Ljud, vilka fått 
användning i olika produktionssammanhang och 
for diskotekbruk etc, de diskotek- och samlingssal
mixers som görs under namnet Unamco av Audio 
Stockholm samt byggena från Lab Electronics, 
vilka gått till Musikhögskolan m fl institutioner 
och installationer; mellanting av studioresurser 
och portabla enheter som visat sig också väl läm
pade för undervisning. Andra nyheter som faller 
mellan kategorin PA-mixers och musikproduk
tionsapparater är vissa av Philips och Shures pro
dukter, vilka framför allt gjorts mycket robusta 
och hållfasta. Priserna kan här vru:a nere i några 
tusen kr. 

Dataforfining och prestationsnivåer liksom livs
längd och komponentkvalitet samt graden av in
trimning och anpassning är alltid en fråga om pris. 
Det är tydligt att det i dag ryms stora variationer 
inom det växande sortimentet scen- och musikelek
tronik som svarar mot nya användares uppfattning 
om behovsanpassad apparatur och där både mo
dultänkande, robusthet, mobilitet och valfrihet 
ifråga om kopplingsdetaljer i hög grad synes be
stämma valet. • 
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Toppmodern RC-anläggning 
för högt ställda krav 
Del 3: Sändaren 

Nu är viframme vid sändaren i RT:s nya RC-anläggningfiir de radiostyrningsentusiaster som till 
överkomligt pris önskar något utöver det som marknaden erbjuder. 
Sändaren, som ger minst l W utt1fekt, har bl a inbyggd SVF-meter och laddningselektronik, vilken ska beskrivas i 
ett kommande nr. 

•• Den här beskrivna RC-sändaren känne
tecknas av flera egenskaper som ofta saknas i 
fabriksbyggda sändare. Bland dessa 
egenskaper förtjänar främst följande att om
nämnas: 
• Minst l W uteffekt (i antennen) 
• Liten band bredd 
• Toroidkärnor i HF-kretsarna 
• Inbyggd stående våg-meter (SVF) 
• Trestegs HF-del 
• Modulering i drivsteget 
• Laddningselektronik med lysdioder 

Elektrisk konstruktion 

Sändaren är byggd med diskreta komponenter 
(se fig 1), eftersom IC i detta fall inte ger nå
gon fOrdel som mindre format eller lägre kost
nad. Man kan bygga upp det antal styrfunk
tioner man har behov av; flera eller färre ka
naler, beroende på vilken mottagare som an
vänds. Vi hänvisar till tidigare beskrivningar i 
ämnet och tar här endast upp avvikelserna 
från den förra sändaren. I) 

Av INGE STENDAHL och 
CHRISTER SVENSSON 

T7 

Ll 

R2 • Tl 

T8 

RIOI 

R20 

05 

RI02 

RI9 CI02 

C22 

• Stabiliseringskretsen 
På grund av den relativt stora strömför
brukningen (ca 200 mA), med anledning av 
uteffekten l W, har vi sparat in ström i stabili
seringen genom att använda en enkel transis
tor stabilisator i stället för endast zenerdiod. 
Stabiliserad spänning används som tidigare 
för pulsdelen samt för oscillatorn. Detta ger 
betydligt mindre variation i uteffekten vid 
spänningsändring än om oscillatorn drivs med 
ostabiliserad spänning. 

På grund av den stora strömförbrukningen 
rekommenderas obetingat ackumulatordrift i 
sändaren. Den som tycker att detta blir för 
dyrt rekommenderas att bygga den förra sän
daren. Även den går utmärkt till den nya mot
tagaren. 
l) Se RT 1971 nr 12 sid 34: Flerkanalssän
dare för radiostyrning. Även publicerad 
Bygg Själv 1973 (Radiostyrning). 
• Pulsdel och modulator 

Pulsdelen är, så när som på en kondensator 
i varje räknesteg, identisk med pulsdelen i den 
förra sändaren. Den har visat sig så driftsäker 
att ingen anledning till ändring fmns. 

C 303 

IC~Ol 

0102 0202 0302 

SVF 

Den nya kondensatorn sitter som HF-av
koppling i varje räknesteg. Detta är nödvän
digt på grund av den större uteffekten. För 
studium av funktion och pulsformning hän
visas till tidigare beskrivningar. 1 ) 

Moduleringen sker i HF -delens drivsteg 
med en transistorswitch mellan plus och driv
steget. Detta förfarande kräver en transistor 
(T4) till mot tidigare, men försvaras av att 
modulatorn arbetar bättre och avbrotten i 
bärvågen kan göras mer avrundade med C6. 
Detta medför att övertonshalten minskar yt
terligare jämfört med förra sändaren, som 
redan den är ganska bra i detta avseende. 

Värdet på C20 och C21 har minskats för 
att få mindre format på komponenterna. 
Därmed har R 18 måst ökas. R 103, R203 osv 
har ökats för att man ska få större plus
längdsvariation. Observera, att ett motstånd 
R80 l på 4,7 kohm ska sitta i kollektorkretsen 
på det sist använda räknesteget, oavsett anta
let kanaler! 
• HF-delen 

För att kunna få ut effekter på l W och 
däröver har vi infört ett drivs teg mellan oscil- ~ 

C703 

0702 

Fig l. RC-sändarens principschema. 
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lator och slutsteg. Oscillatorn behöver därmed 
inte drivas så hårt. Samtliga HF-kretsar, utom 
kollektorbelastningen på T3, lindas på toroid
kärna (se fig 2), vilket ger små läckfält och 
god stabilitet. Mellan oscillator och drivs teg 
sker impedansanpassningen genom spole med 
avtappning. L2, L3, e8 bildar ett toppkapaci
tivt filter och värdet på e8 ska vara litet. Se 
vidare under HF-trimning. 

Antennen anpassas till slutsteget genom ett 
dubbelt pi-filter. Liksom i den förra sändaren 
har vi en HF -indikator. En nyhet är S VF-indi
katorn (SVF = stående våg-förhållande), som 
indikerar den reflekterade effekten från anten
nen tillbaka till slutsteget. Reflexion uppstår 
om antennen inte är exakt avstämd. 

Den här indikatorn underlättar i hög grad 
trimningsarbetet. Med en omkopplare (se fig 
3) kan man välja mellan HF- och SVF-indi
kering. I läge HF trimmas sändaren till max 
utslag med konstbelastning och i läge SVF 
trimmas antennen till min utslag (= min re
flekterad effekt = maximalt av tillgänglig ef
fekt ut genom antennen). 

Ingen fältstyrkemeter behövs! Se vidare 
under avsnittet trimning! 

Mekanisk uppbyggnad 

• Kretskortet 
Komponenterna monteras enligt schemat i 

fig 5. Kretskortet utförs i glasfIberiaminat, 0,8 
eller 1,6 mm tjockt. Monteringshålen borras 
525 0,8 mm med undantag för hålen till trim
kondensatorer, trimpotentiometrar och kris
tall hållare, vilka borras 525 1,2 mm. Borra 
även ett hål för kristallhållarens mittben. 

Det är här, såväl som i mottagaren, viktigt 
att föreskriven typ av komponent används. I 
annat fall äventyras stabilitet och temperatur
oberoende. 

Det enda kritiska i monteringsarbetet är att 
T3 måste tryckas ner mot kretskortet så att 
kapseln ligger an mot kortet. Annars uppstår 
motkoppling i emittertilledningen. T3 förses 
med kylare med max 14 mm ytterdiameter. 
Glöm inte att sätta i R801 som kollektormot
stånd på det sist använda räknesteget. 

Spolarna lindas och monteras samt limmas 
efter trimningen med epoxylim på kretskortet 
(se fig 2 och 6). Viktigt: Ll kopplas så att 3 
varv ligger mellan e3 och R3 . L2 kopplas så 
att 4 varv ligger mellan kollektor T2 och R6. 

Om man provisoriskt monterar trimpo
tentiometrar på 4,7 kohm som styrpotentio-
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L6 

L7 

HF-------, 

SV F •• ------' 

HF _. ------.1 
01 

SVF---~ 

Fig 3. Instrumentomkopplaren utgörs 
aven skjutomkopplare eller en 
återfjädrande tryckomkopplare med 
växlingskontakt. 

metrar, kan sändaren provköras före inmon
teringen i lådan. Se vidare under trimning. 
• Sändarlådan 

Den som gör sin låda själv kan få tips om 
utseende och uppbyggnad i R T :s Bygg Själv 
73. Personligen föredrar vi en låda med lutan
de övre gavel, vars uppbyggnad visas i fig 7. 
Gavlarna görs av ädelträ i två delar, som 
limmas eller skruvas samman. Plåtsvepet är 
enkelt att bocka själv om aluminiumplåten 
skärs igenom till hälften med kniv på lådans 
insida före bockningen. Färdiga gavlar i plast 
med rak översida finns att tillgå; se fotogra
fierna. 

Hål för spakar, tillsatsspakar, instrument, 
laddningsuttag, strömbrytare och instru
mentomkopplare tas upp före bockningen. De 
Randspakar och SLM-spakar som levereras 
från F:a Trans/unk erhålls med håltagnings
ritning. Denna firma kan även tillhandahålla 
ett stabilt ackumulatorfäste. 

Från kretskortet går tre ledningar till varje 
styrpotentiometer i spakarna. Dessa ledningar 

Fig 2. Samtliga spolar Ll - L 7 
lindas på toroidkärnor enligt denna 
rörebild. 

läggs ihop med ledningarna för strömförsörj
ning och indikator till en snygg kabelstam 
som inte bör läggas intill antennfästet. Mellan 
antennfästet och kretskortet går en koaxialka
bel RGI88/u. som jordas i höljet bredvid a.n
tennfästet. Gör kabeln och kabelstammen så 
långa, att kretskortet kan lyftas ur lådan för 
service, men däremot inte längre. 

Laddningselektroniken placeras bredvid 
ackumulatorn (se fig 8). Mera om denna de
talj i kommande nummer. Den laddningselek
tronik som beskrevs i RT:s Bygg Själv 73 kan 
naturligtvis också användas. Om anläggning
en utrustas för dubbelkommande enligt R T 
1973. nr 12. måste strömbrytarens koppling 
ändras. 

• Antennen 
Sändaren är avsedd att arbeta med antenn 

med mittspole (s k CLC-antenn). Tack vare 
SV F-indikatorn kan denna antenn trimmas in 
till bästa funktion, och den som vill kan alltså 
själv tillverka och trimma in CLC-antennen. 
Det finns färdiga att köpa på marknaden. 
Många är dock inte lindade med den precision 
att SVF-indikatorn är nöjd. Om SVF-indika
torns utslag minskar när antennen skjuts ihop 
en aning (storleksordningen några centime
ter), är spolen för stor, och om möjligt lindar 
man då av några varv på spolen . 

Om spolen är ingjuten i epoxy får man göra 
ett stopp på antennen, så att den inte kan dras 
ut de sista centimeterna. Alternativt får man 
kapa den yttre sektionen, men kom då ihåg att 
sätta fast ögonsk yddet på spetsen efter åt. 

Provning och trimning · 

• Provning 
Byt ut antennen mot en induktionsfri resis

tans på 47 ohm, I watt, vilken löds på antenn
fästet. En mA-meter kopplas i serie med 
strömkällan och strömbrytaren slås till utan 
monterad kristall. Kontrollera att strömför
brukningen är ca 35 mA. Mät den stabilisera
de spänningen över e 19, ca 9 - 10 V. Ställ e4 
på ca 25 % invridning. e7, e9 och el3 ställs 
på ca 50 %. Sätt in kristallen och kontrollera 
att strömförbrukningen ökar och att HF-indi
katorn gör utslag. 

Om HF -indikatorn inte gör utslag kontrol 
leras med diodmätkropp att oscillatorn 
svänger. 

• Pulstrimning 
Tag bort kristallen och kontrollera antalet 

nålpulser på T4:s bas med oscilloskop. Anta-



Fig 4. Kretskortet sett från folie
sidan i skala 1:1. 

Konol7 Kanal 6 KanalS Konol~ 

Fig 5. Kretskortet uttaget ur sändarlådan. Obs toroidspolarna (överst) som limmas på kortet. 

let ska vara lika med summan kanaler plus en. 
Styrspakarna justeras till 1,5 ms pulsavstånd i 
neutralläget samt l ms resp 2 ms i ändlägena. 
Denna trimning görs med trimpotentiometrar
na R 102, 202 osv samt genom ändring av 
grundinställningen hos styrpotentiometrarnas 
variationsområde (den del av potbanan som 
används). 

J usteringen går till så här: Ställ styrpo
tentiometern R 10 l i neutralläge. Ställ pulsav
ståndet till 1,5 ms med R 102. Kontrollera 
pulslängdsvariationen som ska vara ± 0,5 
ms. Om variationen måste ökas, så öka R 102 
och trimma R 10 I i styrspakens neutralläge till 
1,5 ms samt kontrollera variationen. Detta 
upprepas tills man får 1,5 ±0,5 ms. Om var
iationen ska minskas så minska i stället R 102. 

Samtliga styrpotentiometrar trimmas på detta 
sätt. 

Förfogar man inte över oscilloskop, får 
man spara pulstrimningen till sluttrimningen 
och nöja sig med att kontrollera att pulser 
finns på kollektor T5 genom att lyssna med 
högohmig hörtelefon. 
• HF-trimning 

Kristallen sätts på plats. Gör grovtrimning 
av C7, C9 och C 13 genom att trimma dessa 
till max strömförbrukning. mA-metern kopp
las bort och fintrimning sker enligt max utslag 
på HF-indikatorn med C4, C7, C9 och C13. 
Spänningen över C 18, mätt med universalin
strument, blir 7 -10 V. Justera RIO till lagom 
instrumentutslag. 

Ställ instrumentomkopplaren i läge SVF 

Fig 6. Kretskortet uttaget ur sändarlådan. Obs toroidspolarna (överst) som limmas fast på kortet. 

Re-teknik 

Kanal 2 

och trimma C 15 till minsta utslag. Om utsla
get inte minskar, måste anslutningstrådarna 
på L6 byta plats. Lägsta spänning över C 16 
mätt med universalinstrument blir ca 0,25 V. 
R9 ska justeras så att indikatorn visar mitt på 
skalan med avstämd antenn. Utslaget varierar 
sedan, beroende på hur man håller i sändaren. 
Ju mindre utslag, desto bättre räckvidd har 
man . Detta gäller för alla typer av sändare, 
men på de flesta kan den reflekterade effekten 
inte mätas. 

Sändarens normala uteffekt bör vara ca I 
W, men på grund av komponentspridning kan 
även större och mindre effekt erhållas. Effek
ten justeras så här: 
• För liten effekt (HF-indikatorn visar ca 7 
V eller mindre) åtgärdas genom att en drossel 
på 33 JLH kopplas parallellt med R 7 (hål för 
detta finns på kretskortet). 
• För stor effekt (HF-indikatorn visar ca 10 
V eller mer). I detta fall blir strömförbrukning
en onödigt stor och effekten minskas genom 
att man skrapar bort folien runt T3 :s emitter 
och löder en resistans (1 - 4,7 ohm) mellan 
emitter och jord. 

• Sluttrimning 
Hela anläggningen ska nu trimmas sam

man. Genom att servots elektronik ligger in
byggd i servomekanismen ska i princip vilket 
servo som helst kunna anslutas på samtliga ~ 
kanaler. För den som har tillgång till oscillo- ~ 
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180 

160 

165 54 

Gavel av t:?t :~:::~;, 

",,,., ~ ffi "",,,",,, 
av lmm Al-plåt UJ gavel-

utformning 

Fig 7. Förslag till sändarlåda. 

skop är det inte så stora problem att erhålla 
pulstiden 1,5 ±O,5 ms. 

För den som saknar sådan utrustning kan 
problemen synas oöverstigliga men är det inte. 
Man måste dock acceptera att pulstiden och 
variationen avviker från ovan angivna och 
vara medveten om att man inte kan använda 
servon från andra anläggningar utan vidare. 
Den egna anläggningen fungerar dock lika bra 
ändå. 
l. Trimning utan tillgång till oscilloskop: 

Ställ - med spaken i neutralläget - in 
styrpotentiometrarnas grundvärden till ca 2,2 
kohm, mätt från resp transistors kollektor till 
styrpotentiometerns släpkontakt. Ledningen 
till släpkontakten ska inte vara ansluten vid 
mätningen. Ställ trimpotentiometrarna på 
kretskortet vid ca 75 % av maxresistansen. 
Låt nu kanal l vara normgivande för puls
längd och variation och trimma samtliga ser
von på kanal 1. Trimma därefter samtliga 
kanaler med ett av servona som norm. Med 
angiven inställning ligger tiderna ganska nära 
1,5 ±O,5 ms. 
2. Trimning med oscilloskop: 

Styrspakarna är redan grovtrimmade i puls-

Komponentförteckning 
till Re-sändaren: 
Nedanstående komponenter åtgår R801 
oberoende av antalet överförings- CI 
kanaler: C2 

C3 , CII 

Fig 9. Den fårdiga sändaren öppnad. 

SÄNDARLÅDA Laddomkopplare 

12V= 

I 
I 
I 
I' 
I 

Laddning.
eleklranik ' ,8V = 1----------------------, I 

I 8VN I 
I I 
I . 
'L Laddultag , ._ . __ . __ . _ . __ ._-. __ ._- . -_. __ . __ . __ . __ . __ . __ . ~ 

S - märklirala 

Fig 8. Strömforsörjning och laddning. 

trimningsavsnittet. Låt kanal l vara normgi
vare (enligt ovan) vid trimningen av servona 
och fintrimma därefter alla kanalerna mot ett 
servo. 

här komplicerad apparat bör man verkligen 
behärska lödtekniken! 

Alla enheter skakprovas grundligt för att 
avslöja ev dåliga lödningar, vilket inte får fö
rekomma. När man ger sig i kast med en så 

Anläggningen är nu klar att tas i bruk. Har 
du inte sysslat med radiostyrning tidigare, så 
tag kontakt med närmaste klubb, och många 
av dina problem vid användningen kommer 
att lösas enkelt. • 

4,7 kohm 
82 pF ker 

47nFker 
I nF ker 

T5 2N3702 
01 , 02, 03 , 04 , OS IN4148 
06 BZY8S/ CI0 
Dr I 33/lH 
L I 3 + 20 varv (kopplas enl text) 
L2 4 + 21 varv (kopplas enl text) 
L3 27 varv 
L4 21 varv 
LS 20 varv 

En uppsättning av nedanstående 
komponenter krävs fOr varje över
föringskanal. Komponenter som till
hör kanal I börjar på 10, kanal 2 på 
20 osv. 

RIOI , R701 S 
styrspak 

kohm styrpot i 

RI , RI3 2,2 kohm C4,C7,C9,CIS 2-20pF L6 25 varv 

RI02. R702 
RI03 , R703 
RI04, R704 
R105, R705 
RI06, R706 
CIOI,C701 

47 kohm trimpot 
68 kohm 
470 ohm 
10 kohm 
47 kohm 

R2 , RI6 4,7 kohm 
R3, R7, RS 100 oh m CS,CI2 
R4, R6 470 ohm C6 
R8 ISO ohm C8 
R9 anpassas enl test CIO 
RIO anpassas enl test C I3 

riktvärde 27 kohm CI4, C17 
RII 3,9 kohm C16,C18 
R1 2, RI7 100 kohm CI9 
RI 8 ISO kohm C20,C21 
RI4 IS kohm C22 
RIS I kohm Tl , n 
RI9 10 kohm T3 
R20 47 kohm T4, T6, T7, T8 
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Plasttrimmer 
10 nF ker 

O, I /lF tantal 
1,2 pF ker 
39pF ker 

S - 6S pF plasttrim 
IS pF ker 

4,7 nF ker 
2,2/lF tantal 

O, I/lF polyester 
4,7 nF polyester 

BFIIS 
PT3S01 
2N3704 

L 7 O,S varv, se tig 2 
Samtliga spolar lindas på Arnold 
toroidkärna med 0,3 Cul, L 7 med 0,5 
Cul 
I Indikatorinstrument 300 /lA 
01 Instrumentomkopplare, l -pol , 
2-vägs 
02 Laddningsomkopplare, 2-pol , 2-
vägs 
Antenn CLC med fåste 
Ackumulator 12 V, 500 DKZ 
Kristall 
Kri stallhållare 
Kylelement till T3 

C 102, C702 
CI03, C703 
0101 , 0701 
0102, 0701 
TIOl, T701 

470 pF ker 
47 nF polyester 
4,7 n F pol yester 

IN4148 
IN4148 
2N3704 

Samtliga motstånd Resista SK2, 5 %. 
F:a Transfunk, Hällstugevägen 20. 
64100 Katrineholm. tel 0150/18866. 
hjälper till med anskaffandet av kom
ponenter. 



Radiostörningar 
regleras legalt 

Radiostörningar utgör ett problem som kommit 
att accentueras allt mera, även om klagomål av 
det slag som RT återger på insändarplats i det
ta nummer dessbättre hör till sällsyntheterna. 
Här är det ju fråga om inverkan från en amatör
eller privatradiostation, av allt att döma. Och de 
s k LF-störningarna, som vi tidigare tagit upp till 
granskning, märkbara hos förstärkare, bandspe
lare o dyl apparatur, kan man vara övertygad om 
att tillverkare och försäljningsled gemensamt är 
inställda på att eliminera så långt möjligt är. Som 
klargörs i svaret till vår frågande läsare brukar 
ganska okomplicerade åtgärder förslå för att ftI
trera bort störningen. * Störningskällor att betrakta med större be
kymmer finns däremot rikligt på andra håll . Det 
är idag t ex fullt lagligt att köra omkring med en 
bil som avger kraftiga impulsstörningar - att 
inte tala om det allerstädes närvarande eländet 
med mopedernas ofullständigt avstörda motorer 

TRUNKEN 

Ett långt stycke in på det nya året har RT 
haft glädjen motta hälsningar och väl
gångsönskningar inför 1975 från vänner när 
och fjärran. Den jovialiske musik- och cham
pagnenjutaren ovan, som talar om att "1975 
sounds good" kommer från danska Ortofon, 
roliga och fyndiga som alltid, och den mycket 
eleganta siffersegmentdateringen ori
ginalets orangeton mot blå botten är synd att 
behöva undanhålla läsarna - är ett verk av 
FFV underhållssektorn/flygplan i Arboga. 

Helghälsningarna, som totalt uppgår till 
flera hundra, vill vi tacka för, om också lite 
post festum, och beklaga att vi inte har möj
lighet att personligen rikta oss till envar. 

Ett frut och givande samarbete hoppas vi 
på också för 1975. 

VS GLGV 

(tändspolarna ; tvåtaktsmotorerna har alltid ut
gjort irriterande störningsalstrare, vilket inte 
minst TV -publiken utsätts för i form av gnistregn 
och "streck" i bilden, också från fordon på avse
värd distans från mottagaren). 

- SEN 471004, Radiostörningar från hus
hållsapparater, handverktyg o dyl med elmo
tordrift, 

- SEN 47 JO 05, Radiostörningar alstrade av 
kopplingsförlopp i elektriska hushållsapparater 
o dyl, När det gäller bilar som uppträder som stör

ningskällor borde man för -framtiden k unna hop
pas på att också den egenskapen på något sätt 
värderas och kommer till synes i Svensk bilprov
nings protokoll! 

- SEN 47 10 06, Radiostörningar från elappa
rater med tillsats don och 

-SEN 47 10 07, Radiostörningar, innebörden 
av gränsvärden. * Mot den här bakgrunden framstår det som 

viktigt att det upprättas normer, vilka anger gra
den av störningar som kan anses tolerabel. Dessa 
normer borde så kunna läggas till grund för en 
kommande lagstiftning mot radiostörningarna. 

* Man får hoppas att remissinstanserna, i första 
hand industrin, verkligen både granskade och 
kommenterade de utsända normförslagen och 
detta i en konstruktiv anda. Annars kan slutre
sultatet lätt bli det, att en norm skrivs ihop och 
träder i kraft utan ~~t särskilt många känner lust 
att vara med om att tiUmpa den. Den pågående 
debatten i Radio & Television~ spalter om sym
bolerna för logik element borde I. ·.mna tjäna som 
en ermran. V S 

RT hoppas att ett väsentligt steg på vägen mot 
minskad grad av radiostörningar ska utgöras av 
det förslag som SEK skickade ut, och vars re
misstid utgick i oktober 1974. Detta förslag om
fattar följande: 

Knepigt jury jobb 
med succen EKO 74 
Tävlingstiden för EKO 74 
Radio & Televisions och Tek
niska Museets tävling för elek
tronikkonstruktörer - gick ut 
den l januari. Att den blev en 
succe står redan klart, och säl 
lan har väl en manifestation av 
det här slaget blivit så känd 
och diskuterad elektroniker 
emellan. 

Totalt 74 tävlingsbidrag 
med mer eller mindre kluriga 
konstruktioner och ideer har 
juryn nu inlett arbetet på att 
gå igenom. 

Resultatet hade t o m kun
nat bli ännu bättre om ett par 
deltagare hade skickat in sina 
bidrag på utsatt tid, men ty
värr måste vi i' rättvisans 
namn diskvalificera dessa, vil
ka poststämplats efter årsskif
tet. 

Juryn, som när detta skrivs 
hållit flera granskningsmöten 
och inlett en preliminär be
dömning, har ett hårt och an
svarsfullt arbete framför sig. 
Alla bidrag måste betraktas 
och jämföras från många olika 
vinklar, och man måste försö
ka sätta sig in i konstruktörens 
inte alla gånger så kristallklart 
formulerade tankegångar. 

Där så erfordras och tvek
samhet föreligger, måste kom
pletterande information om 
projekten inhämtas och proto
typer inspekteras och provas. 
N är allt detta är gjort kan så 
de fem jurymedlemmarna för 
söka börja enas om en lämplig 
rangordning. 

Allt detta tar tid, och vi är 
inte helt säkra på att vi hinner 
med att presentera vinnarna 
och deras konstruktioner re-

. dan i nästa nummer. Vi kan 
emellertid redan nu avslöja att 
tävlings bidragen tillsammans 
omspänner vida områden av 
elektroniken, allt från enkla 
mätinstrument och förstärkare 
till avancerade navigeringssys
tem och kalkylatorapplikatio
ner. 

Populärast bland deltagarna 
tycks olika mer eller mindre 
avancerade former av testin
strument för felsökning i digi
tala kretsar ha varit. 

Därefter kommer bl a fototi 
mers. Några bidrag har tagit 
fasta på energibesparingskam
panjen och avser att spara in 
kWh eller bensin . Detta är in 
tressant, och juryns inledda 
arbete kommer inte att bli lätt. 

Bidrag till heuristik 
från Briiels brödraskap 
" Bogert, Tukey och Healey publi
cerade sina ideer i en artikel som 
fick kanske en av de mest vricka
de titlar den vetenskapliga littera
turen känner: 'The Quefrency 
Analysis of Time Series for 
Echoes: Cepstrum, Pseudo-A uto
cUl'ariance, Cross -Cepstrum and 
Suphe Cracking." 

Trunken forra månaden har 
ingivit Bruel & Kjrer de gladaste 
känslor, har vi förstått; detta med 
kepstrum, quefrency, rahmonics 
och saphe och andra parafraser 
på välkända begrepp visade sig 
inte vara barnkammarramsor -
men väl tillkomna i den traditio
nen, som ju är en anglosachsisk 
specialitet - och upphovsmannen 
är den hittills ostraffade Bell for
skaren och fysikern J W Tt/key, 
en herre vi till nu vänligt omskrivit 
på den grund att han funnit upp, 
eller varit . delaktig i, algoritmen 
för den snabba Fouriertransfor
men, FFT. Citatet ovan är taget 
ur en annan ligabroders skrifter, 
herr Michael Noll, likaledes Bell 
Labs. Hans "Cepstrllm Pitch De
terminatioll" från våren 1967 i 
JA SA börjar i sant omvälvande 
anda ''The ceps/rum. deflned as 
Ihe pOlrer spectrum of the loga
rithm of the pOl,'er spectrul11 ..... 
Det framhålls också att omför
mälde Tukey "has !/sed the pa
rajJhrased word quefrency in de
scribing the 'Yrequellcy" of the 
spectral ripples. Quefrencies have 
the llnits of cycles per Herl :: or, 
simply, seconds ". 

Simply. 
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INSÄNT 
LF -apparaterna 
störningskäUa? 
Hur kan en seriös tidning som RT, 
som i varje nummer har artiklar om 
stereoförstärkare och annan LF-ap
paratur, så totalt glömma bort att 
meddela läsarna ifall apparaterna är 

• användbara? RT:s fina kurvor. mät -

t-' 
~ 
H 

• 

t-' 
~ 
H 
H 
~ 

ningar och data i all ära, men dessa 
specifikationer gäller knappast i da
gens moderna samhälle eftersom 
övervägande delen av apparaterna 
trots alla imponerande finesser funge
rar som gamla tiders kristallmottaga
re. Eftersom apparaterna detekterar, 
forstärker och återger närbelägna ra
diosändare kan rimligen dessa data ej 
gälla i hemmen annat än for dem som 
bor långt ifrån städer och övrig civi-
lisation. r 

Vid ett test eller en presentation av 
en apparat saknar de flesta data bety
delse ifall apparaten för många män 
niskor är oanvändbar, och detta bör 
naturligtvis kontrolleras innan mindre 
betydelsefulla decibel eller procent 
uppmätes. RT:s hållning till detta 
samhällsproblem uppmuntrar tillver
kare och representanter att fortsätta 
utprånglandet av halvfabrikat. Jag 
undrar ,"arfor, och önskar om möjligt 
få höra RT :s syn på saken. 

* 

Högaktningsfullt 
Curt Pettersson 

Thorildsgatan 15 
75421 Uppsala 

RT provar all apparatur efter nå
gon av de normer som står till buds. 
Insändaren besväras tydligen av stör
ningar i mottagningen. Då inget om 
arten av detta anges, blir det tyvärr 
svårt att bist{l. Något "samhällspro
bIern" ser vi inte. men av att döma rör 
det sig om grava störningar. vållade 
av någon lokal radiosändare, troligen 
privatradio- eller radioamatörutrust
ning. Problemet är enligt uppgift till 
RT dessvärre inte okänt i Uppsa
latrakten, vilket flera säljare av Hi 
fi -material fått känna av. 

Sådana s k LF-störningar, där for
stärkare, bandspelare etc fungerar 
som detektor och mottagare för sig
naler från effektsändare i närheten 
har R T tidigare granskat, se t ex 
/970" nr 4 p 80 eller /971 nr 1 p 50. 
- I allmänhet brukar det hjälpa med 
en avkopplingskondensator eller ett 
okomplicerat filter på lämpligt ställe i r _, den apparat som är störd. 

fo-L-f , Kontakta Televerkets avstömings-
1"\ . tjänst, tel 08/90100, for undersök
........ ningar. Efter högst fem veckor sker 

• 
mätningar på platsen och störnings
källan lokaliseras. Allmänt tycks 
dock gälla att felen i hög grad inte 
härrör från yttre källor utan alstras i 
den drabbade apparaten. 

Räcker det med ett filters insättan
de. kommer man undan med nagra 
tior till Televerket. Behövs ytterligare 

atgärder bör tillverkaren vidtalas, eller 
dennes agent, däremot inte den lok'ale 
detaljisten. Atminstone Hi fi -Ieveran
törerna brukar vara generösa och 
lämna kostnadsfritt bistand, om appa
raterna inte fungerar till följd av stör
ningar. 

Värre är det med H F-störningar, 
vilka allmänt beror på kors- och inter
modulationsfenomen pa mottagarens 
ingång, forutsatt all sändaren inte 
strålar ut otillåtna signaler. De här 
störningarna maste ibland hävas med 
rätt långtgaende ingrepp i mottagaren 
och kan kosta pengar. 

Det 'finns inga enhetliga normer for 
mätmetoder o~v da det gäller att fast 
slå LF-apparaturs känslighet for 
H F-störningar. Förslag fmns dock. 
och RT foljer utvecklingen uppmärk
samt. Möjligen får vi själva söka 
sammanställa nagot forfarande som 
lämpar sig for reproduktion och som 
möjliggör jämförbara testavsnitt på 
LF-apparatur även i de här avseende
na. Veterligt gör dock ingen tidning 
någonstans sådana prO\ ningar i dag . 

"TV-filmernas ljud 
stuprörsförmedlat?" 

Red. 

Det är en sak som länge plagat mig 
och som Ni kanske kunde ta upp till 
behandling i tidningen för all få utrett 
och en rätsida på. 

Det gäller ljudkvaliten på importe
rade musikprogram i TV, framforalIt 
från USA och England. 

Att frekvensgangen är fel hörs ju 
besvärande tydligt. Att Dean Martin i 
sin show överfors via ett stuprör kan 
jag personligen ha ö\"erseende med, 
men all t ex ett festprogram for Duke 
Ellington eller ett scenframträdande 
av Roberta Flack är behäftade med 
samma fel gör mig f-b. 

Vilken behållning har man av ett 
musikprogram i TV när ljudet är mi
serabelt? Jag tycker det är oforskämt 
av TV att distribuera programmen på 
detta sätt, för det finns ju tekniska 
möjligheter att rätta till det hela, eller 
hur? 

Att det inte ä r fel pa överforingen 
tycker jag är bevisat av att de 
svenskinspelade musikprogrammen 
är aven helt annan klass, dynamiskt 
och Ijudomfångsmäss igt. Eller är det 
så att även hemmapubliken i USA får 
hålla till godo med en dålig ljudkvali 
te? 

Med vänlig hälsning 
Jan Janocha 

* 
I TV, var det ja. Att fa bild och ljud 

att samsas är svart. 
- Jag hade väl fallit ner död om 

det uppstatt något tekniskt fel, medde
lade Ingmar Bergman efter succen 
med Trolljlöjten i TV 2, tillfrågad om 
han tittade på sändningen eller gjorde 
något annat. Det gjorde han - det 
blev en gammal film i stället. 

J a, det här rinner oss i minnet på tal 
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om den ofta dåliga TV -ljudkvaliteten. 
många gånger beklagad i RT :s spal 
ter. Trollflöjten fick kosta miljoner 
och blev så bra något i TV kan bli. 
Men annars - visst blir man nästan 
f-d många gånger. som Jan Janocha. 
Vi hoppas att SR/ TV har lust att ga i 
svaromål, och det inlägget ska vi gär
na avvakta. Till dess ska väl framhål 
las , att SR:s egna produktioner är 
bra, att länknätet som nu används har 
bandbredd i FM -radioklass, och att 
kvaliteten på amerikanska och engel
ska TV-program ofta är godtagbar, så 
länge de stora bolagen och näten stått 
för produktionen. Det material man 

, låter distribuera for export bör vara 
OK, medan många hundra små loka
la stationers programstandard tek 
niskt sett kan vara klart dålig, vilket 
alla USA-besökare brukar kunna 
omvittna. Men dessa program och 
filmer kommer vi ju inte i beröring 
med. 

De filmer och videoband som SR 
får utifrån kan naturligtvis i några 
avseenden vara mindre väl anpassade 
till vår standard och utrustning, med 
fel i överföringen och förluster som 
följd. Det är ibland, har vi tyckt oss 
höra fran SR :s tekniker. ett litet helsi
ke att t ex återge viss fargfilm någor
lunda korrekt i' scanners och annan 
TV-apparatur. och nog kan ljudinfor
mationen på t ex videoband bli miss
gynnad, eftersom spalten är snävt till
tagen och skiktets struktur ligger "fel" 
visavis bildsignalens. Kopiorna kan 
också brusa och behöva filtreras eller 
korrigeras freb ensmässigt, får man 
anta. Vad säger SR? 

Att också TV-mottagare for mer än 
4000 kronor ofta är hel usla ljudkällor 
har vi ofta talat om. Det är begripligt! 
Vem blir forst med att göra en 
europei k lli fi -TV? Det behövs ju 
bara ett par vettiga tonkontroller, en 
hyggligt dimens ionerad förstärkare 
och en (två) högtalare. värda namnet i 
ell anpassat hölje eller hål i lådan. 
Obs att det inte behövs några stora 
högtalarelement - det är dock inte 
ljudkällans fysiska storlek som här är 
ett förstahandskrav utan kvaliteten; 
flera riktigt sma högtalare fmns och 
har funnits med högst njutbart ljud: 
En av de bästa var Kudelskis lilla 
monitorhögtalare som fanns till Nag
ra III. den kunde man spela orgel över 
utan storre saknad efter någon kom
modstorIek ! 

De här raderna sk rivs mycket un
der intryck aven av SR :s vanligare 
sändnings ituationer: Den OB-upp
tagn ing som utspelas i ett ekånde. 
akustiskt uselt rum, där ett antal per
sonager ska mumla fram sin oforgrip
liga mening och da ljudet, dränkt av 
all resonans , mest är en enda staende 
vag. Hur man än bemödat sig vid 
upptagningen med riktmik.ar etc blir 
resultatet rena parodin for den arme 
TV -tittaren. Det är ell av de många 
tillfallen man nästan faller ner Berg
manskt av ilska över att tittskåpet 
saknar nägot sa elementärt som ton-

kontrollsteg. 
Viskningar och rop ett stuprör, 

såsom i en TV. 
-e 

LÄST 
BLOMQVIST. H - PETERSON. B: 
Telekommunikätion, EsseiIe Stu 
dium. Pris 47 kr. 

Boken ingår i en serie om fem. 
Denna publikation, del 4, omfattar 
ämnesområdena radio, TV och radar. 

Den har nu kommit ut i sin andra 
upplaga och har omarbetats kraftigt 
efter önskemål som kom fram vid te
lekommunikationskonferensen 
januari 1973 i Linköping. 

Det är utan tvivel en god produkt 
man nu har åstadkommit: Artiklarna 
är hållna på jämn nivå i bokens o lika 
kapitel, trots att så många författare 
jämte experter på olika specialområ
den har anlitats. 

Boken är mycket pedagogisk och 
innehåller ett stort antal illustrationer. 
Genomgående har man använt gra
fisk . (kurvor, diagram m m) i stället 
for matematisk framställning, och 
därigenom har överskådligheten blivit 
mycket god utan att kvaliteten hos 
materialet har försämrats. 

Man kan även säga att ämnesbe
handlingen är verklighetsnära, dvs 
innehållet har forankring i den prak 
tiska verkligheten. 

Speciellt genomarbetat är kapitlet 
om radar. Detta lämpar sig utmärkt 
som undervisningslitteratur inte bara 
for gymnasiets tekniska linje utan 
även vid forsvarets undervis
ningsinstitutioner. 

Man kan sammanfattningsvis säga 
att boken är journalistiskt väl utfor
mad. Det finns en röd tråd hela tiden , 
vilket inte alltid är vanligt när det gäl 
ler läroförmedlande litteratur i ämnet 
elektronik. Därfor kan man utan tve
kan rekommendera det här verket för 
självstudier. 

GL 

KRÄMER . J: Operationsforstärka
ren. Natur och KlIItur. Pris 22 kr. 
Stockholm 1974. 

Boken ingår i serien Elektronik i 
praktik och har översatts och bear
betats av Arne Bergström. 

Innehåll och framställning är 
orienterande och vänder sig i huvud
sak till nybörjare inom elektronikom
rådet. Boken är rikt illustrerad med 
välgjorda och lättlästa figurer och 
diagram. 

Steg for steg behandlar boken de 
olika parametrar som gäller vid di
mensionering med operationsforstär
kare. Det avslutande kapitlet behand
lar hur man beräknar en koppling. 

Med undantag av ett mindre av
snitt, behandlas operationsforstärka
ren genomgående från statisk syn 
punkt. Det är en brist, eftersom det 
van ligen är de dynamiska problemen 
som dominerar vid konstruktions
och laboratoriearbete. Det finns ju 
visserligen på marknaden operations
forstärkare som har intern kompen
sering, men det gäller ju inte alla 
typer. Högfrekventa operationsfor
stärkarkretsar måste ju i allmänhet ~ 



ett "måste" att ha! 
"jämföraren" 

specialtillverkad för HiFi visningsrum. Elegant ut
förande i sidenrnatt aluminium. Kompakt 170 X 
127X460 mm 
En anläggning som ger stora demonstranonsmöjlig
heter och tillåter en snabb och direkt jämförelse 
mellan olika stereo kombinationer. 
"Jämföraren" har 396 komb.möjligheter. 6-band
eller skivspelare, 6 förstärkare 'ooh 11 par hög
talare. 
Ett enastående hjälpmedel för radiohandlare med 
HiFi på programmet. 

"6 X hörlurar" 

Ett enkelt och praktiskt system som möjliggör jäm
förelser mellan 6 olika hörlurar anslutna till samma 
HiFi-anläggning och ett "måste" för exempelvis 
bibliotek, skolor, skivaffårer m. m. 

"2Xl uttag" 

.-' 
När Ni vill 'koppla in 2 par hörlurar och bara ett 
uttag. Skaffa då "2 X 1 uttag". 
Utan att försämra ljudkvaliteten blir det möjligt 
att skifta från högtalare till 2 par hörlurar eller att 

"6 X 396" 

Ett komplement till "Järnföraren".Gjord för Er 
som vill öka antalet kombinationer. Kan använ
das för att mångdubbla vilken som helst av "Jäm
förarens" möjligheter. Samma eleganta design. 

"simulator" · 

Med denna och 4 högtalare får Ni en känsla av 
fyrkanaII judo 
Och detta utan att Ni behöver köpa dyrbar stereo
utrustning och specialskivor. Lätt att ansluta. Litet 
format 150 X 75 X 55 mm. Passar alla anläggningar. 

"band
överspelaren" 

Denna är gjord för entusiasten, som vrIl använda 2 
bandspelare och en förstärkare. Enkla mix-möjlig
heter. Till band 1 från band 2, .eller förstärkare. 
Eller tvärtom. Play-back. 
Kan kombineras med de flesta anläggningar. 

kom~;n"a båda. I i I I itJ 
Curb AB Nicandersgatan 5 

25239 Helsingborg 
Tel 042-11 6096-97 I 

Ring Curb AB, om närmaste 
återförsäljare. Curb säljes i 
Hi-Fi butiker över hela landet. 
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kompenseras. H ur detta ska tillgå 
brukar datahandböckerna noggrant 
beskriva. 

Vad denna bok saknar är en kort 
orientering om t ex "Iead"- och lag"
kompensation, deras för- och nackde
lar samt tillämpbarhet i olika sam
manhang. 

I det stora hela är detta dock en bra 
bok för den som tidigare inte har erfa
renhet av operationsforstärkare men 
som vill orientera sig i ämnet. Har 
läsaren sedan for avsikt att konstrue
ra med operationsförstärkare, bör han 
nog komplettera sina kunskaper. De 
utmärkta applikationshandböcker, 
som de stora halvledartillverkarna har 
givit ut kan då vara lämpliga for vida
re studier. 

Grundläggande 
om elektronik 
ANDERSSON, A -
KULLBJE R, A: 

GL 

Elektronik l. Didaet läromedelspro
duktion, Linköping 1974. Andra upp!. 
ISBN 91 - 7260 - 016 - O. 
Denna bok är avsedd att användas 
som kurslitteratur för elektronikkur
ser vid universitet och högskolor, spe
ciellt vid kurserna A3/A4 i fysik (elek
tronikavsnittet) och i valda delar. vid 
kurserna AB1 och C1 i fysik. 

Avsnitten omfattar i' stort sett: 
Grundläggande ell ära, kretsteori, 
växelströmslära, halvledarfysik, halv
ledarkomponenter, transistorn som 
förstärkare, signal beräkningar (hyb
ridparametrar m m), olika kopplingar 
med transistorer, brusmodulering, ett 
större avsnitt om logikkretsar, trans
missionsledningar och mikrovåg. 

Boken är gundligt genomarbetad 
och förefaller sakna större' luckor i 
framställningen. Därför är den lätt att 
följ a ock,så för den som använder 
boken för självstudier. 

TTL-applikationer 
i ny kretshandbok 

GL 

Fairehild har givit ut en bok med 
namnet "The TTL Applieations 
Handbook". Den är avsedd att täcka 
det gap som finns mellan teoretiska 
konstruktionsregler angivna i .läroböc
ker och den praktiska verkligheten, 
som ställer krav på bästa möjliga 
konstruktion i förhållande till kostnad 
och de komponenter som står till buds 
på marknaden. 

Det har man lyckats med på de 350 
A4-sidorna, som är fyllda med appli
kationsexempel, förklarande text och 
sanningstabeller. Schemana är ritade 
att gälla för ITL-kretsar, men kan 
mycket väl ligga till grund för kon
struktion med CMOS- elller ECL
kretsar, 

Innehållet omfattar bl a grind logik 
som avcodare, decodrar, displaysys
tem, encodrar, kombinatoriska 
kretsar som adderare, komparatorer 
m m, minnen, lat ch-element, register 
och räknare . 

Boken bör vara till god hjälp för 
den som konstruerar med TTL
kretsar i yrket eller för sitt eget nöje. 

Nya böcker rör 
radioamatörer 

GL 

Fyra nya böcker för radioamatörer 
dök nyligen upp på RT:s redaktion. 
En av dessa är på svenska, medan de 
övriga tre härstammar från USA; två 
av dem utgivna av Communieations 
Teehnology, samma förlag som ger ut 
den välkända facktidskriften Ham 
Radio Magazine. 

• Ham Notebook, pris 25 kr, 176 p, 
är en sammanställning av de bästa 
godbitarna publicerade under senare 
tid i avdelningen med samma titel i 
Ham Radio Magazine. Uppskatt
ningsvis innehåller boken ca 300 tips 
och enkla beskrivningar på sända're, 
mottagare, instrument och andra nyt
tiga hjälpmedel för radioamatören. 
Där finns t ex anvisningar på hur man 
konstruerar olika typer av oscillato
rer, nätaggregat, konvertrar etc. 
Mycket lämplig att ha i labbet eller 
QTH:et som en praktisk uppslagsbok. 

• Noviee Radio Guide, pris 25 kr, 
143 p, är som namnet anger, avsedd 
att vara en vägvisare för novisen och 
nybörarjen på amatörradioområdet. 
Boken inleds med en kort introduk
tion till amatörradiohobbyn och fort 
sätter med att ge grundläggande kun
skaper i elektronik. Huvuddelen av 
den beskriver bit för bit uppbyggna
den aven enkel men ändamålsenlig 
station - sändare, mottagare, !Intenn 
samt enklare trimningshjälpmede!. 

• VHF Handbook for Radio Ama
teurs, pris 35 kr, 336 p. Radio Publi
eations Ine. 

Några av de mest spännande och 
oberäkneliga frekvensbanden som en 
radioamatör kan använda sig av lig
ger inom VHF-området. Här kan 
man med en lagom blandning av tur 
och skicklighet använda sig av sådana 
intressanta fenomen som månstuds, 
meteorscatter och norrsken för att 
genomföra en radioförbindelse. 

Boken inleds, som sig bör, med ett 
par mycket grundliga avsnitt om ut
bredningsförhållandena inom VHF
området. De lagar som här gäller illu
streras utförligt av ett stort antal 
diagram och tabeller. Några kapitel 
ägnas åt satellitaktiviteter (Oscar) 
samt FM-repeaters, men tyngdpunk
ten i boken ligger på antenner - hur 
man bäst konstruerar, anpassar och 
utnyttjar VHF-antenner. 
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VHF Handbook for Radio Ama
teurs är skriven av Herbert Brier 
(W9EGQ) och William arr (W6SAI) 
och kan varmt rekommenderas till 
alla VHF-intresserade radioamatörer. 
Denna bok, liksom de båda andra 
ovan, försäljs i Sverge av Eskil Pers
son, Frötunagrälld J, 'J9400 Upp
lands Väsby. 

• Kurt Forshäger: Amatörradio -
vägen till amatöreertiflkat_ Bokforla
get Spektra AB. Pris 34 kr, 138 p. 

- Denna bok är ämnad som en 
introduktion i ämnet amatörradio och 
alltså inte avsedd för rutinerade sän
daramatörer. Meningen med boken är 
att för intresserade försöka minska 
klyftan från att nästan ingenting veta 
om amatörradio till att rorstå vad det 
hela rör sig om. 

Så står det i förordet till nämnda 
publikation. Boken vänder sig också 
mycket riktigt till renodlade nybörjare 
och verkar vid första anblicken något 
ytlig. Vid närmare betraktande finner 
man dock att den ganska väl fyller sin 
uppgift som introduktionsbok till ra
diohobbyn. Man får lära sig de vikti
gaste bestämmelserna for innehav av 
sändaranläggningar, frekvensområ
den och certifikatklasser och vad som 
tillåts för dessa. Vidare får man några 
goda råd hur man enklast och snab
bast lär sig telegrafi i erforderlig takt. 
Däremot innehåller boken inte myc
ket teknisk information; ett summa
riskt kapitel om vågutbredning, lite 
antenninformation och bl a en bygg
beskrivning over en rörbestyckad (!) 
10 W -sändare. 

Förf, som varit verksam som radio
amatör både i Sverige och USA med 
signalerna SM6AE resp WA6NHW, 
har åstadkommit en trevlig och lättill
gänglig nybörjarbok. En speciell eloge 
måste man därvid också ge Bo Berg
man, som bidragit med instruktiva 
teckningar. 

SMUDMY 

HÖRT 
Studioteknik till max 
ger Queens stora sound 
QUEEN: Queen II. Elektra Reeords 
EKS 75082 stereo, New York 1974. 
QUEEN~ Sheer Heart Attack. EMI 
EMC 306J stereo. Hayes 1974. 
- Båda Feldman/frident Audio 
produktioner. 

En återkommande gimmick som 
Queen numera alltid framhåller på 
mapparna är frånvaron av syntetisa
torer i gruppens Ijudalstring: 
" ... nobody played s)'nthezizer ... 
again", står det om II, och i den fär
ska produktionen Sheer Heart Al/ack 
får man ~eta "no synthesizers" (märk 
den lilla skillnaden i stavning mellan 
den USA-framställda utgåvan och 
den brittiska, EMI-producerade l). J ag 
skulle vilja säga att den senare skivan 
saknar både ett och annat vid en jäm
forelse mellan de två, i tiden närlig
gande LP-utgåvorna. 

I båda är gruppen densamma: 
Freddie Mercury, Brian May, John 
Deaeon och R oger MeddolVs-Taylor. 
I Queen II presenteras medlemmarna 
strikt som instrumentalister, medan 
man i Heart känt behov av att karak
terisera sig så här: Taylor - Drums, 
vocals, pereussion, screams (!), Mer
cury - Vocals, piano, jangle piano, 
voeal extravaganzas, Deacon :. Bass 
guilar, double bass, aeoustie guitar, 
almost all guilars on 'Misflre' och 
May - Guilars, I'oeals, piano, ge
nuine George Formby ukulele-banjo, 
guilar orchestratians. 

Queen II bildar vid en jämförelse 
med den senare, föregivet rikt ljudan
de LP:n - se ovan! en provkarta på 
ett större uppbåd sound och klanger. 
Allt är mycket intensivare genomfört, 
från den härliga openern Ogre Battle 
till Loser in the End. Den skivan har 
många fma kvaliteter och lever på sin 

frenesi och vitalitet, en imponerande 
variationsrikedom samt en artistisk 
verv som jag tycker Heart nästan all
deles saknar. Båda är i synnerhet 
utmärkta uppvisningar i studioteknik 
- inte för inte är det Tridents Mike 
Stone som mycket riktigt bör tackas 
för "invaluable engineering", som 
Heart-mappen utsäger. "II" är rent 
akustiskt nog den mäktigare med akt-



ningsvärda in nivåer man lyckats 
överföra till skivspåren och vilka får 
utstyrningsinstrumenten att flagga 
mot 100 % ganska frekvent. Det är 
skickligt att få en mångspårsmix att 
låta så direkt och obearbetad - jag 
tänker särskilt på en passus i Black 
Queen, där den täta, hårda helhetsver
kan plötsligt går över i nästan seren 
skönsång med "kvartettstämmor" i 
fin stämföring och med en inlagd ef
terklang som sitter perfekt utan att 
bryta av i den massiva akustiska 
bredden som föregår. 

Trident, ja - lite misstänksam 
kanske man kan bli infar faktum att 
Sheer Heart Attack är tillkommen på 
så många håll: Hos Trident Audio 
förstås, men också hos AIR, hos 
Wessex och hos Rocldield. Varför 
detta? Hopfogade, tidigare burkade 
produktioner? Sannolikt inte, men 
något som jag tycker kunde tala för 
det är den påtagliga bristen på tän
dande ideer, på något som bryter av. 
Det vokala dominerar starkt. Ideer 
kanske man kan spåra, men fullfölj 
den uteblir väl så ofta. Soundet är rätt 
tungt till faljd av ett massivt plonkan
de på brädorna men tempot, obändig
heten och utmaningen som borde fin 
nas där är svårfunna element; men 
visst finns ljuspunkter som i synnerhet 
Bring Back That Leroy Brown och de 
två tagningarna av In the Lap of the 
Gods. En hel del accenter, effekter 
och mixen tillförda intrycksljud (fläm
tanden, vind brus och tjut) tror jag 
också hängivna Queen-fans gärna såg 
utelämnade. 

Texterna är intressanta att granska, 
kanske inte överraskande med tanke 
på den studiebakgrund medlemmarna 
har (filosofi, astronomi bl a). I II -
med sin ·' svarta" och "vita" sida -
verkar en hel del av dem ha rent klas
siska förebilder som t ex MilIOn, 
medan Heart visar upp prov på lit
terär alstring å la engelsk nonsensvers 
("Killer Queen") och mera svår
bestämbara_ modernistiska a11-
män stämningar. Queens texter är 
dock klart särpräglade och - faktiskt 
- ofta nog alls inte dålig vers; s k 
fungerande poesi finns goda prov på 
bland alla anspelningar och vokatio
ner . I några fall får man veta att tex
terna inspirerats av t ex målningar, 
och visuell slagkraft förmedlas också i 
orden. Alla texter kan studeras som 
påtryck på innerpåsarna till skivorna. 

Queen är en grupp med dignitet. 

Den rör sig i lite olika dimensioner 
men med rätt material gör den här 
kvartetten begåvade ting. 

Tekniskt sett bör ingen bli besviken. 
Jag håller en peng på att Warner
Elektra-skivans egenskaper är de 
tacksammare att ta fram, men båda 
är fina bevis på pop-processing och 
på bästa brittiska studioteknik liksom 
på efterföljande god gravering och 
matrisering, vilka processer alltså 
torde ha ägt rum på Atlantens båda 
sidor i resp fall. 

Båda LP-skivorna har dels avspe
lats i stereo, dels som 4-kanalmaterial 
enligt en matrisprocess. 

RT:s utlåtande: God (II) till accep
tabel 4-kanalverkan (Heart). 

Vid lyssningen använd apparatur: 
4-kanalfarstärkare JVC 4 VN -880 

med s k SFCS-matrisnät för fler
kanaligt, avlett ljud med ett mönster 
för kanal separationen enligt den i R T 
tidigare (se /973 nr /2) beskrivna och 
testade koefficientgrupperingen med 
90-gradiga fasskillnadslägen (egentli
gen 2 X 90°) för bakre högtalarieden. 
- Ett slags hybrid mellan SQ och 
Regular Matrix-familjen. 

Högtalare: Två specialbyggen av 
s k vågutbredningstyp (transmission 
line)jämte två Acoustic Research AR 
6. 

Analytisk lyssning har ägt rum 
över dels ett par 4-kanaliga Superex
hörtelefoner , dels en Jecklin Float. 

Skivspelare: Technics SL-II00. 
Pick uper: Stanton 68 1 EE jämte 

en Pickering 1200. 
U.S. 

HÄNT 
Halvledarkontakter 
på Uppsalaseminarium 
Elektronikavdelningen vid Teknikum, 
Uppsala universitet, anordnar under 
våren i samarbete med svenska sek
tionen av IEEE samt Svenska va
kuumsällskapet (SVS) två seminarie
dagar om kontakter till halvledare. 
Tid: 10-11 april 1975. 

Vid kontaktering av halvledare 
inom kiselteknologin eller av andra 
halvledarmaterial inom t ex opto-, 
mikrovågs- och kraftelektroniken 
ställs olika krav på kontakternas 
funktion som ohmsk, likriktande, ic
ke-injicerande övergång etc. Semin a
riedagarna avser att ge insikter beträf
fande teori och undersökningsmeto
der för olika kontakttyper, speciellt 
beträffande metallhalvledarövet
gånger, vilka fått en alltmer ökad be
tydelse. 

Kursen, som hålls på Skokloster, 
kostar 350 kr, vilket inkluderar h.ela 
uppehållet med inkvartering. Konfe
rensen vänder sig till forskningsverk 
samma och till ingenjörer vid univer
sitet, högskolor och industrier i Nor-
den. • 

Några programpunkter omfattar 

t ex teori över metallhalvledarkontak
ter, mätmetoder på MS-kontakter, 
backscattermetoden för analys av sili 
cidbildning och diffusion i MS-kon
takter och kontakter till sammansatta 
halvledare för mikrovågstillämpning
ar, optoapplikationer jämte övriga, 
sammansatta halvledare liksom hög
effektkomponenter. 

F öredragshållarna är specialister 
från näringsliv och högskolor. När
mare information om seminariedagar
na kan erhållas från docent Stllre 
Petersson, Teknikum, Uppsala, tel 
0/8/ 100470. 

Utställningar 
konferenser -7 5 
M A RS 
3 - 7. AES 50th Convention. London. 
4 -6. Semiconductor International. 

rlig utställning och konferens. Wies
baden. 
9- /6. Vårrnässan. Leipziger Messe
amt. Leipzig. 
/0-/4. Didacta 1975. Internationell 
läromedelsmässa. Niirnberg. 
10 - /4. Electronic Data Processing, 
U S Trade Center. Stockholm. 
10 - /6. XVII Festival International 
du Son. Paris. 

APRIL 
2 - 4. Nationell konferens om radio
vetenskapens grunder, dess an
gränsande vetenskapsgrenar och dess 
tekniska tillämpningar. Linköping. 
2 - 8. IV Salon International Audiovi 
suel et Communication. Paris. 
2 -8. Salon International des Com
posants Electroniques. Paris. 
7 - 10. Satellite Communication Sys
tem Technology. London. 
7 - / /. Electronics Production & Test 
Equipment Exhibition, U S Trade 
Center. Stockholm. 
8 - /O. IEEE (Intercon) International 
Electrical and Electronics &hibition. 
New York. 
/5 - 20. Internationella Svenska 
Massan. Göteborg. 
/6-24. Hannovermässan 1975. 
Hannover. 
21 - 25. IM 75. Älvsjö. 

MAJ 
12- /4. Utställning av medicinska 
och andra vetenskapliga instrument, 
U S Trade Center. Stockholm. 
13 - 16. International London Elec
tronics Components Show. London. 
23 - 29. Internationellt TV -sympo
sium och utställning. Montreux. 

JUNI 
3 - 4. Video/ Nya Media 75. Stock 
holm. 
24 - 27. Laser 75. Internationell op
tronikutställning och seminarier. 
Miinchen. 

AUGUSTI 
29 - 7 september. Internationale Fun
kausstellung. Berlin. 

3/ - 7 september. Höstmässan. Leip
ziger Messeamt. Leipzig. 

SEPTEMBER 
5 - /4. Radio-TV 75. Köpenhamn. 
9 -/3. Internationell teknisk mässa. 
Helsingfors. 
9 - /3. Ineltec. Fackmä sa för indu 
striell elektronik och elektroteknik. 
Basel. 
/6 - 20. Productronica. Hybridteknik 
för rationell produktion av mikro
kretsar. Miinchen. 

/5 - /9. Datakraft 75. Internationell 
fackmässa för dataterminaler, data 
kommunikation och datautru tning. 
Malmö. 
25 - 30. Vidcom. Cannes. 
26 - 5 oktober. Hör Nu i samband 
med S:t Eriks-Mässan. Älvsjö. 

O KTOBER 
2 -8. Tel.ecom 75. Världsutställning 
för kommunikationsutrustning. 
Geneve. 
3 - 9. Elektronik 75. Köpenhamn. 
6 - 10. Elfack 75. Göteborg. 
/6 - 22. Stockholms Tekniska Mässa. 
Stockholm. 
27 - 31. Systems. Internationell fack 
utställning och seminarier rörande 
datorsystem och deras användning. 
Miinchen. 

Montreux -symposiet 
hålls 23-29 maj 1975 
Snart är det dags igen för det interna
tionella TV -tekniksymposiet i Mon
treux: Det blir det nionde i ordningen 
och äger rum från fredagen den 23 
maj till och med torsdagen den 29 
maj. Det föregås av ett tredagars 
symposium och en expo om Electro
magnetic Compatibility. 

I år kommer enbart CA TV och 
CCTV-sektionerna att anslå totalt 16 
timmar för föredragen om och kring 
de ämnena. Hela kongresscentret 
upptas av den tekniska utställningen. 

Det sedvanliga symposiet ägnas i 
år åt framtidsteknologi och -teknik för 
video, och det får formen aven runda 
bordskonferens. 

Tre Paris-mässor 
under mars - april 
Våren 1975 äger tre betydande 
mässor rum i Paris under arrangör
skap av både kulturorgan och franska 
elektronikindustriförbundet: 
• /0- /6 mars sker den I7:e IllIer
nationella ijudfestivalen i Palais des 
Congres, 
• 2 -8 april är det samling vid Porte 
de Versailles mässområde till den 18:e 
Internationella elektronikkompo
nentutställningen, ·'salongen " , och 
• samtidigr hålls den 4:e internatio
nella utställningen för A V- or;h kom
munikationsteknik på samma1plats. 

Franska handelskammwens sek
tion för fackutställningar ger upplys
ningar om dessa evenemang. Tel 
08/202318. 
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HÄNT 

Luxor 
bygger till 
För sjunde gången bygger Luxor till 
den ursprungliga fabriken från 1947. 
Utökningen gäll er 10400 m'. Hela 
golvytan på Luxorfabriken kommer 
därmed att uppgå till 85 000 m'. 

Som fOrsta foretag i landet kommer 
man att disponera pengar ur den s k 
miljöfonden, nä rmare bestämt 2,8 
mkr. Dessutom får 8,1 mkr utnyttjas 
ur investeringsfonden, vilket betyder 
att 3 mkr av dessa behöver återbeta
las. 

Miljöfrågorna har ägnats stor 
uppmärksamhet vid projekteringen. 
De tunga pressarna, som tillbyggna
den ska inrymma, kommer att stå på 
ett särskil t golv skilt från resten av 
byggnaden, så att vibrationer ej fort
plantas. Vidare kommer väggar och 
tak att kläs med bullerabsorberande 
material. 

Innyttning kommer att ske under 
sommaren 1975. 

NYTT 
Servicedrive nytt 
från Patentverket 
"Sveriges unika idesamIing" kallar 
Patentverket sin informationskam
panj for att göra forhands
granskningsservicen och det unika 
biblioteket mera kända hos företag 
och uppfinnare, konstruktörer, 
forskare och innovatörer. 

Verket har nu ca 27 miljoner pa
tentskrifter liksom 17000 böcker och 
ett mycket stort antal tekniska tid
skrifter från hela världen; en for lan
det unik fa'ktareservoar. Sedan 19,73 
åtar verkets ca 200 experter sig for
handsgranskningsuppdrag av uppfm
ningar utan att patent söks. Klienter
na erbjuds fullständ ig sekretess och 
opartisk rådgivning liksom fakta om 
nyhetsvärde, befintliga skydd samt 
bevaknings- ell er sökningsuppdrag i 
samband med ideer, konstruktioner 
eller projekt, som fOretag eller enskil 
da vill ha utredda inn an en större 
satsning sker. Sedan starten har mer 
än 2 700 granskn ingsuppdrag utforts, 
uppger man hos verket, som tillämpar 
timpriser från 85 kr/ timme for teknis
ka uppdrag till 45 kr/ timme for "övri
ga uppdrag", enligt den stora folder 
man skickat ut som information. 

Chefen fOr informat ionscentralen 
är Margareta Lagerman, 22 55 40, 

. som kan förmedla ytterligare upplys
ningar. 

Ny agentur till 
Gy Ding Teledata AB 
Schulte Elektrotechnik, Ludenscheid, 
Västtyskiand, ha r som generalagent i 
Skandinavien utsett Gylling Teledata 
AB. 

Schulte Elektrotechnik tillverkar 
bl a motorskydds brytare for l-fas mo
torer, strömställare for bruksfårernåi 
och kombinationsapparater med ut
tagsdon enligt CEE-systemet. 

Svensk representant : Gylling Tele
data AB, tel 08/93 0120. 

AmpexAB 
i nya lokaler 
Ampex har öppnat ett nytt försälj 
ningskontor fOr Skandinavien. 

Den nya adressen är: Rissneleden 
8, Sundbyberg. Som 'tidigare gäller: 
Tel 08/28 29 10 och telex 10867. 

Åter namnändring 
hos CRL, Tyskland 

. Vid en företagsfusion 1971 ändrade 
Rosenthal sitt namn till CRL Electro
nie Bauelemente GmbH. 

Namnet CRL har tyvärr i många 
fall alltför lätt fOrväxlats med andra 
snarlika tillverkarnamn och därfö~ 
beslutade man att fr o m den 1 no
vember 1974 ändra sitt namn till Dra
loric Electronic GmbH. 

Namnändringen berör samtliga tre 
tillverkningsenheterna Werk l, Werk 
II och Werk III. 

AB Nordqvist & Berg represente
rar Werk II, som tillverkar filmrnot
stånd, trådlindade effektrnotstånd 
samt vridrnotstånd, och Werk III, 
som tillverkar keramiska kondensato
rer. 

Färg-TV -rör 
ersätter sIv-rör 
Mullard planerar att bygga om en 
fabrik för tillverkning ay svart/v ita 
TV -bildrör, till en av Europas största 
och modernaste tillverkningsenheter 
fOr färg-TV -bildrör. 

Bakgrunden till den planerade 
satsningen är att försäljningen av 
färg-TV-mottagare ökar medan for
säljningen av svart/ vita mottagare 
minskar kraftigt i hela världen. 

Ombyggnaden beräknas kosta 30 
mkr. 

Svensk representant: AB Elcoma, 
tel 08/679780. 

"K vadro" -kassetter 
nyhet från BAS F 
•• Inom ramen fOr sitt musik
program, som omfattar grammofon
skivor och musikkassetter, presente
rar BASF nu som första fåretag i 
världen dessutom kvadrofoniskt in
spelade musikkassetter. 1 fårsta hand 
är det fråga om populärmusik och 
klassisk musik. 

Inspelningen av de fyra kvadrospå
ren sker via en encoder på två spår. 
Vid uppspelning separerar en decoder 
dessa två spår till fyra kvadrokanaler. 
Genom detta fOrfaringssätt blir det en 
viss "överhörning" mellan de enskilda 
kanalerna (den akustiska övergången 
mellan de olika kvadrokanalerna blir 
på detta sätt mjukare), men detta ger 
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ändå en bättre slutenhet i den totala 
klangbilden , enligt företaget. 

Förutom uppspelning kvadrofo-. 
niskt via "tape-däck" (en kassettspe
lare utan egen förstärkare och högta
lare) med SQ-decoder (SQ = Ste
reo/ Quadro) kan dessa kassetter även 
användas i alla stereo och monokas
settspelare. Det fmns inga tekniska 
problem med att överföra kvadroupp
tagningar efter SQ-principen till FM 
radions stereosändare. • 

NAMN 
Ekman & Co 
Civilekonom Urban Blomberg har 
utnämnts till ekonomidirektör i Ek
man & Co AB fr o m den I december 
1974 och ingår i den nyligen inrättade 
koncernledningen. 

Pioneer 
Pioneer Electronic Svenska AB har 
utnämnt Simon Ni/brink till mark
nads- och försäljningschef fr o m den 
1 januari 1975. 

Simon Nilbrink kommer närmast 
från AB Sonab där han var fårsälj 
ningschef i fyra år. Dessförinnan ar
betade han på forsäljningssidan inom 
Electrolux-koncernen. 

Tektronix 
Ingenjör Roger Svensson har knutits 
till Tektronix säljavdelning får mätin
strument. Roger Svensson kommer 
närmast från Telefon AB LM 
Ericsson. 

CEN 
Verkställande direktören i Sveriges 
Standardiseringskommission Jan 011-
ner har valts till president i den 
europeiska standardiseringsorganisa
tionen CEN. Han tillträdde posten vid 
årsskiftet. 

SGS-ATES 

Per Erie 
Josef.son 

Leif 
A1meling 

SGS - A TES Scandinavia AB har på 
senare tid utökat sin försäljningsor
ganisation med tvä nya medarbetare: 

Per Eric Josefsson är försälj 
ningsingenjör. Han kommer närmast 
frän ASEA. Han kommer att handha 
fOrsäljningen av samtliga produkter. 

. Leif Almeling, försäljningsingenjör, 
kommer närmast frän LM Ericsson. 

Han ska svara för tekniska upplys
ningar samt även handha försäljning 
av produkter. 

Nordisk Elektronik 
Börje Wennerholm har utsetts till 
marknadschef fOr tillverk -
ningsprogrammet av marin- och tra
fikö\ ervakningsutrustningar hos In
genjörsfirman Nordisk Elektronik 
AB. Marknadsansvaret gäller säväl 
Sverige som exportmarknaden. Dess
utom kvarstår Wennerholm som fOr
säljningschef för företagets kompo
nentavdelning. 

Leif Rosqri~t har utsetts till pro
duktchef inom komponentavdelning
en för produktprogrammet från Gene
ral Electri c, Monsanto, Teledyne och 
Varo. Rosqvist tjänstgör dessutom 
som försäljningschefens ställföreträ
dare inom komponentavdelningen. 

Elfa 
Ljudavdelningen hos Elfa Radio väx
er och har nu utnämnt Jan Israelsson 
till reservdelschef. Jan Israelsson, som 
är tekniker, kommer närmast från 
Rino-kedjan och dessförinnan från 
Bang & Olufsen, där han arbetade pä 
servicesidan. 

Anders Ossmark har utnämnts till 
kontaktman för västra Sverige. Han 
har haft det lite närmare tillljudavdel
ningen: Han kommer nämligen fran 
en annan division inom Elfa, där han 
arbetat pä komponentsidan med or
der och försäljning. 

Jan -Eric Persson har tillträtt som 
teknisk konsulent. Närmast kommer 
han frän National Svenska A B och 
Televerket. Han ska bl a ha hand om 
mätningar, tester, teknisk service och 
en rad andra tekniska uppgifter. 

Gylling 
Gylling Elektronik-Produkter. AB har 
anställt herr Urban Lundberg som 
marknadschef, direkt underställd bo
lagets VD. Herr Lundberg kommer 
närmast frän Data Saabs mark
nadsavdelning i Linköping, där han 
varit produktchef. 

Gylling Elektronik-Produkter AB, 
Oskarshamn, ·är Gylling-Företagens 
specialfåretag för fårbindningsteknik 
inom omrädet elektronik och har idag 
en av Europas modernaste fabriker 
för tillverkning av mönsterkort och 
multilayer. 

Sonab-AGA 
Efter fusionen Sonab-AGA Mobilra
dio . AB har verksamheten inom So
nab omorganiserats i divisioner. 

Till chef för Audiodivisionen har 
utsetts Lars-Olof Pehrsson. 

A me Gjers har tillträtt befattningen 
som marknadschef med ansvar får 
samtliga marknader. (Audio) 

Till administrativ chef pä Audiodi
visionen har utsetts Bengt Zahrisson. 



Verktygen du behöver 
för att själv byggd .. 
Sveriges tuffaste receiver! 

~U&6 
K~ DU~SATSe~ 
MED FARDl6MOt:)TEAAT • Te5,.t\ 

KRElSKO~" Be.\o:lÖ\JE~ DO e~OI6T 
E~ SI<ROVMe;)5E.L FOR. Su)"MO~ERi~6 
ALLA KA~ ~6El~ S,~ s'tEReo~ec.,\)eR. 
TE'XÅ~ Ö6& e,(666~,S ~\S e~o:

TEAAtO 066 ~~T. K~. ~~,s 830:- lto3ll:\..M"a. 

U & & 'rtL'rtKTRONIK AS Vallgatan 8, 411 16 Göteborg 
w w Telefon 11 7970 - 80 - 90 
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UK450C TV- SVEPGENERATOR 
Frellvomr 34- 50 MHz. Utg. sp. 
100 mV Ko"t. reglerbat. Svepfrebl. 
50 Hz nit. Svepbredd 0 - 10 MHl. 
SVtlg~. f. oICdlolCop c:a lOV eff. 
Faskontr. 0 - 180. ampl.mod. 100 Hl 
urkoppl bar. Kr. 201:00 

UK405SIGNALfÖWARE 
m h6g MF-U"shghet HF kontr. 
0 - 20 dB. LF klnsl.h., JmV- 30mV
O,3V- 3V. HF Ingtng. mitsonder m. 
demodulalor. LF uIgt"g j mitson
der Inbyggd h6gtllare 8 LF;n.. 
9i~" kan sluta. ull oscllloscop eller 
mdh\loltmeler. Kont ulg.spin. regI. 
8att.dnven 2 st 4.SV i sane. Kr. 199:00 

UK1 10A 2:dW TOPPEFfEKT FOR
STl.RKARE ballendnv." eller med 
UK600 4 ulg kinst.he! 4QOmV. Kr. 
179:00 

UKSOO STAB.NÄTAGGAEGAT 
14.5V = ma .. 250mA. Kr. 72 :50 

UK1571NDUKTIVSLlNGA 
för utdt6s lNerlönng ~ TV-lon. C;a 
20 m Kr 77:00 

UK1821NDUKTIVMOTTAGARE 
av TV-10" för hönelefo", Kr. 213:00 

LAGERRENSNING 
Beställ i dag! Missa inte chansen! 

EUKTROlYTKONDENSATORER 

1/1 Y 
S,F 
10 
25 
SO 
100 
250 
500 
'000 
2500 
5000 
'0000 
25000 

701l0Y 

1:25 
1:25 
1:25 
1:21 
1:25 
1 :85 
2 :45 
3 :10 
4 :85 
7 :50 

11:95 
23 :15 

05~F 1 :215 
1 1:25 
1.6 1:25 
2.5 1:25 
5 1 :25 
25 1:95 
50 2:25 
100 3 :215 
250 4:30 
500 5:95 
1000 10:50 
2500 19:95 
5000 38:95 
10000 49:75 

HALVLEDARE 
AC107 1 :75 
AC116 3 :50 
AC124 4:70 
AC125 2:95 
AC127 2:75 
AC132 3:95 
AC15l 2:95 
AC153 4:05 
AC162 3 :95 
AD130 1:00 
A0133 8 :70 

AD150 13:25 
AD152 7 :50 
A0155 1 :50 
AF115 4 :35 
AFI17 4 :50 
AFl18 1 :75 
AF121 4:95 
AF125 3 :50 
M127 
AF178 
AF179 
AF180 
AF181 
AF185 
AF239 
ASY27 

3:45 
10:25 
10:25 
11 :70 

8 :70 
7:95 
8:95 
7:95 

12115V 
S,F 
'O 
25 
SO 
'00 
2SO 
500 
'000 
2500 
5000 
'0000 
25000 

100/11OV 

1:21 
1:21 
1:21 
1:21 
1 :30 .,.. 
3 :10 
3090 
8:95 

10:25 
13:95 
31 :50 

5~F 1:71 
25 2 :25 
50 2 :50 
100 4 :25 
250 1 :71 
500 7:95 
1000 18:71 
2500 23:71 

R_, 
EM9l 3:45 
EBC90 5:80 
EBF2 13:15 
EBF80 1:20 
EBF89 5:25 
EBl2l 10:25 
ECC81 4 :75 
ECCS4 7:30 
ECC91 9 :75 
ECF82 1:95 
ECH21 10:25 
ECL84 5:85 
ECL85 8:90 
H9 14:70 
HS6 5 :15 
El8l 7 :75 
EL8J 8 :20 
EL86 5:95 
EM80 8:SS 
EMU 7:95 
EY81 1 :50 
EY8S!B7 4 :80 
ElS1 5:95 
PA8C80 5:30 
PeC84 
PCC85 
PlO' 
PlO2 
PlO3 
PlS04 
UAF42 
UBC8l 

7:20 
1 :20 
8:95 
8:25 
1:95 

10:60 
10:95 
8:75 

3O!35Y 
S,F 
25 
SO 

•• 
100 
250 
500 
1000 
2500 
5000 
10000 
25000 

1:25 
1:25 
1:25 
1:85 
1 :75 
3~ 

3 :75 
1 :50 
8:25 

14:30 
23 :50 
39:95 

-S,F 
1. 
25 
SO 
54 
100 
250 
500 
'000 
2500 
5000 
'0000 

1:25 
1:25 
1:25 
1 :75 
2:25 

'M 
3:45 
4 :75 
7 :95 

12:35 
18 :71 
35:45 

RUlLIlOCKKONDENSATORER 

SOOV-25OY l000v""SOOV 
l00pF 0:60 SOOpF 0 :90 
250 0:80 1000 1:00 
500 0:80 2500 1:25 
1000 0 :70 SOOO "OG 
2500 0:85 10000 1:85 
6000 1:00 22000 1:80 
10000 1:20 47000 2:25 
22000 1:45 SOOOO 'M 
50000 1 :70 100000 2 :75 

100000 1:95 15(X)()() 3 :10 

lADOR I trllM't ........ utIIn 

~tiI PEERUSS KIT~ 
SYSTEM 
2-81611 teak 85 :50 
3 - 25 l001t leå 1158:00 
3 - 2S 100ttvaloot 187:00 
50-4 50lt Ink 149:00 
50-4 50tt valflÖt 175:00 

ITYROlKONDENSATORER 
63V. 160V. SOOV. 63OV. frln 4,7pF 
- 27000pF frin kronor 0 :90/51. 

POLYESTERKONDENSATORER 
i förekommande virden frt" l00pF
l~F 250\1. 4OQV. 63OV. '-1ooov, 
1500V fr"" kroOOfO:8O!st. 

KERAMISKA KONDENSATORER 
".".der p.n up typ 1,5pF- l()()()()pF 
fri" kJ'Or"l()( 0:851.t. 

KOLPOTENTIOMETRAA. lm)ir- .t
ler !oganlml$k kurva 0 ,25W 300 -
2,2M 3:95 
o~o med slr6mbfyt. 7:91 
0 :0 dubbelpot. 8:9S 
0 :0 dubbel m. Up. a .. el 13:50 

Samtliga priser Inkl. moms'och 
exkl, frakt. 

SE & JiiMFCJB 
TYP 

1400 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
1401 
1408 
1409 
1410 
7411 
1413 
1416 
1411 
1418 
1420 
1421 
1423 
1425 
1426 . 
1430 

PRIS 
1.95 
1.95 
1 .95 
1 .95 
2.30 
2 .30 
4 .60 
4 .60 
2 .30 
2 .30 
2.05 
2 .05 
5 .35 
4 .10 
4 .10 
2 .30 
2.10 
2 .10 
2.95 
2 .60 
2 .90 
2.40 

DIGITALA INTEGRERADE KRETSAR 

TYP 
1432 
1431 
1438 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1450 
1451 
1453 
1460 
1470 
1472 
1413 
1414 
1415 
1416 

PRIS 
2 .35 
4 .20 
4 .60 
2 .10 

10.10 
9 .65 

10.10 
10.40 
10.10 
10.80 
10.80 
11.45 

2 .30 
2 .40 
2 .40 
2 .30 
4 .20 
3 .65 
4 .35 
4 .35 
8 .25 
4 .35 

TYP 
1480 
1482 
1483 
1485 
1486 
7489 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 

14100 
14107 
14121 
14122 
14123 
74141 
14145 
14150 

PRIS 
4 .60 
9 .10 

10.60 
10.10 

4 .35 
21 .65 

9.15 
10.60 

8 .15 
8.15 
8 .95 
8 .15 
8.15 

13 .15 
4 .35 
5 .05 
4 .35 
9 .65 

10.60 
10.60 

8 .15 

TYP 
74151 
74153 
14154 
74155 
14156 
14151 
14161 
14163 
14164 
74165 
14166 
74176 
74177 
14180 
14181 
74182 
14192 
14193 
74194 
14195 
7 A 199 
14200 

PR IS 
11 .05 
13.15 
11 .05 
11 .95 
11 .95 
14.25 
15.20 
22.95 
22.95 
19 .30 
16 .10 

1 .90 
1 .90 
9.65 

34.45 
9 .20 

13.15 
13.15 
13.15 

9 .65 
22.95 
89.50 

Prisuppgifter pi övriga le's i 74-serien på begäran. (Även 74H. 74l • .'4S etc.) 

LINJÄRA tNTE 
GRERADE KRET~AR 
TYP PRIS 
LM 300 9 .35 

301 4 .35 
30S 12.65 
309K 18.20 
311 12.60 
339 18.50 
377 31 .15 
380 21.90 
381 19.95 
382 19.95 
S55 13 .15 
109 3 .45 
110 4 .10 
111 3.65 
723 1 .00 
725 9 .90 
741 4 .35 
747 9.35 

Köp minst 6 st. -
-10" rabatt. 

tC-HÄLLARE 
14-plO 1.80 
16-pm 1.90 
24 .. plO 8 .15 
28-pm 9 .30 

ELEKTRDLYT- C/ MDS 
KONDENSATORER TYP PRIS CD4016AE 17 .25 
2.21S0 luFN) 1 .50 CD4001AE 1 .45 CD4019AE 18 .05 

4.1/50IuFN} 150 ~g:gg~~~ lb:~~ gg!g~~:~ ~ ::~ 
10/ 10 IuFN) 1 .15 CD4010AE 1 .45 CD4021AE 15.50 
10/50IuFN) 1.50 CD4011AE 1 .45 CD4030AE 1 .45 

~~~~~ :~~~: g~ CD4012AE 174 .. 43 55 C'0D40st.3255A~ ,aban36.00 

~~~g :~~~: ~ :~~ ~C::;0::..4:.:0:.:1.:3=A:.:E __ :":':'::::'_:":';::'::-::'::"=~:":':::';::-_-l 
1 00/ 1 O lu FN} 1 .25 
l00/25IuFN) 2 .15 
220/25IuFN} 2 .30 
500/ 10 lu FN) 1 .50 
looo/2SluFN} 4 .15 
10 st. - 30 % rabatt. 

Zenerdioder 400 mW 
3W till 30V, l :65/st. 
t 1:10/ tO st . 
89.-/100 st , 

KERAMISKA 
KONDENSATORER 
5OV. våffla utförande. 
Värden IpF): 22 -21-
33-39-4 l -56-68 
82- t 00-120-150-
180-220-210-330 
390 410· 560-680-
820-1000-1200 
1500-2200-3300-
4700-6800-10000 
15000-22000. 

SIFFERINDIKATORER - Displays 
lITAONIX FDl- 7. 7-segment LEO display. 
DIP, rött ljus. 20mA/segment. SI fferhöJd -
8,4 mm, 
Pris : 17 .- /st . 75.90/ 6 st. 

MÄNADENS ER8JUDANDE I! 
lMJ09K 12 :95/ st. 
7400. 7401 , 7402 , 7403. 7404, 7405, 7410. 
1420. 1430. 1440. 1453 - 14 .90/10 st . 
14192 11 :10/ st . 
148991 :-15 st. 
8Cl09 1 :55/ st. 
2N3055 6 :50/ 51. 

Även många andra erbjudanden pa passiva 
komponenter, le m m. De lägsta pnser VI hah 
någonsm!l 
8egär vår senaste prislista. den skickas gratlsl 
Nu alla pnser Ink l. moms! l 

@HEFAB] Box 45025. 104 30 Stockholm - 45. Tel. 08/20 1500 
Teg~rgalan 39. Stockholm - C 
EXP.- o. KONTORSTIDER: Vardagar 9 -17. Lördagar stÖ"gt 

TRIMPDTENTtD
METRAR 0.25W 
Liggande montage: 
100 ohm till 2M2. 
Stående montage : 
100 ohm till 470K. 
Pris: 7 :95/ 10 st. 

55 :-/1 00 st. 

Pris: 0.651st. 
35 :-/100 st. 
Värden: O.033uF, 
0.04 7uF.· Pris: 0.701st. 
35:-/100 $t . 

MaTer Import, Fack, 22002 Lund 
Order telefon 046/14 77 60 kl. 13 till 18 
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Canton Discostat. Den 
leder bort statisk 
elektricitet. 

Ljudet 
RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1 ~75 

Vid torr luft blir skivorna ofta laddade med statisk elektricitet. Då hjälper det inte hur 
noga du sköter dina skivor. Det knäpper ändå. 
Med hjälp aven mjuk fin kopparhårspensel leder Canton Discostat bort den statiska 
elektriciteten via en jordledning . Och genom att kopparhårspenseln är så mjuk 
och bara berör skivans yta skadar den inte själva Skivspåret. Canton Discostat kan 
användas på alla skivspelare . Levereras komplett med nålrengörare och specialduk. 

r •••••••••• - •••••••• -
• Ljudet AB, Fack, 400 42 Göteborg, telefon 036/ 14 95 15 : 

• Skicka .............. sl Canton Discostat per postförskott. • 
• Pris 95 kronor inkl. moms. Men plus porto . • 

• Namn... ... . . .. . ... • • • • Adress . ... . . . . . . ....... • 

• Postadress .. , ........ ... . . . .... ,.. . . .. . . • 
I ••• _ •••••••••••• J~~. 
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DX-nyheter 
i korthet 
Vinterhalvåret har nått sin kulmen, 
dagarna blir lite längre och vi kan 
börja ana att vi åter går den ljusa 
årstiden till mötes. Detta kan även 
börja märkas på radiobanden: Natte
tid börjar de latinamerikanska statio
nerna att åter bli hörbara, och det 
märkliga är att många gånger kan 
nya och intressanta stationer höras i 
säsongens början för att senare bloc
keras av vanligare och starkare statio
ner, som blir hörbara senare. Men 
först fram i den första våranstrukna 
månaden mars, kan några egentliga 
konditionstoppar påräknas. De asia
tiska stationerna, som dominerat 
under vintern, får allt sämre hörbar
het för att om någon månad vara helt 
borta till hösten igen. 
• Under tiden 21 - 23 mars kommer 
ett stort internationellt DX-möte att 
arrangeras i Bryssel aven grupp bel
giska DX-are i samarbete med belgis
ka radion. Förutom deltagande i kon
ferens och debatter kommer man att 
besöka den belgiska radions stora 
byggnad jämte sändaranläggningarna 
i Wavre och dessutom förekommer 
även turistinslag, där sevärdheter i 
Bryssel med omgivningar visas. Infor 
mationer om mötet kan erhållas från 
DX-Corner Belgium. Belgian Radio 
& TV. Bryssel. Belgien. 
• Den första DX-konferensen på 
den mellanamerikanska kontinenten 
hölls i december 1974 i San Salvador, 
huvudstad i El Salvador. Förutom 
DX-are och klubbrepresentanter från 
de mellanamerikanska staterna be
söktes konferensen av DX-are från 
Sydamerika och USA. Arrangör var 
El DX Club Quezalteso i Guatemala, 
och den klubben är intresserad av att 
komma i kontakt med DX-are i övri
ga världsdelar. Intresserade kan skri
va till klubbens adress Apartado 56. 
Quezaltenango. Guatemala. 
• Radio Ankara, Turkiet, sänder ett 
DX-program på engelska varje lördag 
i det engelska program som börjar kl 
23 .00 på 11880 kHz. 
• Telefunken håller för närvarande 
på att installera två nya sändare för 
Radio Tunis räkning i Tunisien. En 
kortvågssändare med en effekt av 600 

ox
ING 
Börge Eriksson 
rapporterar 

kW byggs i Sfax och ska sända till 
Mellersta östern, medan en 350 kW 
mellanvågssändare i Gafsa ska täcka 
det arabiskspråkiga Nordafrika. I 
oktober i år beräknas sändarna kunna 
tas i bruk. 

• I höstas nämnde vi planerna på en 
ny, stor internationell radiostation i 
Paraguay med bl a japanska intressen 
bakom. Enligt pressuppgifter planeras 
nu ytterligare en stor kortvågsstation i 
landet. Stationens troliga placering 
blir i norra delen av Chaco-provinsen. 
• Radio Budapest, Ungern, arrange
rar i år en stor lyssnartävling med 
anledning av 30-årsjubileet av 
U ngerns befrielse 1945. Fina priser 
vinkar med bl a fria resor till Ungern. 
Jubileet firas den 4 april, och närmare 
informationer om tävlingen ges i de 
utländska sändningarna: informatio
ner kan även erhållas direkt från sta
tionen. 
• "Eterkriget" rasar även i Mellersta 
Östern, där länderna försöker . över
trumfa varandra i sändarstyrka. Bl a 
lär kung Hussein i Jordanien ha gett 
klartecken för byggandet aven 2 000 
kW stark radiostation i huvudstaden 
Amman. 
• Det populära programmet Austra
lia DX-ers Calling från Radio Au
stralia har för närvarande god hörbar
het när det sänds söndagar kl 10.00 
på 9570 och 11765 kHz. Peter Hom 
jray är programledare. 

Taiwan - välfyllt 
med radiostationer 
Liksom i de flesta andra republiker i 
östra och sydöstra Asien finns även 
på ön Taiwan (Formosa) ett flertal 
radiostationer. Sammanlagt finns ett 
tiotal olika bolag, varav några även 
sänder på kortvåg, vilket har medfört 
hörbarhet även i vårt land. 

Öns officiella eterröst är Broadcas
ting Corporation of China, det natio
nella bolaget, som också sköter ut
landsprogrammen. Förutom den na
tionella programservicen fäster man 
stor vikt vid programmen som riktas 
till utlandet, inte minst det närbelägna 
kinesiska fastlandet. Man sänder näs
tan dygnet runt program på de största 
och vanligaste kinesdialekterna. Pro-

Kulmen på vinter
konditionerna ... 
Stor-meeting i Bryssel 
Ungern-jubel med 
lyssnartävling ... 

• • • 

graminnehållet har dock ändrat 
karaktär under årens lopp : 

Till att börja med var det ren pro
paganda om hur bra kineserna på 
Taiwan hade det jämfört med invå
narna i socialistrepubliken. Numera 
är programmen mera av allmän 
karaktär utom att man sänder nyheter 
till fastlandsbefolkningen om vad som 
händer i deras eget land, nyheter som 
av Pekingregimen undanhålles det 
egna folket. 

BCC. som stationen förkortas, kan 
även höras i Sverige med sina engel
ska sändningar kl 20.00. 11860 kHz 
brukar vara en säker frekvens. Statio
nen svarar med QSL-kort. 

Andra stationer som har varit hör
bara i Sverige är den amerikanska 
armesändaren Armed Forces Net
work som sänder på 7215 och 3990 
kHz, Taiwan Police Broadcasting 
Network på 5960 kHz och The Voice 
of Righteousness. Den sistnämnda 
stationen (som startades den 1 okto
ber 1950, på ettårsdagen av den kine
siska folkrepublikens utropande), var 
under 1950-talet ofta hörd i Sverige 
och blev mycket populär bland DX
are bl a för sina specialprogram i täv
lingar. 

Tyvärr har stationen sedan mer el
ler mindre blivit ohörbar genom det 
ständigt ökande beståndet av super
starka sändare. Men det händer 
ibland att stationen hörs vintertid i 
norra Sverige, vanligtvis på 7200 
k Hz. Stationen stöds av regeringen 
'lch sänder huvudsakligen till fastlan
det på de vanligaste dialekterna man
darin, kantonesiska och tibetanska. 
Armed Forces Network och Taiwan 
Police Network var också relativt 
vanliga under 50-talet, men kan också 
höras nu någon enstaka gång. 

Bland övriga radiostationer kan 
nämnas China Youth Broadcasting 
Station, en halvmilitär ungdomsor
ganisation som bildades 1956 för att 
ta hand om eliten bland den fattiga 
ungdomen. Stationen sänder även 
program för studenter som icke är 
bosatta i huvudstaden Taipei. Kort
vågssändaren har en effekt av endast 
0,5 k W och har hittills icke varit hör
bar i Europa. 

Radio Liberty är en "fllialstat ion" 
till de proamerikanska radiostationer-

na i Europa med samma namn, vars 
huvuduppgifter är sändningar till den 
sovjetiska befolkningen. Relästatio
nen på Taiwan har till huvuduppgift 
att täcka Sibirien med sina program, 
vilket i huvudsak sker på ryska med 
ryskfödd personal. Programmen 
kommer inspelade från USA eller 
Europa, utom nyhetsinslagen, som 
sätts samman i Taipei. 

Radio Liberty hyr sändare av BCC 
men har en egen antennanläggning en 
mil norr om Taipei. 

Andra stationer på ön Taiwan är 
Voice of Victory, Fu Hsing Broadcas
ting Station, Cheng Sheng Broadcas
ting Corp samt ett par stationer, till 
hörande den taiwanska armen och 
flyget. 

Ett trevligt QSL 
från Armed 
Forces Radio, 
Taiwan. 

Ett QSL-kort av 
äldre årgång 
från BCC, 
Broadcasting 
Corporation 
of China. 

Ar 1959 på hösten hade Taiwan Poli
ce Broadcasting Station en fin hörbar
hetsperiod på 5960 kH~ och man 
svarade då med detta QSL-kort. 
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NYTT ELEMENTFÄSTE 
Nästan omöjligt att bryta. 

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

Svenska AB Philips 
Servex Fack 10250 STOCKHOLM 

28 

Ultram id B4K som tål solens UV-strålning. 

NYTT ELEMENTLÅS 
för snabbare och säkrare låsning av 
elementen 

Informations tjänst 14 

MINDRE KARTONG 
Bara hälften så stor. 
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Manövrering 

Varvtal (varv/min) 

Iltla1701. 
Mästerverket 

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. 

Manuell , helautomatisk 
enkelspelare 

Nål kraftinställning Motvikt, graderad fjäder 
Motvikten är utformad 
som en dubbelverkande 
resonansdämpare (anti
resonator). Graderad 
inställningsratt. 

Hydraulisk nedläggning 
av pickup - när man vill 
börja en bit in på skivan 
45, 33 
Tonarmen söker sig 
automatiskt till rätt 
ingångsspår 

Ja 
Shure V 15 III 

Finjustering av varvtal± 4% 

Antiskating 
Pickupelement 
Standardfäste för 
pickup 
Tonarmslager 

Ja 
Kardanupphängd, 
4-punkts spetslager [I] TONaLA IIIFI AB 

Fack, I . 172 03 Sundbyberg 3. 
Tel. 08128 93 40 Motor 

Stroboskop - varvtals
kontroll med belysning 
Elektroniskt styrd lik
strömsmotor 
30,5 cm 

Yttermått (BXHXD) 42 X 15X36,5 cm 
Vikt, kg 10,9 
Särskilda egenskaper Förberedd för 4-kanal. Skivtallrik, diameter 

Svajning, vägt värde 
Rumble, stereo vägt 
värde 

;±: 0,03 % Skivspelaren arbetar A 
funktionssäker vid nål- O MEDLEM AV SVENSKA Hi Fi INSTITUTET 

-70 dB tryck 0,25 p 

Begär utförlig broschyr om Dual 701 hos din hifi-handlare eller ring Tonola HiFi AB 
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Det (nyaste) nya USA-ljudet 
R T:s artikelserie Det nya USA-liudet under 1974 blev ett av tidningens genom åren allra mest 
uppmärksammade inslag, har viforstått. 
Vår super jideltty-rapportör Svein-Erik BlJrj a, NRK i Oslo, har känt det starka trycket att återkomma 
med en lägesrapport s a s i halvtid, och här har vi hans senaste rön om den USA -marknad han 
folier med Argusögon (och alla öron öppna) • 

•• Då RT nu redan kort tid efter publiceringen av 
serien "Det nya USA-ljudet" kommer med en ny 
lägesrapport på samma tema är detta knappast 
överraskande med tanke på det tempo som utveck
lingen försiggår i och snabbheten däröver att om
sätta tekniska landvinningar i nya produkter. 

Särskilt mycket har inträffat på "de Luxe"-fron 
ten med främst de små audiofllföretagen inblanda
de. Massmarknaden är givetvis långt trögare -
man måste vanligen vänta till dess priserna på ex
klusivare komponenter blir godtagbara, liksom att 
delar av nyare teknologi över huvud blir tillgängli
ga för masskonsumtionsapparatur. "Kännarelek
troniken" görs i små serier, ibland för hand och får 
kosta vad den kostar. 

Vi kan börja med att konstatera, att Matti Otala. 
TIM-distorsionens grand old man (född 1939!) -
alltför välkänd för R T-läsarna för att behöva pre
senteras närmare - redan fått sina första ameri
kanska disciplar: Sålunda har Mark Levinson sla
'git till med en ny förstärkare, JC-2. ("a straight 
wire with gain"; har vi hört det förr, tro?) mycket 
enkel, mycket sofistikerad och mycket dyr ... 
Kretslösningen, baserad på FET-teknik , är John 
Curls. som också har gjort JC-I. förstärkarmodu
len av step up-typ för pick uper av typ rörlig spole. 
JC - I kan nu också fås till JC-2 som inskjutmodul 
för de gängse pick uperna i den här familjen, EMT, 
Ortofon och Supex, och kallas då JC-] SM. JC-2 
går i klass A. och uppvisar en helt komplementär, 
mottaktkopplad kretslösning med hög, icke åter
kopplad bandbredd och låg motkopplingsgrad. I 
annonseringen för den här apparaten nämnes att 
man just uppdagat "vissa typer av distorsion som 
tidigare varit okända". Dessa ofullkomligheter hän
för sig då till för snäva inre band bredder, fel fre
kvensgång, klippning i stegen, överstyrningsdis
torsion och motkopplingsöverdrifter samt låga 
spänningsderivator, allt i enlighet med vad John 
Curl delgavs av Matti O under AES-mötet i Kö
penhamn våren 1974 vid det berömda "flygelsym
posiet" han höll efter sitt föredrag. 

JC-2 kommer att kosta 950 dollar. Om man be
höver, kan man plugga i JC- ISM som betingar 95 
dollar. Mycket tyder på att Mark Levinson också 
förbereder ett slutsteg om 2 X 30 eller 40 W som 
det talas om kommer att lanseras till det f antastis
ka priset av högre än I 000 dollar! Har man ett 
namn så har man ... Uppgifterna gör gällande att 
också nyheten består i en "TIM-fri" förstärkare, 
och man kan ana ett direkt samband mellan ML
produkten i vardande och den prototypkonstruk
tion som herrar Lohstroh och Otala beskrev inför 
AES i Rotterdam 1973. 

Förf har konfererat med Otal a och därefter själv 
byggt steget efter det i An Audio Power Ampl(/ier 
For Ultimate Quality Requirements beskrivna 
schemat. (Audio Engilleering Society R eprint från 
1973.) Förstärkaren fungerar fint och låter mycket 
vackert. 

Klass D-slutstegen kommer nu 

Infinit y Systems Inc har (igen) flyttat till ännu stör
re lokaler. Produktionen bara ökar. Intresset för 
firmans nya s k switch-effektslutsteg, ett klass D 
steg för pulsbreddmodulering, om 2 X 250 W är 
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starkt och man talar om nya utvecklingsl injer för 
audioelektroniken. 

En dylik förstärkare arbetar också Soundcrafts
men på, liksom firman vilken importerar Braun till 
USA, Analog and Digital Systems, som kommer 
att ha färdig en förförstärkare inom kort. 

J B Lansing har öppnat lite återhållsammare 
med vad man kallar sitt switching power supply, en 
"varierbar" strömförsörjningsenhet till den nya ef
fektförstärkaren 6233. 

Infinitys FET -försteg har fått god press i USA 
men den nyhet som väntas slå en hel del i den väg
en utgörs av den redan nu smått legendariska fir 
mans högtalarsystem Servo-Statie l A. en upplyx
ad och avancerad förbättring av det gamla Servo
Staticsystemet, som ändå måste räknas till de bästa 
som fmns. - I SS l A finns nya elektrostatiska 
paneler för både mellanregister- och diskantområ
dena. Dessa får nu drivning av var sin förstärkare 
via ett elektroniskt delningsfilter som sitter placerat 
i servoenheten som styr det dynamiska bassyste
met i dess slutna, separata hölje. Förstärkarenheten 
i fråga är förstås mono-versionen av firmans nya 
klass D-förstärkare. De nya elektrostaterna är ba
serade på att man tillgår ännu tunnare membran
plastmaterial än tidigare. Panelen är större. Priset : 
Ca 3 500 dollar. - Infinitys nya lokaler ligger 
vägg i vägg med RTR:s fabrik , som ju är den kan
ske största tillverkaren av just elektrostatiska hög
talarelement i USA. Så om ursprunget till de .nya 
panelerna kanske man kan våga en gissning .. . 

Biockbyggen och moduler 

En firma som inte kom med i R T -genomgången ti
digare men som flera läsare hörde av sig om är 
FMI, uttytt Robert Fulton Musical Industries. Vid 
tiden för R T -serien hade Fulton knappast någon 
mera anmärkningsvärd produkt men däremot en 
liten högtalare, FMI 80. som i mångas öron lät 
klart bra. Sedan dess har dock Fulton lanserat två 
nya produkter av intresse: 

Firman har idag en s k sub-woofer till 300 dollar 
som ingår i FMI:s s k J-Modular System. ett block
bygge, i vilket flera kompletta högtalarsystem ingår 
och kan hopkombineras. Man har grundläggande 
en lågbasenhet, en "övre bas" och ett 8 tums mel
lanregistersystem plus två 2 1/4 tums "upper mi
drange"-element (Peerless?) jämte ett elektrosta
tiskt system med sex element på toppen av allt det
ta. Den nu nämnda högfrekvensenheten byggs och 
saluförs också som RTR :s ESR-6 diskantarrange
mang. Delningsfrekvenserna hittar vi vid 40 (!), 
150, 1 600 och 5 000 Hz. Vi har alltså ett fem vägs: 
system. 

Dahlquists samarbete med High fidelitys elder 
statesman Saul Marantz verkar gå vidare. Just nu 
torde det här paret stå för USA:s om inte mest 
omtalade så troligen mest omdiskuterade högtalar
system, Phased Array DQ-JO. vilket också är ett 

femvägssystem som gjorts med utgångspunkt i nya 
högtalarparametrar och delvis ny teknologi. Dahl
quist har också just släppt ifrån sig en liten ny
skapelse, högtalaren DQ-6. men om den har vi inga 
pålitliga informationer ännu och har inte heller av
lyssnat den. 

Halvledarsteg från Audio Research! 

Audio Research och rörförstärkarentusiasterna där 
har nu möjligen insett att det, trots allt, finns en 
gräns också för elektronrörets utvecklingsmöjlighe
ter på tonfrekvenssidan (och de kopplingar man får 
dras med i sammanhanget). Härav nyheten, att 
f!fman i en nära framtid väntas offentliggöra sin 
första transistorprodukt: En RIAA-anpassad för
förstärkare. Men just nu f!far Audio Research 
triumfer med sin senaste rör apparat, förförstärka
ren SP-3A med från föregångaren SP-3 ändrad 
nätde!. 

• • • och Bongiorno öppnar eget 

Den som hör av sig till SAE på Västkusten och 
frågar efter den tämligen nyanställde chefkonstruk
tören, herr James Bongiorno. får svaret att denne 
inte längre arbetar vid företaget. Det var mot slutet 
av 1974 som detta Hi fi -världens vagabonderande 
snille bröt upp för gott, för att i egen regi förverkli 
ga sina ideer. Och då han ändå skulle satsa allt 
kunde han ju lika gärna anknyta till den amerikan
ska traditionen att för all del inte vara blygsam: 
Bongiornos f!fma heter följaktligen GAS. the Great 
American Sound (Corporation). Jim tänker nu 
köra över hela prisstrukturen på den amerikanska 
marknaden och avser att sälja direkt från sin fa
brik, antingen färdigbyggda apparater eller bygg
satser. Han har redan ritat ihop två förstlingar, gi
vetvis då favoriterna effektförstärkare: The Amp
zilla kallar han en 2 X 200-wattare, symmetrisk, 
komplementär i slutsteget; som byggsats överkom
lig för lite över 340 dollar utan utstyrningsinstru
ment; med sådana ca 400 dollar. "The Godzilla" är 
ett monosteg av samma utförande men med något 
annorlunda utgång och en kylfläkt. I två ohms last 
tar man ut 1 000 W (!). 

Från GAS kommer också - om f!fman består 
- en avancerad förförstärkare med full uppsätt
ning oktavfilterreglage för f y r a kanaler. Förf till 
denna rapport undrar mycket om man kommer att 
få Bongiornos mycket goda ingångssteg (RIAA) i 
den apparaten (det var en gång beskrivet i Popular 
Eleetrollies). Att Bongiorno håller god kontakt 
med sin forne kollega från Marantz-tiden, Sidney 
Smith. som numera arbetar hos Sequerra, kan man 
ju utgå från, eftersom GAS också på ritborden har 
ett super-tunerprojekt, Rodan. i vilket också Se
querra-specialiteten "panorama-presentationsenhe
ten" kommer att ingå (ett bildrör). GAS-tunern ska 
i övrigt få digital indikering och oscilloskopavstäm
ning. Välkommen! 



I Sverige kända EPI har plötsligt anmält en tu
ner: Model3. Model l är ju etTektförstärkaren och 
Model 2 forförstärkaren med oscilloskoppresenta
tion, skärt brus-generator, FK-variator etc, som vi 
förut skrivit om. Tunern ska kosta ca I 000 dollar 
och ha oscilloskopavstämning även den samt göras 
4-kanalkompatibel. T o m AM-del ingår, bland 
annat. 

• . • liksom Roy AUison, r d AR 

Som länge stått klart lämnade 1973 chefkonstruk
tören hos AR, Aeoustie Researe\t, Roy Al/ison, 
firman för att öppna eget. Företaget heter A /lisan 

- - Audio. Det har nu producerat två välgjorda och 
mätningsbaserade (rumsparametrarna, som Roy 
ägnade år åt hos AR och andra institutioner) hög
talarsystem. ModelOne och Model Two, kort och 
gott. Lådorna uppvisar en rätt avvikande form och 
har dubbla uppsättningar drivenheter överallt. I 
båda fallen rör det sig om trevägssystem. Mycket 
intressanta sådana, skulle man kunna förmoda. 

På tal om AR har ägarna Teledyne gjort en hel 
serie utnämningar under 1974 där. Bas för hela 
företaget är nu mångårige export- och marknads
chefen Martin Borish, som inte minst som hängi
ven operavän varit i Sverige många gånger. N u
mera sköter han AR från London. Borta från fir 
man är John Bubbers, som gick till ADC. I övrigt 
har man ett nytt ledargarnityr med bl a några kän
da ekonomer i ledningen. AR går dock fortfarande 
utmärkt! 

Företag som vill bygga elektrostatiska högtalar
sys tem verkar dyka upp i en aldrig sinande ström.' 
Det senaste av omfattning verkar vara Electrosta
tic Research (minns vad vi sa tidigare om namnma
gin - USA-audioföretagen idag måste heta något 
på forskning, utveckling, laboratorium, försöks
centrai och dylikt NASA -aktigt. Att bara kalla sig 
"högtalarbyggare" skulle tydligen aldrig falla nå
gon in ... Emellertid har det här {!ya företaget satt 
på marknaden en kraftigt bisarr högtalare i form av 
en sockel, en golvstående låda, på vilken man satt 
en urna. Den visar sig vid närmare påseende dölja 
högfrekvenssystemet, åtta elektrostatiska element 
som satts i en ring och vilka samordnats med en 10 
tums mellanregister/ basenhet som "tittar ner" i 
golvlådan. Systemet uppges ha ett frekvensområde 
från 30 Hz till 30 kHz och, hör och häpna, det är 
billigt - bara 139 dollar! Elektrostatelementen 
byggs av välkända pionjärfirman Jantzen. 

BGW är fortfarande igång på super fidelity
marknaden, trots att firmans kretsar inte riktigt 
funnit nåd för puristernas och ljudextasjägarnas 
öron. Av de' senast lanserade "de Luxe-produkter
na" märks 4-kanalförförstärkaren BG W Quadrio
phonic Control Center med inbyggd CD 4-decoder 
och SQ-adapter samt en uppsjö av kontroll - och 
reglagemöjligheter (maskinist borde medfölja, 
egentligen). Senaste etTektsteget från BGW kallas 
Model 750 och presterar 220 W etTektivt i 8 ohms 
last. 

Båda de senaste produkterna från BGW ska lig
ga i prisklassen ca 900 dollar. 

Marantz lägger ner Model500 

Veteranföretaget Dynaeo, som inte så lite upp
märksammats i t ex J apan under senare år av snob
bar och avvikare tack vare rörstegen från 1950-ta
let man ännu har kvar i produktionen, förnyar sig 
också. För ögonblicket intresserar QSA -300; en 
4-kanalig etTektförstärkare som ger 75 W/kanal X 
4 i 8 ohm. Vid parallellkoppling av förstärkarna får 
man ut 2 X 150 W för stereöfoni. - Eller 300 W i 
mo no. Man följer sin policy och levererar också 
nyheten som antingen byggsats, 399 (!) dollar utan 

VU-metrar, eller som ihop byggd och driftklar ap
parat för 599 (!) dollar med instrumenten. - Som 
många kunder i Sverige har märkt under 1974 har 
Dynacos underleverantör som man anlitar för 
VU-meterpanelen till 400-slutsteget svårt att få 
fram instrumenten ifråga. Elfa har inte på länge 
kunnat motta leveranser av detta tillbehör. 

PAT-5 har nu kommit i den berömda serien, och 
det är alltså Dynacos nya, separata fQrförstärkare 
med överlag goda data och med utgång speciellt för 
vad man kallar "externai processor loop" - CD 4, 
SQ och dBX, t ex. 

Vi nämnde gamle Marantz: Firman i Super
Seope-koncernen som bär hans namn idag, och 
vilken han inget har att göra med, kämpar på, men 
man har haft motigheter. Sålunda har man tvingats 
lägga ner Model 500, den stora prestigeförstärka
ren som skulle hävdat glansen av det anrika nam
net i en tid av allt mer industrialiserade produkter. 
Synd, ty 500 var mycket bra och höll ovanligt lite 
transientintermodulationsdistorsion, vilket vi på 
R T kunnat övertyga oss om. 

Men Model50o var dyr att göra och detta stora 

Som symbol för det nya på USA-Jjudmarknaden 
får Infmitys Servo-Statie l A (jäna, en särdeles 
lovordad kombination. 

flaggskepps pålitlighet, eller rättare, brist på sådan, 
frestade hårt på både kunder, återförsäljare och 
fabriken. Man ansåg det tydligen inte möjligt att 
säkra önskvärda driftegenskaper hos den stora blå
lysande och metallglänsande bjässen med handta
gen och "metrarna" å ca 8 000 kr här hemma. 

T v försöker sig Marantz, bland alla de mera 
ordinära variationerna på temat man gör, på en ny 
förförstärkare, Model 3800, som har tillsynes goda 
data men som nog främst kan åberopa sig på att 
det fin'ns inbyggd Dolby. 

Ett gammalt tint märke återuppstår 

Som en fågel Fenix ur elden återuppstår nu den 
gamla fina prestigefirman CM Laboratories (kon
troll centralen CC-I , de gedigna slutstegen i stativ
montage, pionjärskapeisen på radiosidan med syn
tes etc - allt saker RT testat och/eller berättat ut
förligt om under gångna år). Nu går man ut med 
CM 912, ett slutsteg om 2 X 200 W i 4 ohm och 
med fina data. Speciellt vill den här med det teknis
ka noggranna firman att man ska uppmärksamma 
detaljer som fläktkylda utgångskretsar, som är av 
typ fullkomplementär/ gemensam emitterdrivning. I 
övrigt samarbetar det nya CM Labs nu med högta
larfirman LWE, och dessa partners gör tillsam
mans ett system me.d servostyrd basenhet. Man 
använder en variant av CM:s klassiska elektronis
ka delningsfilter och bitar av den gamla förstärkar
elektroniken. Det är nog ett glädjebud för många 

att CM Labs is still around. 
Till och meQ Rudy Bozaks firma har hoppat på 

etTektvagnen och kommit loss med ett slutsteg som 
ger 150 W/kanal. Model 929 kostar 800 dollar. 
Bozak har annars på senare år haft europeiska 
engagemang för sig med export av små högtalarele
ment, vilka fick hölje i Holland och Danmark. De 
gamla, klassiska jättehögtalarna finns dock kvar 
och har sin marknad liksom J B Lansings stora 
enheter funnits att få för den som beställt. 

Av flera avhoppare från Hewlett-Paekard som 
gjort sig ett namn tack vare teknologiska inhopp 
här och var på både audio-.och radiofrekvenssidan 
kan man nämna de två ingenjörerna Dunlap och 
Clarck. De lät tidigare tala om sig, och de är still in 
business med D unlap Clarek Electronies som 
bygger anvancerade steg. Dreadnought 1000 ger 
250 W i 8 ohm/ kanal över ett frekvensområde upp 
till 20 kHz och med remarkabelt låga klirrvärden. 
Här finns komplementära drivsteg och direk tkopp
ling genom bl a tio 15 A etTekttransistorer per ka
nal. Kylning med trestegs fläkt . .. Model500 har 
samma data som I 000 men ger halva utetTekten. 
Model 100 däremot är en sambyggd förstärkare 
med samma etTektdel som hos 500 men dp kon
trolldelen utgörs aven högutvecklad FET-koncep
tion med bruset - 85 dB på grammofoningång och 
en överstyrningsmarginal om 180 mV. - En sepa
rat förförstärkare finns under beteckningen Model 
10. 

Day ton Wright - "prisledaren"? 

Den kanadensiska firman Day ton Wright har vi 
behandlat tidigare, och märket finns ju f ö företrätt 
i Sverige. Firmans gaskapslade elektrostathögtala
re har ett utmärkt renomme - de räknas till värl-
dens klart bästa. Nu har vi Day ton Wright i färd 
med att bjuda ut sina tidigare bara sporadiskt leve
rerade förstärkare men till närmast häpnadsväc
kande priser - SGP kostar t ex I 450 dollar och 
deklareras då ha ett distorsionsvärde om (be
greppet verkar närmast förlora sin mening) 
0,0005 % resp 0,0008 % IM. Bandbredd uppges 
också finnas, 6 Hz - l MHz! Många synpunkter 
kunde förvisso anläggas på detta. 

Här finns också en åtta ingreppspunkters FK
variator, som även kan levereras separat som SG 
till 560 dollar. Utan tonkontroller alls kommer 
SPM, och en dyrare men lika reglagelös variant är 
SPS. D W 535 för 425 dollar är en s k head end
förförstärkare för direkt anslutning av pick uper 
med rörlig spole. Day ton Wrights enda etTektför
stärkare heter DW 415 och går på I 740 dollar, för 
detta får man 425 W i 8 ohm. Dubbel brygg kopp
ling, symmetrisk och komplementär lösning vilken 
kan användas till att ge också 4 X 125 W ut. 

dBX-skivor, högtalare från Koss 

Om detta innebär de bästa bitarna av USA-mark
nadens nyheter pch projekt, finns det ändå mindre 
men för den skull inte ointressanta saker att näm
na. Som t ex att de dBX-kodade grammofonskivor
na nu är på väg, och att rapporterna andas beröm, 
att omstridda Burwen nu fått färdigt sin första con
sumer-produkt i form aven brusbegränsarkrets, att 
lilla men omtalade Sequerra jobbar hårt på att 
kunna visa upp också en förstärkare, att Koss i 
Milwaukee tänker debutera på högtalarsidan med 
ett fullregistersystem av elektrostatisk typ och att 
Hegeman Labs har på gång en ny högtalare i form 
av ett tvåvägssystem. 

Med stor säkerhet finns det anledning att med 
intresse följa den dynamiska USA-industrins fort
satta göranden. Så RT återkommer med nya av
snitt av denna för många så lockande utvecklings
historia. • 
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Det nya ljudet 
från England och Japan -1 

•• Att i en och samma genomgång behand
la både japansk och brittisk Hi fi-materiel och 
de trender vilka styr utvecklingen i dessa 
båda länder - tongivande i var sin världsdel 
och med ett direkt eller indirekt inflytande 
som nog kan kallas globalt - kan synas lite 
oförenligt men ger i själva verket anledning 
till reflexioner som inte är utan intresse. Man 
kan t ex ta upp det faktum, att japanerna, sin 
enorma och mångåriga produktion till trots , 
knappast kan sägas ha skapat någon enda 
k.lassiker - i rätt begränsad mening får man 
kanske göra visst undantag för Sonys TTS 
3 OOO-verk och Panasonics SP-10, som ju RT 
berört tidigare. Modelländringspolitiken ser 
till att just inget blir bestående. 

Situationen fOr engelsk del är ju välbekant: 
Vissa av örikets ledande produkter på mark
naden är sådana till vilka grunden lades fOr 
kanske årtionden sedan och som med bara 
obetydliga modifieringar levt vidare. Några 
självskrivna namn här är SME:s tonarmar, 
förstärkarna och högtalarna från Asoustical 
Quad, hornen från Lowther med sina driven
heter och en del av Tannoys högtalare osv. 

En sak som däremot står ganska klar be
träffande England är att samtidigt som landet 
måste räknas som High fidel ity-teknikens 
hemland till följd av de många banbrytande 
pionjärinsatserna som gjordes där ända från 
den elektriska epokens gryning på 1920-talet 
- vi avser då hela ljud tekniken och elektro
akustiken i stort - är det inte längre därifrån 
vi kan vänta oss de stora fOrbättringarna eller 
nydanande insatserna, många goda enskildhe
ter till trots .. Engelsmännen har haft och har 
en rad lysande konstruktörer och fOregångs 
män som Alan D Blumlein (vars gärning 
kommer att hedras särskilt vid AES-sympo
siet i vår i London), P Voigt, Lowther, Arthur 
Leak och Williamson eller Peter Walker, men 
en mängd svårbemästrade ekonomiska och 
strukturavhängiga faktorer verkar i negativ 
riktning. Entusiastepoken är förbi . Utveck
lingsarbete synes idag fordra betydande resur
ser och lagsamverkan, gärna i t ex universi
tetslaboratorier med forsknin gsuppdrag från 
både staten och industrin. Här kan ännu 
engelsmännen väntas föra fram intressanta 
ting som t ex nya bidrag till flerkanaltekniken 
och ljudkällors samverkan med rummet. Men 
i stort gäller att en avsevärd industripotential 
med specialinriktning på hemelektroniken nu 
blivit den självklara grogrunden för ljudappa
raturutvecklingen . Japanerna är yngst i Hi fi 
sammanhangen, men också de som mål med-

Av SVEIN-ERIK BORJA 
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Fig l. Cambridge-apparaterna utgör ett stycke funktionen elektronik utan varje 
spår av glitter och reglageglädje. Pilarna på teckningen av P 6O-fronten anger t v rorfor-
stärkarens volymbegränsning, t h effektdelens rorstärkningsreglering. Just den här 
lösningen, som gör att man kan " möta" nivåerna ror bästa anpassning, är i och ror sig inte 
ny men har utvecklats starkt på senare år. I Europa hade t ex Braun en huvudvolym 
redan på sin SOI-reciever. Amerikanska SAE har en justerbar rorstärkningsreglering som 
medger inte mindre än 84 dB variation men an rorsteg och fOrsteg/slutsteg! 

vetnast byggt upp en mycket stor, mångfa
setterad och flexibel industri med framför allt 
produktionskapacitet. Det är f ö intressant, att 
de varandra oavlåtligt kopierande japanerna 
ännu har såpass olika produktions-, mon
tage- och kvalitetsbedömningar som de upp
visar. - Något aven milstolpe i utveck
lingen kunde RT redovisa nyligen, då den 
första effekt-FET, koncipierad och produce
rad i Japan, beskrevs och med den de lockan
de framtids utsikterna för krets konstruktörer
na som öppnat sig. 

England är visserligen, som ska visas ned
an, fullt i stånd att åstadkomma tillämpning
ar av ny teknologi också i de här samman
hangen, men överlag gör man som traditionen 
bjuder och skyndar långsamt. Ett led i den 
fOrsiktiga utvecklingspolitiken är t ex det en
visa fasthållandet på ett par ledande håll vid 
det filter som ger variabla brytfrekvenser och 

"'RE ... "',. VOl..U IoU 

kurvlutningar för att man alldeles säkert ska 
få bästa möjliga utbyte av "stenkakor", 78-
varv are. Trots att det är ytterligt tvivelaktigt 
att särskilt många i dag spelar av dylika pjä
ser (vilka egentligen kräver sina särarrange
mang ifråga om t ex tonarmar och inte bara 
pick uper), sysslar engelska testare av Hi fi 
material oftast ingående med dessa filters 
parametrar och kretsrnässiga uppb yggnad, 
och produktens slutliga framtoning anses inte 
fullt tillfredsställande förrän detta gamla filter 
noga prövats och fått godkänt ... Man erinrar 
sig att det inte var så väldigt längesedan britt
iska bilar inte ansågs behöva synkroniserade 
växellådor, dubbeltrampningens sköna konst 
ansågs självklar! 

Mot den här kanske lite tillspetsade be
skrivningen står naturli gtvis faktum att brit
terna är i stånd att åtminsto ne konstruera 
apparatur som kan mäta sig med vilken som 

Fig 2. "Logiken" i form av ett blockschema ror styrningen hos Cambridge ror 
signalvägarna vid de tre tape-programkällornas utnyt~ande. Märk tunerinkopplingen 
i nätet! 
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Amerikanerna leder utvecklingen på audio- och Hifl-sektorerna, och om de trender vilka 
senare årsfebrila utvecklingsarbete resulterat i har RT under 1974 publicerat en hel artikelserie. 
Hur det amerikanska itiflytandet över hemelektroniken påverkar konstruktörer ochflrmor 
världen över är av stort intresse. 
S-E BlJrja återkommer därför i R T med nya rapporter från situationen både i Europa och i J apan, där 
"super fl ".också blivit ett begrepp och en rad produkter med avancerade lösningar 
och klangligfij,:fining skifjer ut sigfrån den masstillverkade apparaturen. 
Här ar jörsta avsnittet som behandlar England och strävandena tilljöniyelse där. 

Fig 3. Harrisons S 200 uppvisar bl a LED fOr utstyrningen och signaInivån 
plus kanalbalans. Fyra högtalare kan anslutas. O VU innebär 65 W i 4 ohm, 34 W i 7,5 ohm 
och + 3 VU är klippningspunkten. F ina och mjukgående reglage överlag. 

helst, då de anser att fOrutsättnin gar finns. Att 
producera, däremot, är en konst som verkat 
gå förlorad i öriket mer och mer, också då 
frågan om komponentförsörjningen kan lösas. 
Det där är ett numera fruktansvärt dilemma 
för brittisk hemelektronikindustri, som för 
veckor kan ligga lamslagen till följd av ute
blivna leveranser från det egna landets under
leverantörer eller - vilket vi som gör RT fått 
personliga inblickar i - dessa leveranser fått 
gå i retur, till fOljd av totalt undermålig kvali 
tet. Läget kan återigen liknas vid bilindu
strins: Som känt har de britt i5ka koncern
jättarna nu råkat i sådana svår igheter till följd 
av bristande leveransfOrmåga, strejker, dåliga 
kvalitet (och givetvis utebli\en a\sättning) att 
importbilmärkena tagit oanade marknadsan 
delar från hemmamärkena. Liksom bilindu
strins fö reträdare har man länge i Englands 
elektronikindustri ropat på protektionistiska 
åtgärder mot japanerna i form av höga tullar, 
importkvoteringar osv. Japanerna inser dock 
själva att de själva i längden förlorar på sin 
dominans, och i en rad länder har de ålagt sig 
begränsningar i de stora handelspolitiska sam
manhangen. 

Det nya engelska ljudet -
överraskar från oväntat håll 

Britterna insåg i slutet av 1960-talet att de 
måste gå till offensiv på exportmarknaderna 
med sina elektronikprodukter, alltså inte bara 
med komponenter utan med färdiga appara
ter. En nyckelfråga var då formen: RT:s red 
har i friskt minne det besök som en parla
mentarisk utredning i form aven grupp parla
mentsledamöter (med adjungerade industri
män) avlade på vår redaktion ett år. Avsikten 
var att genom en ingående utfrågning söka 
klarlägga de svaga punkterna ifråga om hem-
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elektroniken i de olika avnämarländerna. 
Brittiska TV -mottagare såldes ju t ex inte alls, 
trots PAL -utförande, och Hi fi gick inte stort 
bättre (med undantag för några etablerade 
märken). Bortsett från självklarheter som att 
de tillverkande enheterna var fOr små och 
inkapabla i marknadsföringen och exporten, 
leveranserna fOr osäkra, strejkerna i hamnar
na för många o s v, gällde kärnfrågan desig
nen. Brittisk formgivning attraherade avgjort 
inte en kräsen tysk eller skandinavisk publik 
som dessutom starkt tilltalades av t ex 
Braun-skolans släta, kliniska framtoning. Det 
var inte lätt att föra fram den synpunkten; 
britterna kunde inte inse att just deras form 
inte gick hem. Att några "burkar" t o m fått 
kungligt brittiskt des ign pris men ändå inte 
sålde bra, ingav dem starka betänkligheter. 
Man kände sig som en skurk och det hela var 
mycket sorgligt . .. 

Sedan några år kan man märka vilken ge
nomgripande förändring som går fram över 
delar av den engelska industrin. Den yttre 
formen hos prod ukterna vittnar om både ny
tänkande och fyndighet. Goda exempel är 
Gales hypereleganta högtalare i svart och 
krom GS 401A och Cambridge Audios funk
tionella lågprofilförstärkare och tuner. Annat 
intressant kommer t ex från den nya Harri
son-fabriken, som rönt uppmärksamhet med 
förstärkaren S-200 med bl a LED-effektin
strument. Klassikerna från Quad ser heller 
inte ut att bli omoderna, tack vare sin ännu 
helt annorlunda och avvikande form. 

Att mycket intressant försiggår även "un
der ytan" ska vi se i den här genomgången av 
det nya engelska lj udet. 

~ Cambridge Audio : Detta också i Sverige 
kända företag stod för en pionjärinsats på 
1960-talet genom att man tillhandahöll en 
genomtänkt och kompromissfri kretslösning. 
- Se RT:s test av den dåvarande P 50 i 1970 
nr4p47. 

Firman gick emellertid i konkurs. I Sverige 
hade generalagenten Sonab haft stora pro
blem med att få vettigt stöd av tillverkaren . 
Produkterna - P 40 och P 50 hette fOrst är
karna med sin karakteristiska låga och platta, 
diskreta form - försvann, begråtna av rätt 
många, faktiskt. 

Cambridge Audio (Consultants) och den 
sedermera med visst statsstöd rekonstruerade 
bildningen Cambridge Audio Ltd, med en 
stab som tidigare av framstående forsknings
talanger från universitetsvärlden, kunde för 
något år sedan lansera den kraftigare efterföl
jaren P JOO om 2 X 50 W. Det senaste skottet 
på stammen kallas P 60, som enligt mångas 
mening gav ett gott intryck på Sonex 1974. 
Också FM-tunern TP-55 har fått ett lovordat 
mottagande. 

Cambridges stora högtalare R-50 är ett av 
allt att döma ganska välljudande 4-vägssys
tern medan den mindre R -40 måste sägas ha 
flera drag som man gärna är utan. 

En framträdande detalj i P 60 är att man 
frångått det vanliga tänkandet och låtit förste
gen slippa de begränsningar som ligger i fast 
lagd förstärkningsnivå , där man lätt slår i 
taket med klippning, distorsion och signal för
störning som följd. Lägger man volymratten 
efter alla steg, som vanl igt är, finns alltid ris· 
ken att man inte kan korrigera en signal som 
redan överstyrts . Cambridge har en 
kompensatorkrets för grammofoningången 
som ansluter sig till RIAA-normen mera ex
akt än flertalet fOrstärkares, I givetvis med 
undantag av den amerikanska "superelektro
niken" som just tar fasta på detta. Cambridge 
har t ex ett buffertsteg för att eliminera skill
naderna i pick upinduktanserna som kan de
gradera signalen. Vidare finns skilda nivåkon
trollägen för fOrsteg och effektsteg, båda med 
lysdiodindikering, så att man verkligen opti
malt kan använda stegen. Som slutresultat får 
man ett minimum av klirr plus exakta över
vakningsmöjligheter med tillfälle att stämma 
av precis där signalkedjan visar tecken till att 
introducera distorsion vid någon godtycklig 
nivå. 

Cambridge-apparaterna har också en på
kostad kretslösning för anslutning av inte ~ 
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Också i audio-traditionens England börjar man 
se en genomgripande teknologiskjörnyelse som låter 
nya rön och programanpassad elektronik av 
yppersta klass tävla med etablerade app arater. 

mindre än tre tape-programkällor samtidigt 
med vittgående möjligheter till att bolla sig
nalen service fram och åter under individuella 
ingrepp i frekvensgången. 

Se utdrag ur principschemat härintill. 
Förhoppningsvis kommer det rekonstruera

de Cambridge Audio att överkomma de pro
blem med leveranser och service vilka före
gångaren drog på sig ett ibland skandalöst 
dåligt rykte för, och med detta skulle England 
ha ett lovande nytt högteknologiskt audio
företag igång som man bör följa uppmärk
samt. 
~ Harrison Chapman: Bakom den här bo
lagsbildningen står den mr Harrison som ut
gör ena halvan av HH Electronics, vilken 
firma bygger orkester- och instrumentförstär
kare samt fina steg för rundradiobruk etc 
(Harry Thellmod har HH-agenturen i Sveri
ge). Harrisons första produkt är en ganska 
ovanligt formad , sambyggd förstärkare, S 
200, som ger 2 X 100 W ut. Utseendemässigt 
visar den LED-presentation för båda kanaler
nas belastning, funktionsväljare av kapaci
tanstyp (dator-Iogikkretsar har använts i bak
omliggande steg), vilken ger en helt knäppfri 
funktion. I likhet med Cambridge m fl mär
ken använder Harrison nättrafo av toroidtyp. 
Kretslösningen i övrigt uppvisar inga mera 
omvälvande nyheter, men Harrison har ope
ratorförstärkare (IC-op-amp) på grammofon
ingången. Filterfunktionerna synes vara 
många och välfungerande, vilket är ett plus på 
många håll. 

Fig 4. Lecson uppvisar ganska extrem design, och de här enheterna -

Frågan om Harrisons marknadsföring i 
Sverige har varit aktuell under senare tid, och 
en för RT välbekant specialfirma har för
handlat om den svenska representationen. 
~ Lecson Audio Ltd : Enheterna från Lecson 
har redan flera gånger beskrivits i R T sedan 
GH i Uppsala tog upp dessa intressanta pro
dukter med slimmaste möjliga design , för att 
tala modespråk, och senast har ju intresse 
knutits till Lecson på den grund att Otalas 
principer varit vägledande vid konstruktio
nen. 

Lecson Audio kom till som en följd av att 
det första Cambridge Audio gick på knä. Hos 
Cambridge fanns en uppsättning av iderika 
yngre konstruktörer med gedigna insikter i fy
sik, akustik och elektronik och inte minst med 
klara uppfattningar om vilka svagheter som 
vidlådde dåtidens vanligare konstruktioner -
främst då bristen på överstyrningsmarginal 
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kontronrorstärkare med slutsteg - har RT visat tidigare. Den rundade och den platta formen 
står i kontrast till varandra och bildar ett intressant, men måhända svårpla cerat' 
motsatspar. 

och förekomsten av övergångsdistorsion i 
slutstegen. Primus motor bland dem som slog 
sig ihop om Lecson var den bekante J R 
Stuart, som kom att leda design- och projekt
gruppen. Han väckte en hel del uppmärksam
het då han i Wireless World under september 
och oktober 1973 publicerade de artiklar han 
kallade An Approach to Audio Amplijier De
sign och där han pekade på den avgörande 
betydelsen av att transientintermodulations
förekomsten - T/M - kraftigt reducerades, 
i enlighet med de av Matti Otala framförda 
rönen. 

Det kunde också omgående fastställas att 
Lecsons första slutsteg, AP-l, gjorts med ut
gångspunkt i minimal TIM-förekomst. AP-I 
ser mycket okonventionell ut, påminner mest 
om en konservburk fast vackrare - ett effek
tivt sätt att kyla en förstärkare, säger Stuart. 
Förstärkaren ger 2 X 35 W ut i både 4 och 8 
ohms laster. THD eller det samlade klirret 
sägs uppgå till 0,005 % vid märkeffekt ; något 
svårt att mäta på decimalen när ... IM eller 
intermodulationsdistorsionen är mindre än 
0,05 % och brus - 90 dB samt brum -80 dB 
under nominell nivå. I princip samma förstär-

kare men om 2 X 70 W uteffekt är AP-2. 
Lecsons förförstärkare A C-l måste nog 

räknas som marknadens mest okonventionel
la enhet i sitt slag. Den är lika platt som en 
skärbräda och alla kontroller är gjorda som 
flata dragreglar i plan med däcket. Apparaten 
kan t o m fjärrstyras - troligen är den jämte 
Bang & Olufsen ensam om detta fn. Några 
data: Känslighet på gr,ammofoningång 2,5 
mV i 47 kohm och signalbrusförhållande 
bättre än 70 dB. Man har 50 dB överst yr
ningsreserv på grammofoningången. All slags 
distorsion (jämte IM) uppges ligga lägre än 
0,05 under alla driftförhållanden. 

Tunern TF-I uppvisar samma låga profil 
som försteget och deklareras ha 1,5 JL V käns
lighet för 30 dB SI N. Infångningsindex: 0,5 
dB! 

Lecsons ljudapparatur räknas tillsammans 
med Naims till Englands bäst ljudande idag, 
Detta omdöme synes de ledande engelska 
bedömarna vara ense om. Lecsons högtalare 
vill däremot förf förbigå med 100 dB tystnad. 
(Den horn variant som Lecson gör har beskri
vits i RT tidigare,) 
~ Lustraphone: Den här firman av färskt 
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Som man kunde vänta är det de nya smiifirmorna 
som går i spetsenfijr omdaningen mot högre 
ifffekter, bättre ingångssteg, vettigare kretsdimen
sionering och användning av såväl dyra 
komponenter som kostnadskrävande schemalösningar 
- denfrån USA välbekanta utvecklingen tar 

fart nu också i Europa. 

datum har lanserat en mycket gedigen forstär
kare, LP 100, med en spänningsderivata om 4 
V/ ms i 8 ohms last och vid 50 watt uteffekt. 
Det rör sig om en sam byggd (" integrerad") 
fOrstärkare, di rektkopplad i slutsteget och 
med överlag goda data. Varje enhet mäts upp 
individuellt och levereras med sitt testproto
koll. Tydligt är att man också vid denna fOr
stärkares konstruktion beaktat TIM-kriterier
na och iakttagit en låg motkopplingsgrad, till 
fredsställande bandbredder och klippningsfri 
het i de olika stegen. Den mekaniska såväl 
som elektriska uppbyggnaden ter sig anmärk
ningsvärt ren och strikt och foga lik de "krå
kerier" man gärna forknippar med brittiska 
audioprod ukter i allmän het. Lustraphone har 
på senare tid gått ut med en FM -tuner också. 
~ Naim Audio: Firman grundades 1968 un
der lednin g av Julian Vereker. Den har låtit 
tala om sig som ett verkligt audiofil-fOretag 
som bygger konnässörelektronik av hög 
klass. Import: Ing-fa Sven Eriksson, Johan
neshov. Det som är i vardande just nu är ett 
separat slutsteg och en fOrfOrstärkare, vilka 
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båda håller anmärkningsvärt höga kvaliteter. 
Särskilt försteget har fått en avvikande lös
ning: På grammofoningången sitter först ett 
steg fOr konstant Z (man får jämn belastning 
vid pick up-ansl utning vid all a frekvenser) , 
därefter kommer ett diskantsänkningsnät som 
fOrsta led i RIAA -kompensationen (i form av 
ett passivt filter) och detta fOljs aven aktiv 
lågfrekvensutjämnare. På det har konstruktö
ren lagt li njedelen med bas- och diskantkon
tro llerna pl us - som russinet i korven - ett 
filter av Besselty p for diskantbortskärningen. 
Stegen avslutas med en låg-Z-utgångskrets. 
Den för europeiska förhållanden avancerade 
forförstärkaren kommer i två utföranden, en 
s k black box med beteckningen NAC-12 med 
ett minimum kontroller, efter vissa USA-före
bilder, den andra i form aven enhet som heter 
NAC-100 och vi lken större forförstärkare ska 
matcha effektdelen NAP-400, exteriört sett. 

FörfOrstärkaren uppvisar synnerligen låg 
stigtid i likhet med ett laboratorieoscilloskop 
eller en spektrumanalysator, har 40 dB över
styrningsmarginal och uppges tåla upp till två 

LaR 

TONE CONTROl CHARACTERISTICS OF LPlOO 

1KHz 

Fig 5. Till det yttre är Lustraphone på inget sätt avvikande eDer märklig - en vanlig 
låda med glasfront och sex rattar - varför vi hellre visar några kurvor gällande LP 100-
seriens förstärkare. Här tonkontrollernas karakteristik enl tillverkaren. 
100 W, frekvensgång inom l dB till 30 kHz, klirr lägre än 0,03 % vid märkeft'ekt och l dB 
högst som avvikelse i förstärkningen kanalerna emellan, enligt data. 
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Fig 6. Naim är svårt att göra rättvisa på 
bild och i aD synnerhet med så dåligt original 
som vårt men så här inkapslat strikt 
och ren ter sig högtalaren 402 bredvid 
N AP 200-förstärkaren. 

volt på grammofoningången, som har 2 mV 
känslighet , innan man får pro blem med stö
rande distorsion. Totalt klirr vid 20 d B över
styrning deklareras av Naim till ca 0,004 %; 
en siffra som vid all dylik elektronik ger an
ledning till eftertanke, dels beträffande själva 
den intrikata mättekniken nere i bruset, dels 
meningsfullheten över huvud att uppge något 
alls , eftersom "klirr" (det som avses är total 
harmonisk distorsion) slutat inverka menligt 
på lyssningsupplevelsen vid långt, långt högre 
fOrekomst än några fyra tusendels procent. 
- Ekvivalenta ingångsbruset anges av Naim 
till - 110 dB. Det hela synes värt att vänta 
på. Produktionen inleddes fOr inte så länge 
sedan. 

N aims slutsteg NAP-400 ger 2 X 200 W 
och är utfört efter principerna för minsta möj
liga TIM också det. Vad slags sluttransistorer 
Naim m fl starka europeiska nykomlingar 
(franska, italienska, tyska) använder är ännu 
inte bekant. Hög band bredd före motkopp
ling, låg distorsion i stegen, klippningSJesis
tenta kretsar, minimal återkoppling och "v~il 
anpassade sluttransistorer" sägs känneteckna 
Naim. Övergångsdistorsionen har man nog
samt hållit nere. 

Naim kommer även med en sambyggd 
2 X 80 W förstärkare och ett mindre slutsteg. 
En högtalare står också på den unga firmans 
program: Den heter NAM 402 och benämnes 
"small room monitor speaker" och är ett två
vägssystem. Högtalaren finns också i ett 
särutförande kallat NAM 802, varvid man får 
ett slutsteg inbyggt. Då heter detta NAP 160. 

- RT:s genomgång av nya och typiska 
engelska och japanska utvecklingsdrag inom 
audioteknikenfortsätter i nästa nr. • 
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Fler nvheter från ELECTRONICA 74: 
~ ., 

Ny kvartskristall för teletekniken 
Digitala, "bmsresistenta" fasmetrar 
•• I den första rapporten från Electroni
ca 74 i Miincheri sk rev vi bl a att tillför
sikten inför framtiden var grundad hos de 
flesta utställare och besökare, trots att 
Europa enligt marknadsexpertisen går 
mot avmattning och sämre konjunkturer. 
Nu har det framkommit siffror - från en 
enkät gjord av Electronicaarrangörerna 
- som säger att 45 % av de tillfrågade 
företagsrepresentanterna ansåg den rå
dande marknadssituationen vara god eller 
bättre än tidigare år, medan 55 % sade 
sig märka en nedgång i förh å llande till 
tidigare. 95 % av alla tillfrågade sade sig 
dock vara nöjda med läget i stort och 
59 % besk rev sina affårsframgångar på 
senaste tiden som "goda eller mycket 
goda". 

Som en osäker faktor för den komman
de utvecklingen ligger väntade prissteg
ringar och lurar inför 1975. Att döma av 
uttalanden fr ån många olika håll får man 
räkna med att så gott so m hela branschen 
måste höja priserna upp mot 10 % under 
det här å ret som följd av ökade omkost
nader och stegrad inflation. 

Hårstråtunn kvartskristall 
utvecklad för telekommunikation 

ITT Bauelemente (lIT Komponent, tel 
08/830020) har utvecklat en kvartskris
tallskiva (se jig 1), inte tjockare än ett 
människo hår, speciellt avsedd att använ
das i lokaloscillatorer för telekommuni 
kationsan läggnin gar i mikrovågsområdet. 

Fig 2. Temperaturkompenserade kristall
oscillatorer får 4,8 till 12 MHz (ITT 
Bauelemente). 
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Kristallen svänger med grundfrekvensen 
200 MHz, vilken må ngfaldi gas till 4 
GHz. 

Genom det nya utförandet har denna 
kristall fått bättre frekvensstabilitet och 
mindre egenbrus än som varit möjligt att 
uppnå tidigare. !TT har också utvecklat 
en heltransistoriserad 4 GHz -oscillator 
kring den nya kvartskristallen som direkt 
kan användas för att ersätta äldre rör
oscillatorer utan att någon elektrisk 
ändring behöver vidtagas i utrustningen. 

lIT Bauelemente visade också upp ett 
par nya temperaturkompenserade kristall 
oscillatorer för 4 ,8 till 12 MHz (sejig 2). 
TCXO 8 och TCXO 4 har båda dimensio
nerna 36 X 26 X 10 mm och kan matas 
med mellan 8 och 30 V. Frekvenstoleran-

Fig l. Kvartskristall får telekommunika
tionsutrustning. Själva kristallen är lika tunn 
som ett människohår (ITT Bauelemente). 

sen för den förstnämnda är ± 1,5 X-6 Hz 
och temperaturområdet - 10 - +60 °C. 
Motsvarande värden för TCXO 4 är 
+ 5 X 10-6 Hz och - 55 - +90 °C. 

Digitala fasmetrar 
med hög noggrannhet 

Electronica 74 var inte bara en kompo
nentutställning. Där demonstrerades ock
så instrument och verktyg samt hela 
maskinparker för t ex framställning av 
mönsterkort och tillverkni ng av elekt ro-

, nikenheter. 

Bland de intressantaste instrumenten 



R T:s utsände medarbetare Göran Uvner avslutar här sin i j anuari
numret inledda rapport från Electronica 74, som blev en betydande 
framgå~gför såväl arrangörer som utställare. 

Komponenttekniken dominerar traditionellt krqftigt i Miinchen, 
men detfinns ocksåflera hallar med mätinstrument, testutrustningar 
och produktionsverktyg. 

Fig 3. Digital fasmeter, modeU 6500, från Krohn-Hite. 

hittade vi ett par digitala fas metrar av 
USA-fabrikatet Krohn-Hite (Teleinstru
ment AB, tel 08/380370). De har mo
dellbeteckningarna 6400 och 6500 (sefig 
3) och mäter fasvinklar i frekvensområdet 
10 Hz till 5 MHz; det förstnämnda med 
0,1

0 

noggrannhet och upplösning och det 
senare med 0,05 o noggrannhet och 0 ,0 I o 

up plösning. 
Det intressanta med instrumenten är 

att de forsetts med en nyutvecklad krets 
som forhindrar att noggrannheten påver
kas av brus och distorsion. Inte heller 
påverkas denna parameter av mätsig
nalens amplitud inom arbetsområdet 
0,1 -120 V rms. 

Instrumenten är vidare forsedda med 
en omkopplare for val av kontinuerlig 
presentation alternativt lagrad över flera 
perioder. En analogutgång lämnar en 

eller skrivare. Fasindikeringen presente
ras med fyra flytande kristallindikatorer i 
modell 6400 och fem i 6500. Instru
menten kan mäta på signaler med sinus-, 
triangel- och fyrkantform samt på positi
va pulser. 

rering av 2 kHz/skd. Stabiliteten är bättre 
än 500 Hz i faslåst läge. MF-filter finns 
fOr 200 kHz, 10 kHz och 500 Hz och 
harmoniska kalibreringsfrekvenser finns 
vid l, 10 och 50 MHz. Ingångsimpedan
sen kan väljas mellan 50 och 75 ohm. 

En målgrupp som den här spektrum
analysatom vänder sig till är ambassader, 
foretag m fl som kan tänkas vara intresse
rade av att detektera och avslöja 
spionsändare ("debugging"). Via en sär
skild utgång kan nämligen hela 
VHF/ UHF-bandet avlyssnas samtidigt, 
och tack vare den höga ingångskänslighe
ten (2 J.l V) kan man lätt detektera varje 
dold sändare i närheten. 
• Marconi Instruments (Svenska Radio 
AB, tel 08/22 31 40) presenterade en ny 
svepgenerator, 6700A (se fig 5), for fre
kvensområdet 400 MHz-18 GHz_ 

- spänning på 10 m V per grad i 250 ohm 
som kan användas fOr en extern indikator 

Fig 5. Svepgenerator 6700A rör mikrovågsområdet 0,4-18 GHz (Marconi Instruments). 

Fig 4. Batteridriven, bärbar spektrum
analysator, VSM-2, från Texscan. 

Batteridriven, bärbar 
spektrumanalysator 

Texscan (Johan Lagercrantz KB, tel 
08/830790) presenterade en ny serie 
batteridrivna spektrumanalysatorer, av 
vilka speciellt VSM-2 (se fig 4) tilldrog 
sig uppmärksamheten. Avsedd fOr fältar
beten på antennanläggningar, kabel-TV
utrustning o dyl väger detta instrument 
endast 10 kg och kan drivas med 12 V 
DC. 

Spektrum är inställbart mellan 4 och 
l 000 MHz med en maximal kalibrering 
av 100 MHz/skd och en minimal kalib-

Svepet kan ställas in kontinuerligt från O 
till 100 % av hela bandet eller fixeras till 
någon av nio kalibrerade svepbredder 
från 0,25 till 100 % av bandet. Instru
mentet kan ställas in för repetetiv svep
ning, symmetrisk svepning, CW eller sty
ras av yttre AM- eller FM-modulation. 

Uteffekten uppges till minst 20 mW 
upp till 4 GHz och 10 mW från 4 till 8 
GHz. Med en effekttillsats lämnar gene
ratorn 10 mW upp till 18 GHz. AM-un
dertryckningen är typiskt 60 dB och fal ~ 

ska signaler är minst 60 dB undertryckta 
utom andra övertonen, som ligger på 20 ~ 
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dB upp till 8 GHz och 30 dB från 8 till 18 
GHz. 

I 6700A används både varaktor- och 
Y/G-avstämda plug in-oscillatorer med 
möjlighet att fastslå HF-signalen. 

Frekvensräknare 
i plånboksformat 

Trenden på mätinstrumentsidan går 
mot mindre och mindre instrument som 
är batteridrivna och lätta att bära med i 
fickan. Ett av de senaste exemplen på det
ta visades på Electronica 74 av Inter
Mercador som ställde ut en verkligt be
händig liten frekvens räknare, inte större 
än en pocketbok (se fig 6). Räknaren 
finns i två utföranden för frekvensområ
dena 15 Hz - 45 MHz resp 15 Hz-250 

Fig 6. Frekvensräknare i miniatyrformat. 
Finns för frekvenser upp till 250 MHz. 

MHz med ingångskänsligheten 30 m V 
(under 10 MHz) och 150 mV däröver. 
Räknarens dimensioner är 183 X 125 X 31 
mm och vikt 400 g med batteri (fyra ladd
ningsbara NC-ackumulatorer på tillsam
mans 4,8 V). 

Räknaren tillverkas i Japan men mark
nadsförs i Europa av Inter-Mercador 
GmbH, som har adressen D-2800 Bre
men, Sonneberger Strasse 17. 

Elektronisk, mångsidig 
kronometer kan laddas 

Detta elektroniska tidur från Intersil 
(Elektroholm AB, tel 08/82 02 80) är inte 
bara användbart som kronometer med 
olika funktioner utan kan också utnyttjas 
som 24-timmarsklocka för t ex skrivbor-

Intressant Jlå Electronicakongress: 

Analogt/digitalt PXE-minne 
med obegränsad lagringstid 
En intressantframtidsteknik - som forefaller ganska närliggande och som kan 
få tillämpningar inom t ex TV- och telifontekniken - utgör minnen som arbetar 
med piezoelektriskafenomen • 

•• Den kongress över ämnet mikroelek
tronik, som traditionellt åtföljer Electro
nicautställningen, hade liksom tidigare 
år även denna gång många intressanta 
inslag. Bland dessa har vi valt att referera 
ett, som synes- kunna komma till stor nyt
ta i framtiden, speciellt när det gäller 
lagring av analoga elektriska storheter. 

Det rör sig om en ny metod att utnyttja 
piezoelektriska fenomen i minnessam
manhang. Utvecklingen av detta har skett 
hos Valvo (tyska Philips) i Hamburg. 
Genom att utnyttja den remanenta pola
risationen i ett ferroelektriskt keramiskt 
material kan man lagra ett elektriskt 
spännings värde under så gott som obe
gränsad tid, även när matningsspänning
en frånkopplats. 

Hur detta tillgår framgår av fig 1-J. 
Fig 1 visar det s k PXE-elementets upp-
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byggnad. På dess översida återfmns ett 
antal elektroder, en styrelektrod, en åter
kopplings- och referenselektrod samt ett 
antal minneselektroder och på dess un
dersida ligger den gemensamma motelek
troden. Ansluts en växelspänning till st yr
elektroden svänger PXE-elementet ra
diellt. Under denna elektrod är materialet 
full ständigt polariserat, medan materia
lets polarisation under minnes elektroder
na är beroende av den på varje elektrod 
anbringade spänningens storlek, förtec
ken och varaktighet. Genom att på detta 
sätt variera den elektriska fältstyrkan vid 
varje elektrod kan olika polarisationsvär
den mellan - Pr och + Pr ställas in, som 
hystereskurvan ifig 2 visar. 

På v.arje minneselektrod finns därefter 
- när elementet försätts i mekaniska 
svängningar - en mot varje förinställd 

det (placerad i det särskilda laddnings
stället och med funktionsomkopplaren i 
läge 1, se fig 7). I läge 2 arbetar det som 
en normal kronometer, i läge 3 visar det 
varvtider, dvs skillnaden mellan två in
tryckningar av start/ stopptangenten, och 
i läge 4 visar det sammanlagd tid , dvs 
man får en indikering av förfluten tid var
je gång tangenten intrycks. Klockan noll
ställs alltså ej utan fortsätter tidräkning
en. I det femte och sista läget adderas var
je tidtagningsfrekvens så att man till slut 

Styrelektrod 

Fig l. PXE-elementets uppbyggnad, här ritat 
med fyra minnesceller. 

-15 

Polarisation 

II' C Icoll 

'0 Remanent polarisation 

-40 

Elektrisk 
fältstyrka 

15 El kV/cml 

Fig 2. Det använda PXE-materialets hyste
reskarakteristik. 



Fig 7. Elektronisk 
kronometer från 

Intersil. 

får indikering på den sammanlagda akti
va tid som förflutit (t ex under en hockey
match). 

Trippelaggregat för strömförsörjning 
av digitala och linjära le-kretsar 

Rohde & Schwarz (Erik Femer AB, tel 
08/802540) premiärvisade ett nytt nät
aggregat, särskilt avsett för samtidig 

Ultraljudsmottagare 
för fjärrstyrning 

Up (+ 1-) 

Aterkoppling och referens 

Oscillator 
Styrning 

PXE minnes-~~~~~ ~ 
element ~ I 

matning av både linjära och digitala IC
kretsar. Aggregatet, som har beteckning
en NGT 20 (sefig 8), är uppbyggt av tre 
separata och galvaniskt åtskilda enheter, 
vilka lämnar 2 XO-20 V samt 0-6 V 
utgångsspänning. Varje enhet är försedd 
med ett visarinstrument för ström och 
spänning samt lampa som lyser vid 
strömbegränsning. 

De båda 20 V -enheterna, vilkas båda 
spänningsinställningar vid behov kan 
gan gas (ställas in samtidigt med en av 
potentiometrarna), lämnar max 1 A styck 
medan 6 V -enheten kan lämna upp till 
5 A. 
• Dana Lab (Saven AB, tel 
0764/31580) ställde ffg ut sin multi me
ter 2000 (sefig 9) i Europa under Electro-

Fig 3. Det piezoelektriska minnet lämpar sig 
utmärkt for lagring av analoga storheter. Här 
visas grundkopplingen ror en fjärrstyr
ningsenhet för TV -mottagare. 

[> ---"'"- ___ Ukspänning 
-,.,- tex0-10V 

Minnescell 

polarisation proportionell växelspänning, 
vilken kan likriktas och förstärkas till en 
för informationen lämplig likspänning. 

Telefon- och 
TV -tilläm pningar 

Man kan säkert finna många intressan-

ta användningsområden för detta nya 
PXE-minne (som fortfarande befinner sig 
i utvecklingsstadiet), speciellt som man 
hos Valvo tror att det i serieproduktion 
inte ska behöva kosta mer än ca 10 DM. 

I sitt föredrag pekade Val vos repre
sentant särskilt på minnets användning i 

nica 74. Instrumentet, som är försett med 
indikatorer av flytande kristalltyp, har 
visserligen funnits i USA något år, men 
det har alltså först nu introducerats här. 

Denna multi meter, som är mycket 
strömsnål - ett 9 V batteri räcker ung ett 
år vid normal användning - kan mäta 
AC och DC spänning mellan l mV och 
l 000 V, likström mellan 0,01 JLA och 2 
A samt resistans mellan 0,1 ohm och 200 
Mohm. Den är skyddad mot överbelast
ning på alla områden. 

Svenska representanter 
sökes av flera firmor 

På en utställning av Electronicas omfatt
ning stöter man då och då på företag som 
är nya eller okända för den svenska 

TV -mottagare. Fjärrstyrning av de olika 
funktionerna i en TV-mottagare kräver 
t ex för närvarande relativt komplicerad 
digital teknik , vilket skulle kunna lösas 
betydligt enklare med hjälp av PXE-min
nen. 

Fig 3 visar hur detta skulle kunna gå 
till. Ultraljudssignaler ger i reso
nanskretsar i TV -apparatens fjärrstyr
ningsmottagare upphov till polarisations
spänningar när TV-tittaren trycker in 
tangenten på sin sändare. Med hjälp 'av 
bl a ett högohmigt strömbegränsnings
motstånd Rp (storleksordningen 100 
Mohm) polariseras minnescellen mer och 
mer, ju längre tid den aktuella fjärrstyr
ningstangenten hålls intryckt. 

När polarisationsspänningen från fjärr
styrningsenheten upphör, kvarstår - på 
ovan beskrivna grunder - den applicera
de polårisationen i minnescellen. Växel
spänningen, vars storlek är beroende av 
polarisationen, k'an sedan likriktas och 
användas för att styra de olika funktio
nerna i TV -mottagaren. 

Ett annat användningsområde är inom 
telefontekniken, för att t ex lagra ett be
stämt telefonnummer. Med en siffra per 
minnescell räcker det med ett PXE-ele
ment per telefonnummer, enligt Valvos 
talesman. • 
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marknaden. Några av dessa sade sig vara 
intresserade av att få kontakt med 
svenska agenturföretag för att få in en fot 
här. Ett sådant företag är t ex tyska 
Schwille-Elektronik, Postfach 801609, 
8000 Miinchen 80, som bland många in
tressanta instrument kunde uppvisa en 
nyutvecklad syntesgenerator (se fig 10) 
för frekvensområdet 1 mHz (milliHz) -
10 MHz. Frekvensen ställs in med tum
hjulsomkopplare och presenteras på en 
indikator med fem siffror. Pulsbredden 
kan ställas in kontinuerligt från 15 ns upp 
till 2 s. Utgången kan väljas mellan an
tingen TTL-nivå med fan-out 30 eller 
1 -10 V i 50 ohm. Utgångspulsen är in
verterbar. Den termostatreglerade refe-

Fig 11. Borrmaskin ror subminiatyr
borrningar inom intervallet 0,0 l - 0,5 mm 
diameter. 
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Fig 8. Trippelaggregat ror ström
rorsörjning av digitala och linjära IC
kretsar (Rohde & Schwarz). 

Fig 10. Syntesgenerator ror frekvens
ornrådet l mHz - 10 MHz. 

Fig 9. Digital multimeter med 
flytande kristall-indikatorer 
(Dana Lab). 

rensoscillatorn har en noggrannhet på 
10-7• 

• På verktygssidan uppvisade Kager 
KG, Konstanzer Strasse 73, D-6000 
Franlifurt/ Main 61 , en borrmaskin för 
subminiatyrborrningar med diametrar 
från 0,01 till 0,5 mm (sefig 11). Varvtalet 
kan varieras steglöst upp till 15 000 
r/ min och borrdjupet kan förinställas 
med en noggrannhet av 2,5 jLm. Till borr
maskinen kan levereras mikroskop med 
20 eller 40 ggr förstoring. 
• Elektriskt styrda skruvmejslar ställdes 
ut av det schweiziska företaget Fimecor, 
19 rue Oppliger, 2500 Bienne 6. Fig 12 
visar en av dessa med tillhörande st yr
elektronik . Högsta varvtal för denna är 
750 r/min och vridmomentet kan instäl
las mellan 2,5 och 5,5 kpcm. Andra mo
torer tillåter inställning av andra vridmo
ment. 

Facit av Electronica 1974 blir att 
mässan detta år framstår som klart intres
sant genom sin mångsidighet i utbudet 
och bredden den ger bevis på. Några di
rekt epokgörande nyheter fanns inte att 
se, och detta var heller inte att vänta. Det 
är i stället de många fyndiga applikatio
nerna, de alltmer förfinade detaljlösning
arna och de utbyggda användningarna av 
känd kretsteknik som attraherar och. vilka 
i ovanligt representativt urval fanns att ta 

del av. Inte minst måste produktionstek
niker och processidans folk efter 1974 
finna Electronica minst lika intressant 
som någonsin elektronikkonstruktörerna 
och mätteknikerna. • 

Fig 12. Elektronisk skruvmejsel med 
reglerbar hastighet • 



Komplettera radiomottagningen 
för B-Dolby och 25 JlS konstant 
Intressetför SR:s och Televerkets nya giv, som RT kunde geförsta inblicken i med decembernumret, är mycket stort. 
1975 blir ett år avförsök och utvärderingar kring Dolby-codade FM-sändningar i både mono och stereo med reviderad tidkonstant 
(och nivåhöjning i sändarna). 
RT kommer att ingående bevaka uifallet avförsöken. Här ger vi synpunkter och råd angående mottagningen under 
experimentsändningarna. 

•• Vi har tidigare i R T behandlat den 
teknjk vid FM-s ändning som innebär att 
tid konstanten sänks till 25 J.LS med samti
dig korrektion i en B-Do/by enhet. Som 
nämndes i artikeln ffg i RT 1974, nr lO, 
är detta i stora drag ett kompati belt förfa
rande, vi lket innebär att man inte skall 
märka någon skillnad vid lyssning från en 
mottagare , försedd med den normala tid
konstanten, åtminstone inte i amerikan
ska mottagare med 75 ~ s tidskonstant. 

Vid det europeiska systemet med tid
konstanten 50 J.LS är doc k en viss diskant
höjning uppfattningsbar. 

Som stod att läsa i RT 1974, nr 12, in
ledde Sveriges radio försök med B-Dolby 
den 30:e okt. Försöket som berörde P3 
kontinuerligt och P2 vid stereoutsänd- t
ningar, höll i första etappen på till den 
l3:e nov, men dessa kommer att återupp-
tas på nyåret. 

Tekniken ger möjlighet till förbättrad 
dynamik. Man måste för att tillgodogöra 
sig denna koppla in en B-Dolby enhet. 
Dessutom måste tidkonstanten ändras till 
25 J.LS. 

Tidkonstanten skall ju minskas till 
hälften och därför minskas kondensa
torvärdena (för de bägge kanalerna) till 
hälften. 

KorrektionsfiIter 
utan lödning 
Naturligtvis vore det bäst att kunna änd

-ra konstanten utan att behöva löda i mot
tagardelen. Det går faktiskt att göra : 

Vi har räknat fram ett filter som visas i 
fig 2. lfig 1 framgår hur k.urvorna för 25 
J.LS resp 50 J.LS tid konstant förlöper. Skill 
naden mellan dessa representeras i den 
övre kurvan. Vad den visar är helt enkelt 
vilken korrektion man måste göra för att 
kompensera för diskantfallet från ett 50 
J.LS filter så att resultatet blir en kurva som 
överensstämmer med diskantsänknings
kurvan från ett 25 J.LS filter. 

För att utföra detta behöver man en 
kurva med två brytpunkter enl fig 2. 
Komponentvärdena för dessa beräknas 
med utgångspunkt i brytfrekvenserna fl 
och f2• Härvid gäller ekvationerna: 
fl = l/hRle och 
f2 = l /hR e , där R utgör parallellvär
det av R l och R2. 

Brytfrekvenserna kan approximativt 

bestämmas från kurvan ifig 1 till 2,5 resp 
5 kHz. 

Om vi utgår från att R l = 10 kohm, 
ger insättning i formlerna R 2 = 10 kohm 
och el = 6,2 nF. Filtret kan naturligtvis 
räknas om för andra impedanser. (Se RT 
1968, nr 10: Beräkning av Re-korrek
tionskurvor) 

För att brytfrekvenserna ej skall påver
kas vid inkoppling bör filtret matas rela
tivt lågohmigt, t ex från en emitterföl
jarutgång hos FM-tunern . Vidare bör 
belastningen vara relativt högohmig på 
filtrets utgångssida. Högohmiga ingångar 

dB 

JOO 500Hz 1KHz 2 1020KHz 

Fig l. Skillnaden meDan 25 J.l.S och 
50 J.l.s visas här i form aven korrektions
kurva. Med utgångspunkt i denna kan 
man beräkna ett filter att placera 
e f t e r 50 J.l.S filtret ror att få en resulteran
de diskantsänkning motsvarande 25 J.l.S' 

och lågohmiga utgångar är dock normalt 
i sammanhanget. 

Använd B-Dolby 
i bandspelaren 
I många bandspelare finns inbyggd B
Dolby. Denna kan användas för att lyss
na på FM-radio, om ovan beskrivna kor
rektionsnät finns med mellan Dol
byingång och FM-tunerns utgång. 

Vissa bandspelardäck innehåller t o m 
korrektionsfilter. Så är t ex fallet med 
Technics National RS676 VS, som RT 
bl a använt för tidningens kontrollyssning 
och mätningar. Man bör dock observera, 
att detta filter är avsett för amerikanska 
förhållanden med korrektion/rån 75J.Ls till 

25 J.LS. Med de formler vi här givit är det 
dock lätt att räkna om fi ltret och byta ut 
komponenterna. 

Vid inspelning av band låter man det 
redan "dolbyserade" program materi alet 
spelas in på vanligt sätt, utan dolbysering 
i bandspelaren. Vid avspelning kopplas så 
Dolbyfunktionen in. Se RT 1974, nr 12. 

Vid normal radiolyssning passerar sig
nalen bandspelarens Dolbyenhet , som då 
kopplas om för detta. 

Dolbyförsöken 
fortsätter 
I skrivande stund tillämpas ingen Dol by
korrigering av programmaterialet, men 
RT har av SR fått bekräftat att en lång 
rad prov skall utföras under 1975 med 
tillhörande noggrann utvärdering av lyss
narresultaten genom Televerkets insatser. 
Dessa sändningar kommer man att an 
nonsera i förväg. 

Tidigare sändningar under senhösten 
1974 annonserades som känt in te ut i för
väg, vilket mest föranlett beklaganden i 
efterhand från ett fåtal lyssnare med Dol
byförsedda mottagare, alltså relativt ex
klusiva saker. Det är dock inte svårt att 
inse rikti gheten i SR:s och Televerkets 
diskretion på den här punkten: Det man 
ville pröva var ju systemets kompatibili 
tet och detta på ett s a s tekniskt mycket 
inledande stadium med inte riktigt anpas
sad apparatur. Man ville vela om lyssnar
na över huvud skulle vara i stånd att 
märka någon förändring alls i program
kvaliteten . Vid en förannonsering hade 
man dragit på sig en massa trassel i fo rm 
av undrande människor som saken måste 
detaljutredas för - sådana informationer 
kommer ju ändå att ges senare - och 
stor psykologisk risk hade funnits vid 
testet , alt folk överlag skulle "hört" de
fekter i ljudet s0ll! de annars, ovetande, 
aldrig kunnat märka. 

RT kunde ju för något år sedan rappor
tera om hur BBC i England genomförde 
en rad tekniska rundradioförsök under 
största sekretess för att inte psykologiskt 
betingade "fel" skulle störa försöken. 
Alla telemyndigheter brukar göra dylika 
experiment under de första skedena av ..... 
något nytt så omärkligt som möjligt. ,... 
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Använd bandspelarens 
inbyggda B-Dolby 

Subjektivt goda resultat 
av försöken i P2 och P3 
Om SR-proven hittills kan sägas, att dis
kanthöjningen varit fullt märkbar med en 
god mottagare, men att detta lätt kunnat 
korrigeras med tonkontrollerna. Bruset 
märks som annorlunda färgat, vassare 
och "tätare". Röster klingar ljusare. 

Stereoproven blev givande. Dolbytek
niken i förening med nivåhöjningen gav 
ett markant subjektivt utslag. Den ökade 
dynamiken och den ändrade bruskaraktä
ren gjorde ;Uottagningen redan utan B
Dolby ansluten till något avsevärt mycket 
njutbarare än den annars svaga och 
brusstörda pilottonstereon. Vi har kon
trollyssnat med bl a en avancerad kassett
maskin , där signalen från FM-tunern kan 
omvandlas till nominellt 25 JlS (i vårt fall 
var dock det inbyggda filtret avsett för 
korrektion från 75 JlS till följd av de an
vända komponenterna i den japanska 
maskinen). 

Den "stora" symfoniska musiken, or
kesterverk och andra inslag kan knappast 
någon kritik riktas mot, men i tre piano
stycken - "gles " och "svävande" musik 
med löst anslag och rätt subtil tonb ild
ning - hördes utan minsta tvivel både 
svår distorsion (som naturligtvis kan ha 
legat i inspelningen som första led) och en 
pumpande effekt mot slutet av den bort
döende tonen. Detta kom inte alldeles 
oväntat. 

Första försöks kvällen , då det skulle bli 
stereopremiär, gick tekniken åt skogen på 
SR. Man hade "ryckt" B-Dolbyn från P3 
för inkoppling i P2-sammanhanget, men 
timmarna före sändning upptäcktes ett 
svårartat fas fel , som ännu 30 min före 
sändning inte kunnat åtgärdas. Man fick 
då inhibera Dolbypremiären. Av allt att 
döma hade en kontakt felvänts någon
stans, vilket kunde rättas till nästa dag. 

A v pri märt intresse ska bli i vii ken 
grad testpanelerna och lyssnarreaktioner
na anmäler irritation och negativa reak
tioner inför just Dolbyns pumpbenägen
het, då programsignalen - se ovan -
inte maskerar detta. Vår mening är att 
denna tydligen systemberoende nackdel 
- som förvärras om fasriktigheten inte 
är helt under kontroll - inte bör få dis
kvalificera Dolbyanvändningen hos SR. 
Fö rdelarna är så påfallande stora att man 
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Rl a) 
FM -tuner 
med 50 uS 
tidskonstant 

t---.---<=:J---T ..... Ti II Dolby B 

b) 

dB 
o 

R2 

Fig 2. a) Filter for att ändra 
diskantsänkningskarak
teristiken till att motsvara 
25 J.lS tidskonstant. 
Några ingrepp i tunero 
behöver ej utforas. 
b) De två brytpunkterna 
for korrektionskurvan. 
För beräkning; se texten. 
Exempel på komponent
värden är R l = lOkohm, 
R2 10 kohm och el = 
6,2 nF. Naturligtvis kan 
filtret räknas om for andra 
impedanser. 

-~o~~::;::~"':;"'~~~~~f=:::~ .... f 
100 200 500Hz 1kHz 5 10 20kHz 

Fig 3. Vid mottagning med 50 J.lS, utan Dolby (en normal mottagare) erhåller 
man frekvensforlopp enligt tig. Som synes fås en viss presensverkan , som övergår i 
diskanthöjning vid låga utstyrda partier i musiken. Vid mycket starka nivåer erhåller 
man dock en viss diskantsänkning. Helt kompatibelt är som synes systemet icke. 
Med 25 J.lS tidskonstant och B-Dolby erhåller man helt raka frekvenskurvor. 

får godta också de mindre tilltalande si
dorna. Rätt använd Dolbyteknik med 
anpassade parametrar verkar i dag vara 
det både prisbilliga och kvalitetshöjan
de medlet att hjälpa upp det svaga ut
gångsläget ifråga om främst pilottonste
reo . Radion utgör en så viktig program
källa att alla tekniska förbättringar som 
kan uppnås också bör eftersträvas. Det-

ta synes även vara meningen i utlandet 
efter olika prov som bedrevs 1974 och 
som nu livligt engagerar fackpressen . 

Till sist : Vad Televerket vid en allmän 
"Dolbyser ing" av landet kan spara in på 
är givetvi s s I a v s ä n d a r e, inte "slag
sändare" som kom att stå i vå r artikel i 
december ... 

GL och V S 



I PRAKTIKEN rön och tips 

Eliminering av kontaktstuds 
i digitala tillämpningar 
Kontaktstuds i mekaniska omkopplare och strömbrytare är ett problem som vållar besvär vid många tillämpningar. 
Några enkla knep finns dock att tillgå då man måste säkra ren karakteristik i en enda puls. Läs här om de vanligaste 
kopplingarna • 

•• DTL-kretsar, och i ännu högre grad 
TTL-kretsar, reagerar ofelbart för inkomman
de signaler nästan oberoende av hur korta de 
är, bara amplituden är tillräckligt stor. Detta 
kan bli besvärande när styrsignaler ska ges 
via en omkopplare, strömställare och även 
med de snabba mikrobrytarna. 

Problemet är att alla mekaniska brytare 
och slutare ger kontaktstudsar, vilket innebär 
en mångfald pulser. Om nu t ex en räknekrets 
ska styras på detta sätt, stegar den fram inte 
enbart en gång per kontaktslutning, utan flera 
gånger. Dessa kontaktstudsar kan innehålla 
ett pulståg på 5 - 50 småpulser, eller fler, och 
det är svårt att "döda" dessa utan att samti
digt förstöra den första impulsens rätta funk
tion. 

Många lösningar har sett dagens ljus. Alla 
kan inte beskrivas och det är heller inte avsik
ten. Endast några få grundläggande principer 
ska i korthet behandlas och jämf"6ras. Avsik
ten är heller inte att ge anvisningar till yrkes
män utan endast att hjälpa dem som hemma 
brottas med "oförklarliga" problem i dylika 
sammanhang. 

Det enklaste sättet att döda störspikar är 
R C-länken i fig l. Inpulsen består här aven 
serie "spikar" vid såväl början som slutet. 
Här har RC-länken den funktionen att låta 
utspänningen sakta växa upp fOr att nå sitt 
fulla värde först när alla spikar har upphört. 
Spänningen över C fOljer en exponentialfunk
tion, där stigtiden är kortast vid pulsens 
början fOr att mot slutet bli allt längre. Nack
delen med detta förfarande är dock att många 
kretsar inte fungerar bra vid alltfOr långa stig
tider, varför andra metoder kan vara lämpli
gare. 

Fig 2 a visar hur en grind fungerar vid en 
insignal från en mekanisk givare utan skydds
krets. De inkommande transienterna återfinns 
vid grindens utgång i ofördärvat skick, medan 
fig 2 b visar hur en skyddskrets fungerar: Ef
tersom både Rl och R2 ligger på pluspo
tential , är C 1 urladdad i vila. När S 1 sluts, 
kommer C 1 att laddas genom R2 på 1, ilS och 
samtidigt får grindens ingång en "0", vilket 
ger en " 1" vid dess utgång. När nästa kon
taktstuds kommer, är C 1 redan uppladdad 
och grindens ingång känner inte denna studs 
eller de efterföljande. C 1 urladdas, sedan SI 
öppnats, genom Rl på tiden 20 ms, och kret
sen är åter klar för nästa slutning av S l. 

lfig 3 har en dubbel grind korskopplats fOr 

Av STIG R HJORTH 

in 

Fig l. En RC-Iänk - det enklaste sättet att eliminera störspikar härrörande från kon
taktstuds. + 

al r-_2_R

-D--UI 
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Fig 2. a) visar utsigna
len från en grind om 
man inte gjort något för 
att förhindra inverkan 
av kontaktstuds; b)vi
sar hur man enkelt kan 
åtgärda detta. 

~ 
I 
I 

Fig 3. Eliminering av kontaktstuds med två grindar kopplade som en J-K-vippa. 

~ Fig 4. Ett annat sätt att 
:: undvika att kontaktstudsar 

uj I PI märks i utsignalen. En 
~L-- dubbelbasdiod används för 

att fungera som en vippa av J-K-typ. I vila är 
den övre grindens ena ingång jordad och ger 
en hög utgång från denna, medan utgången 
från G2 är låg. 

När så SI skiftar läge, blir G2:s ena ingång 
jordad, varigenom dess utgång blir hög -
och utgången från G 1 blir låg. Eftersom vip
pan skiftar läge redan vid den första slutning
en, kommer efterfOljande kontaktstudsar från 
S 1 ej att påverka vippan. Men S 1 måste vara 
av typ "break-before-make" fOr att armen inte 
ska göra kontakt med varken den övre eller 
den undre kontakten vid något tillfälle under 
skiftningen. 

: t : att fördröja utpulsen tills 
I I kontaktstudsen upphört. 

En annan variant fOr undertryckning av 
kontaktstudsar visas ifig 4. Här har tillgripits 
en dubbelbasdiod (UJT) med tidkrets : Vid 
slutning av SI får denna krets matningsspän
ning, och efter en tid, som bestäms av 
tidskonstanten RICl, "tänder" dubbelbasdio
den. C l urladdas nu över bas-emittersträckan 
och R2, och över detta motstånd erhålls en 
ren puls. 

Nackdelen med denna krets är att den utgå
ende pulsen blir fördröjd tiden t, men i de fles
ta fall brukar denna inte röra sig om många 
millisekunder, vilket man vanligen kan tole
re~ • 
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JBL är den högtalare du finner i de flesta 
moderna ljudstudios i världen. Och det är ingen 
tillfällighet. För JBL högtalare utvecklades 
ursprungligen just som kontrollmonitors för 
inspelningsstudios ... 

Högtalaren idag ska kunna återge mer än vad du 
upplever i en "live"-konsert. 

För tjugo år sedan skulle Hifi-komponenterna 
återge ljudet med en slags "konsertsalsrealism". 
Idag vill de flesta inspelningstekniker inte alls återge 
ljudet som det verkligen låter vid inspelningen. 

1\rärtom skapar man en helt ny musikupp
levelse i studions kontrollrum genom att mp.d 
tekniska hjälpmedel utöka ljudspektrum. Man gör 
ljud, som bara finns på skiva. 

Att återskapa skivinspelningens artificiella 
slutmix så troget som möjligt har blivit målet for de 
moderna ljudanläggningarna och högtalarna. 
Högta}aren ska passa inspelningstekniken. 

Åtta av tio inspelningar idag består av rytmisk 
musik och populärmusik. Hur gör man dom här 
skivorna? Jo, inspelningen delas upp. Till exempel 
rytmsektion och vokalister vid ett inspelningstillfålle. 
Instrumentala solister vid ett annat. Kanske ytter
ligare instrumentalister vid ett tredje. Vid varje 
inspelning lyssnar ljudingenjören till de individuella 
ljudens renhet och karaktär med hjälp av monitor
högtalare i kontrollrummet. Det är det enda hjälp
medel han har for att bedöma resultatet. 

Hänsyn till balans och klangfårg bryr han sig 
tills vidare inte om. Han forsöker bara få med så 
mycket ljud som möjligt i varje kanal på tonbandet 
genom tekniken med när-mikrofon. Han "sätter 
mikrofonen i trumman" så att säga. Studions 
monitor-högtalare är mycket känsliga for mikrofon
placeringen vid inspelningen och vad som kommer 
in på bandet i varje kanal. Studiomonitorn talar om 
for ljudingenjören och producenten exakt vilket 
råmaterial i fråga om ljud som dom har fångat upp 
och kan använda. 
Slutresultatet beror av högtalaren. 

När sedan efter många timmars mixnings
arbete, efter ända upp till sexton olika kanalers 
anpassning till bästa effekt och mixning, kanalerna 
kombineras till de slutliga stereokanalerna eller 
fyrkanalerna, så är det samma studiomonitorer som 
talar om for dom här experterna hur den slutliga 
inspelningen låter. 

Därfor kräver inspelningsteknikerna monitorer 
som kan leverera ett rent, defmierat, välbalanserat 
bredspektrumljud också vid hög ljudnivå och sam
tidigt en djup bas. 
Hör musiken i JBL högtalare så får du höra den 
som den är tänkt. 

Inspelningsteamet har lagt ner stor möda for 
att du ska få uppleva musiken som den är tänkt. 
Med samma högtalare hemma hos dig som teamet 
använt i studion får du ut mesta möjliga av 
inspelningen. Varje klangfärg, varje nyans blir rätt. 
Hör JBL högtalare nu hos din fackhandlare. 
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•• 
BYGG SJALV 
MED "GAMMN' PROFESSIONELLA HÖGTALARE 

SYSTEM 30 
BYGGSATS 

408:-

SYSTEM 40 
BYGGSATS 

563:-

1168:-

SYSTEM SO 
BYGGSATS 

702:-

BYGG SJÄLV! 
SPAR PENGAR! 

FREKVENSIA GETE AB 
BREDDEN VÄGEN 31 
194 00 UPPLANDS V ÄSBY 

TEL: 0760/330 25 

Norsk representant: 
Mandalsgt. 6-8 
Oslo 11. Tel. 672733 

Kom in och lyssna, en ljudupplevelse 
SYSTEM 200 

Du som inte kan komma , ring 
oss och vi hjälper dig att 
välja rätt system. 
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JAG BESTÄLLER FÖR OMGAENDE LEVERANS: 
TYP : ANTAL: PRIS : 

............ SYSTEM 30 

............ SYSTEM 40 

... .... ..... SYSTEM 50 

............ SYSTEM 100 

............ SYSTEM 200 

...... .. .. .. BK 3013A BAS-8ohm 

.. ..... ..... VLD 12 HORN-8ohm 

....... ..... VLD 12 HORN-150hm 

............ BBK 131A MELLAN-8ohm 

......... .. . CD 2500 FILTER 2 väg 

.... ........ CD 8500 FILTER 3 väg 
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Hi Fi och horn - en introduktion: 

Fyra homhögtalare i vårens RT -byggserie 
Optimal avstämning av volym mot prestanda 

-t:J Inte minst ifter R T:s stora 
bashornbygge under 1973 kom 
ett smått överväldigande intresse 
for hornhögtalartyperna i dagen. 
Hornet är en tidlös klassiker 
inom audiotekniken som, trots 
vissa nackdelar,fortsätter att 
attrahera tusentals musikälska
re. 
-t:J Men givetvis var det tidigare 
presenterade projektet tämligen 
stort till volymen, ochforklarligt 
nog önskar mångaforslag på 
mindre hornkonstruktioner. 
-t:J Vi har låtit Per Elving, som 
tidigare beskrivit beräknings
grundernafor högtalarhorn, 
arbetajramfyra skilda typer av 
horn som nu står i'lför publice
ring i vårens stora R T-byggserie 
- missa inte något avsnitt! 
-t:J Här en kort översikt av de 
utföranden som blir aktuella. 

Fig l Q . Konventionell läsning av anpass
ningen mellan drivelement och horn. 
Lösningen'har ett tlertal nackdelar: 
a) Risken rör transversell retlexion stor. 
b) Svårighet att hålla korrekt [lOrn-
form. Den blir alltid starkt approximerad. 
c) Kriteriet att hälla ett så stort avstånd 
som möjligt mellan drivelement och den 
forsta kröken uppfylles ej. d) Lösningen 
bör endas användas då man har ett stort 
element och då en hög övre gränsfre
kvens ej erfordras. 

B 

F ig l b. Anpassning mellan horn och drivelement med ett rakt segment, utfort med 
expansion i två leder. Principen ger större noggrannhet än den som visas i tig la. Risken for 
retlexion är mindre. Kröken i hornet kan anpassas optimalt. Kriteriet att hålla 
så stort avstånd som möjligt mellan element och forsta krök uppfylles. 

•• I en tidigare art ikel, Så konstrueras hög 
talarhornet, i RT 1974 nr4. utlovade förf rit
ningar för elt praktiskt hornhögtalarbygge , 
Åtskilliga varianter har sedan dess byggts och 
utproyats. F lera olika l) putföranden kommer 
att presenteras som byggbeskrivningar i RT 
framdeles. Denna artikel utgör inledning lill 
serien, och här ges en sammanfattning och en 
kort översikt över de horntyper som ska pre 
senteras. 

Tidigare R T -publiceringar av horn har gett 
upphov till en nästan överväldigande respons 
från läsekretsen. En mycket vanlig fråga har 
gällt dimensionerna, vilka man förståeligt nog 
ofta velat ha mindre och detta med bibehållen 
låg undre gränsfrekvens. Tyvärr är detta icke 
förenliga ting. Ö nskemålet strider mot de bä
rande teorier som ligger bakom högtalarhorn . 

Praktiskt utforande 
kräver kompromisser 

Som nämndes i min tidigare artikel, blir det 

Av PER ELVING 

alltid fråga om kompromisser vid konstruktio 
ner av detta slag, men med litet rationell t tän
kande kan man i viss mån optimera bassyste
men ( -S) sternet). 

Den undre effektiv-a gränsfrekvensen be
stämmer hornets storlek, och därför kräver 
detta litet omsorg vid beräkningen. Man mås
te ta hänsyn till en rad faktorer , som t ex hur 
stort lyssningsrummet är, v ilket av gör lägsta 
återgivningsbara frekvens och även den lägsta 
frekvens man kan påräkna i program materia
let. Den är vanligen inte 20 Hz utan en fre
kvens som ligger ca 1.5 - ~ oktaver ovanför, 
vilket innebär 60 - 80 I1/. 

En annan faktor är hornet s övre gränsfrek
vens. Denna påverkas starkt av om hornet är 
vikt ("veckat") eller inte. Allt för många veck
ningar har nämligen en degenererande inver
kan på de högre frekvenserna. Dessutom gäl-
ler det faktum, att radien för en vikning måste 
vara mindre än 1,'6 av den högsta frek vensens 
våglängd. Detta gäller speciellt i början av 
hornet, där kraven på konstruktionen är . 
störst. 
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Lägre iivre gränifrekvens 
med ett veckat horn 
Rak anslutning 
till drivenhet 

Genomgående har en så rak anslutning som 
möjligt använts mellan horn och drivenhet. Se 
fig l a och b. Hornets slutarea har valts så, att 
denna motsvarar 70 Hz vid strålning 7T" stera
dianer. I de flesta fall brukar man vid kon
struktion välja en utvidgningskoefficient som 
motsvarar slutareans frekvens. Det betyder 
att m = 0,0255 , vilket inte alltid ger ett fu ll 
gott resultat. 

J ag har valt ett värde m som motsvarar 45 
Hz för ett av hornen samt ett värde m som 
motsvarar 70 Hz för det minsta horn et (216 
1). Det senare hornet drivs av ett 15"-högtalar
element, medan de andra hornen är avsedda 
for ett 12"-element. Båda hornen har en slut
area som motsvarar 70 Hz. 

Ett hörn horn ger i många fall en optimal 
lösning, eftersom det vid en given undre 
gränsfrekvens kan göras hälften så stort som 
ett vanligt horn, avsett att stå mot en vägg. 
Hörnhornets begynnande del har samma ut
förande som de övriga hornen, men slutarean 
är här dimensionerad för 33 Hz medan koeffi
cienten m är vald för 47Hz (detta ger en för
dubbling av hornarean var 40:e cm). Hörn
horn förefaller vid en forsta anblick att vara 
det ideala hornet. Det är det i sig, men man 
kan få vissa problem med rumsresonanser 
med en hörnplacerad högtalare. Rummet bör 
med andra ord vara oregelbundet och absolut 
inte kvadratiskt för ett gott resultat! 

Valet ej kritiskt 
av högtalarelement 

Inget horn har försetts med kbmpensa
tionskammare för höga frekvenser , då avsik 
ten med hornet har varit att så många olika 
högtalarelement som möjligt ska kunna an 
vändas. Dessa har ju vanligen olika volym för 
kompensationskamrarna för resp högtalarele 
ment. 

Samtliga horn har försetts med en s k mul
ti -flare, vilket innebär att hornen består av två 
(eller fler) utvidgningskoefficienter. Konstan
ten är vald så, att den motsvarar en frekvens 
som ligger ca 1/2 oktav över slutare ans fre 
kvens (l05 - 115 Hz); detta för att man ska 
erhålla en god belastning av element vid högre 
fre k venser. 

Volym.en hos hornen är 220 l fö r det min
sta, 290 I för vägghornet med 12" -element 
samt 180 I för hörnhornet. Jfr detta med det 
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tidigare R T -bashornet, som hade en volym av 
310 l! 

Kort hornlängd 
i minsta hornet 

Det minsta hornet är ett vägghorn som ska 
arbeta i 27T" till 7T" steradianer, se fig 2 samt 
omslagsbilden! Hornet tillhör kategorin kort 
horn, vilket innebär att hornlängden är mindre 
än 1/ 2 våglängd hos den lägst dimensionerade 
frekvensen (70 Hz). Hornet har en ut
vidgningskoefficient för 70 Hz, vilket ger en 
areafördubbling vid var 27:e cm. Konstruktio
nen har ett tvådelat horn med två 90° avböj 
ningar som har en största radie om 8 cm, vil
ket ger en övre gränsfrekvens av 700 Hz. 
Hornets volym är 220 liter. 

Den lägsta frekvens som hornet kan återge i 
rimlig proportion till övriga spektrum ligger 
vid 40 Hz (- 10 dB rel O dB vid 100 Hz). 

Lämplig brytfrekvens för mellanregistret 
ligger mellan 400 och 700 Hz. 

Stora horn med 
mindre högtalare 

F örmodligen finn s det ett flertal läsare som 
har ett eller annat 12" -element i sin ägo. De är 
något billigare än 15"-element och av dessa 
skäl har även ett vägghorn med 12" -element 
konstruerats. Hornet blir nödvändigtvis större 
till volymen, men ändå inte otympligt; endast 
292 I, se lig 3. Hornet har en slutarea för 70 
Hz, men en utvidgningskoefficient för 44 Hz, 

Fig 2. E~ponentialhorn, veckat i en 
kub med måtten 60 X 60 X 60 cm. 
Slutarean motsvarar 70 Hz. Hornets 
utvidgningskoefficient: 70 Hz. Driv
element: 15". Basfall - 1 O dB vid 
40 Hz rellOO Hz. Volym 220 I. 

vilket gör att hornet går längre ned i basen än 
det tidigare nämnda hornet, samtidigt som 
man har ett längre horn: ca 1, 10 m. Systemet 
är försett med multi-flare genom att de första 
decimeterna bildar ett horn med utvidgning 
för 115 Hz som dessutom bildar en helt rak 
hornsektion utan krökar. Detta är fördelaktigt 
för det högre frekvensregistret. Vid prov har 
förf mätt upp - 10 dB vid 1,3 kHz, vilket gör 
att man kan tillämpa relativt hög delningsfrek
vens för mellanregistersystemet. 

Stor slutöppning 
i hörnhornet 

Hörnhornet skiljer sig lite från gängse kon
struktioner genom att det har en slut öppning 
som står för en frekvens om 32 Hz samt en 
utvidgning om 47Hz. Hornets begynnande 
del är beräknad får 110 Hz, detta för god hög
frekvensåtergivning. Resultatet blir en undre 
gränsfrekvens om ca 32 Hz samt en övre 
gränsfrekvens om ca 600 Hz. 110 Hz-hornet 
är även här alldeles rakt. F n genomgår detta 
horn vissa modifieringar. Av detta skäl publi 
ceras en skiss på hornet i ett kommande RT
nr. 

Inget av hornen har alltså någon kompen
sering för höga frekvenser i form av någon 
kammare, men samtliga har en reak
tanskompensering vid låga frekven ser i form 

. aven sluten kavitet bakom elementen. 
Hornen kräver en hel del av sina byggare. 

Det gör nu horn i gemen; i form av noggrann -



het vid hopsättning av de olika delar- ~. 
na. Förf är av den meningen att det • 
inte går att bara spika ihop ett horn 
utan det bör limmas och skruvas ihop . Dess
utom kan man inte med tillräcklig styrka på
peka att eventuella vibrationer alltid ger 
upphov till "dippar" i återgivningen. Där
för bör man alltid kontrollera sina horn med 
en generator och lokalisera eventuella reso
nanser och vibrationer för att sedan ta bort 
dem med nödvändig upp styvning. Denna kan 
ske med relativt enkla medel, ex vis tunna ma
sonitskivor fastsatta på rätt ställe. Detta kom 
mer att behandlas mer ingående vid \'arje 
konstruktion. 
Var rädd o~ öronen 
- 20 Hz-horn farligt! 

För entusiaster ligger det nära till hands att 
göra ett 20 Hz-horn i tron att man då ska er-

+-
Fig 3a. Här visas det största vägghornet. 
Slutarea: 70 Hz. Hornets utvidgningskoefficient 
44 Hz. Drivelement: 12". Volym 290 I. BasfaU 
- 10 dB vid 36 Hz rel 100 I;Iz. 

Större högtalarelement 
kräver ett kortare horn 

hålla ett bättre resultat, vilket kan vara sant. 
Emellertid kan det även - med all sannolik
het - bli ett kortvarigt nöje, då dels grannar 
kommer att klaga, dels man utsätter sig själv 
för risken av invärtes skador vid exponering 
av sub-soniska ljud med hög effekt. Ett 20 
Hz-horn skulle i princip vara kapabelt till att 
åte rge 10 Hz eller lägre frekvenser med en 
ansenlig energi. 

Forskning pågår vad beträffar dessa fre
kvensers inverkan på organismen, och man 
vet idag mycket litet om vilka effekter de har 
och hur mycket som inte är skadligt. Så tills 
vidare avråds på det bestämdaste att experi
mentera i dessa frekvensområden. 

Högt ljudtryck 
med låg effekt 

Hornsystem är av naturen väldigt lättdrivna, 

++ 

och de här är inte något undantag. Hornen 
har med en medeleffekt om 6 W avgivit en 
ljudtrycksnivå om 116 dB (SPL), vilket inne
bär att man med största försiktighet bör 
handskas med ett horn, t ex när man bygger 
upp det och kontrollerar systemet med huvu 
det i närheten av utgångsöppningen. Risken 
för eventuella och bestående hörselskador kan 
aldrig överskattas, och en gång hörselskadad, 

. alltid hörselskadad; kom ihåg det! 
Lyssna därför till hornljud i måttliga pro

portioner och förfal l inte till att mata ut ljud
tryck några få dB under smärtgränsen. Med 
den goda basåtergivning som ett horn ger, blir 
ljudbilden angenäm redan vid låga ljudtrycks
nivåer. - Följ R T:s nya serie om högtalar
horn! • 

* 

Fig 3b. Horn för strålning i Tr radianer eller mindre. 
Hornets utvidgningskoet,Ticient: 60 Hz. 
Slutarea: 70 Hz. Drivelement 15" eller 12" efter mOdifie-
ring. Frekvensgång (beräknad): ± 4 dB med 15" drivelement. 
Volym 2091 (det minsta hornet). 
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Högtalarmusiken 
och dess tekniska hjälpmedel 
Del 2: Presentation av system 3000 

•• System 3000 kan sägas bestå av ett 
antal enheter för generering, bearbetning 
och redigering av ljud, speciellt utvecklat 
att möta de krav som ställs i pedagogiska 
sammanhang, men som - tack vare sitt 
flexibla uppbyggnadssätt - kan am-än 
das till de mest skiftande uppgifter. 

Genom att man kan koppla ihop enhe
terna med varandra, som t ex i fig l, så 
att önskade signal\'ägar uppstå r, kan 
tänkt systemkonfiguration uppnås. För 
att göra det möjligt att koppla ihop boxar
na på detta sätt har lådorna och kontakt
systemet utformats speciellt. Vi kan här 
åter konstatera, att det inte krävs något 
speciellt stativ, vilket innebär att praktiskt 
taget hur små och stora system som helst 
kan kopplas upp. Inget hindrar dock att 
särskilda anslutningskablar används i de 
fall man önskar andra signalvägar, eller 
då 'man av någon anledning vill ha boxar
na separerade. 

Principiell uppbyggnad 
av system 3000 
De flesta apparater - med några undan
tag - är uppbyggda enligt fig 2. Fyra 
identiska funktioner, som kan vara gene -

Av BJÖRN SANDLUND 

A 

B~---+--~----~--+---~ 

2 3 

Fig 2. De flesta enheterna i 
system 3000 är uppbyggda enligt 
ovanstående. 

A 

B 
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rerande (t ex tongenerator), bearbetande 
eller redigerande, ligger vertikalt med se
parata ingångskontakter på övre långsi
dan och utgångskontakter på den nedre. 

Dessutom finns i apparaten två summe
rande funktioner som adderar utgående 
ljudsignaler från l :an och 3 :an resp 2:an 
och 4:an. Utgången på dessa adderare 
bildar utgående A- och B-kanal. På appa
ratens vänstra kortsida finns ingående A
och B-kanaler som också adderas till resp 
utgående A- och B-kanal. 

Genom denna uppbyggnad kan boxar
na anslutas till varandra på två sätt -

Vertikal koppling 

I I I I 

,! ,.t, J. J. 

T T T T 

Fig 1. Modulerna i system 3000 kan 
kopplas ihop till ett flertal olika system
konfigurationer. 

\-ertikalt eller horisontellt. Fig 3 illustrerar 
detta. Ingen begränsning finns i antalet 
apparater som kan kopplas ihop - arm
längden bör dock sätta en praktisk övre 
gräns! 

Några apparater är enbart horisontellt 
uppbyggda och innehåller då två identis
ka funktioner. De ingående A- och B
kanalerna är här anslutna till ingångarna 
(sefig 4). 

Mekanisk uppbyggnad 
av apparatenheterna 
Varje apparat är inbyggd i en standardise-

Horisontell koppling 

+ + + + 
1 234 

Fig 3. Genom uppbyggnaden enl tig 2 kan 
modulerna sammankopplas på två olika sätt. 



o Avsnitt l av denna genomgång av högtalarmusikens ''processing "berörde den pedagogiska 
situationen och utmynnade i ettförslag till ett nytt 
läromedelssystemför främst eleku:onisk tonkonst och fjudisolering. - Se RT nr l i år. 
O Här föfjer nu en detafjgenomgång av System 3000, som har vidsträckta användningsmöjligheter. 
O De i systemet ingåendefunktionsmodulerna kan delas in i genererande, bearbetande resp 
redigerande enheter. De är sammankopplingsbara i ett stort antal kombinationer. 

rad låda med måtten 4 X 12 X 19 cm, 
uppbyggd av fyra profiler med kontakter, 
samt med botten och lock i eloxerad alu
minium. Håltagningen för kontakterna 
kräver stor precision, varför det mekanis
ka arbetet knappast lämpar sig för hem
bygge. 

Ett eller två kretskort sitter fastskruva
de på lämplig höjd på kontaktprofilerna. 
Direkt på dessa kretskort sitter omkopp
lare och potentiometrar för manuell styr
ning (sefig 5). 

Kraftförsörjningen sker från ett cen
tralt, nätanslutet kraftaggregat. Spänning
arna från detta sprider sig till samtliga 
apparater genom kontaktsystemet. Ett 
kraftaggregat kan driva ca 15 apparater. 
Skulle fler apparater ingå i ett system, kan 
flera kraftaggregat parallellkopplas. Till 
systemet ska så småningom konstrueras 
en laddningsbar ackumulatorenhet för 
portabelt bruk. 

Nedan' följer en presentation av de i 
syntetisatorsystem 3000 ingående modu
lerna, deras uppbyggnad och speciella 
användningsmöjligheter. 

Genererande apparater 
i system 3000: 
• Tongenerator 3002 (fi.g 6) 

-

A~ -1 A }- -+ A 
~----------~--~ 

Fig 4. Några av modulerna är 
uppbyggda efter den här modellen 
och innehåller två identiska 
funktioner. 

2 3 4 

Fig 6. Tongenerator 3002. 

Denna är organiserad efter exemplet i 
fig 2 och består av fyra individuella gene
ratorer. Varje generatorenhet har kon
tinuerligt verkande kontroller för frekvens 
(la oktaver), vågform (sinus till fyrkant) 
och nivå. Dessutom finns omkopplare för 
val av frekvensmoduleringskälla. Varje 
generator kan med denna omkopplare 
moduleras från någon av de övriga tre 
generatorerna. Man kan också välja 
moduleringskälla utifrån och har då två 
typer av modulering att tillgå - linjär och 
el'ponentiell. Den linjära modulerings-

typen ändrar frekvensen l 000 Hz för. 
varje volt moduleringsspänning. Både 
positiva och negativa moduleringsspän
ningar går att använda. 

Detta öppnar alla de intressanta möjlig
heter som amerikanen John Chowning 
simulerat i dator rörande användningen 
av frekvensmodulering i syfte att alstra 
intressanta: ljuds pektrum l) ( - R T har 
tidigare i olika sammanhang berört 
Chownings försök och hans framträdan
den i t ex Fylkingen, hos SR osv). 

Den exponentiella moduleringstypen 
ändrar frekvensen en oktav för varje volt. 
Den är användbar i de fall man vill låta 
tongeneratorns frekvens bestämmas ut- ~ 
ifrån. 

l) Journal of the AUDIO ENGI
NEERING SOCIETY, september 1973: 
John M Chowning: The synthesis of 
complex audio spectra by means of fre 
quency modulation. 

Fig 5. Modulernas mekaniska uppbyggnad framgår av denna bild • 
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• • LOW PASS FilTER YOlUME 

Fig 7. Brusgenerator 3004. 

• Brusgenerator 3004 (fig 7) 

A • 

B • 

Denna består aven brusgenerator, ba
serad på digital teknik med volymkontroll 
och inbyggt, variabelt lågpassfilter med 
vilket man kan variera bandbredden på 
bruset mellan ca 5 Hz och 15 kHz. Brus
generatorn kan - förutom som ren ljud
källa - användas för styrändamål då 
man önskar slumpvisa förlopp. 

• • • • 
1(2) 2(1) 3[4' 4(31 A 

M'C:c:!> 1'MOfOO IIUC:c::!> ....- -~- MiC~~ 1.~ I SOURCE SOURCE SOUACE SOUACE 

. ~ . . @ . . @ . .~ . '? 
PHASE PHASE PHA,SE PHA$E 

~; .. ~ . .'0«> • .'0«>' ' I~ O H LIMIT . UMIT . LIMIT. LIM/T . , 
~ .... ...... ~ .... ... .. B . .. . .. . .. . .. 2~ I o dB 10 ° dB.o ,'dB" ° dB" 

2 3 4 

Fig 8. Förrörstärkare 3001. 

• Förjörstärkare 3001 (fig 8) 
Har här också räknats till ljudkällorna: 

Den består av fyra identiska anpassnings
förstärkare, användbara för så gott som 
alla typer av yttre ljudkällor. För att un 
derlätta anslutningen av sådana har lådan 
försetts med vanliga fempoliga DIN-kon 
takter kopplade så, att de direkt passar 
för bandspelare, grammofoner och mikro
foner. På vänstra kortsidan finns dess
utom ingångar med s k telejackar för an
slutning av elgitarrer och liknande instru 
ment. 

Omkopplare finns för RIAA -kompen 
sering, fasväxling (användbar i mikrofon
sammanhang) och begränsare. Den in 
byggda begränsaren kan fås att gripa in 
vid O dBm (0,755 V RMS) eller vid - 20 
dBm (7,55 V RMS). När begränsaren är i 
aktion tänds en lysdiod. 
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Flexibel hopkoppling 
av modulerna i system 3000 

F örstärkningen i varje förstärkare går 
att variera kontinuerligt mellan O dB och 
+ 60 dB, vilket gör att apparaten kan 
användas för både mikrofonnivå och lin 
jenivå samt allt däremellan. 

'1Iof_ '1IO''::..ovo.. 

50 100 200 400 100 11100 3200 ,",00 12800 

mlllo OCTlY( fUlII, l1I1. "9 

Fig 9. Oktavfilter 3101. 

Bearbetande apparater 
i system 3000: 
• Oktavfllter 3101 (fig 9) 

Detta består av två identiska oktavfil
ter, organiserade enligt flg 4. Varje regel 
kontroll har en verkan på ± 18 dB. Re
gelkontrollerna är gemensamma för de 
båda kanalerna. Dock finns separata 
omkopplare för genomkoppling av ljud
signalerna förbi filtren. 

Särskild fempolig DIN-kontakt finns 
på kortsidan som kan användas i sam 
band med en vanlig Hi fi -förstärkare med 
bandlyssningsfunktion. Ljudsignalen i 
förstärkaren passerar då oktavfiltret in 
nan den går vidare till effektförstärkaren. 

A 
I • 

... 
I ~ 

B 
I • 

Fig 10. Efterklangsenhet 3102. 

• Efterklangsenhet 3102 (fig 10) 
Ansluter sig också till flg 4. Efter

klangsenheten är av " spiralfjädertyp", 
vilken ju som bekant har sina brister, spe
ciellt när de fysiska dimensionerna är 

minimala. En helt elektronisk efter
klangsenhet är dock under utveckling och 
kan troligen presenteras senare under 
året. 

Efterklangsenheten har balanskontrol
ler för direkt ljud/ efterklangsljud för de 
båda kanalerna samt en " blend" -kontroll 
för blandning och reversering av ekot 
mellan kanalerna . 

2 3 4 

Fig 11. Enveloppgenerator 3104. 

• Enveloppgenerator 3104 (fig 11) 

A • 1,3 

'? 

Denna är uppbyggd enligt exemplet i 
flg 2 och består av fyra enveloppgenerato
rer som kan användas exempelvis då man 
önskar tona in och tona ut ett ljud på ett 
kontrollerbart sätt. In - och uttoningstiden 
går att ställa in kontinuerligt mellan 10 
ms och 10 s, likaså håll-tiden och från-ti
den. Generatorn kan fås att arbeta cyk 
liskt - dvs alla fyra faserna återkommer 
automatiskt i sekvensen tona in - håll -
tona ut - från . Håll- och från -tiderna kan 
också ställas in oändligt långa. Man får 
då stoppa resp starta förloppet manuellt. 

Om man inte önskar total tystnad un
der från -tiden, kan · en varierande grad av 
restnivå ställas in. 

Enveloppgeneratorerna kan triggas ut
ifrån på olika sätt. Man kan också avbilda 
utifrån kommande envelopper (trackfunk 
tion). Med denna funktion kan man t ex 
åstadkomma sådana lustigheter som att 
överföra en pianoenvelopp på en sångare. 

• Ringmodulator 3 J05 (fig 12) 
En ringrnodulator kan sägas bestå av 

en något förenk lad analog multiplikator. 
Den multiplicerar i varje ögonblick spän
ningen fr ån de två inkommande ljudsig
nalerna med varandra. Detta resulterar i 



A 
t 

B 
t 

Fig 12. Ringrnodulator 3105. 

A'B _ 

att summa- och skillnadsfrekvenser bildas 
och att de inkommande frekvenserna 
undertrycks. 

Instrumentet har varit mycket populärt 
i elektronmusiksammanhang och har 
under senare år även börjat användas av 
"förstärkta" gitarrister och andra högta
larmusiker. 

Apparaten är försedd med tre rattar för 
att blanda direktljud med ringmodulerat 
ljud. 

• • • • 
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Fig 13. Presenstilter3106. 

• Presens filter 3106 (fig 13) 
Denna box innehåller fyra identiska fil 

terkretsar. Med en ratt ställer man in en 
lokal "puckel" i frekvenskurvan. Puckeln 
kan höja sig 20 dB över grund nivån eller 
också göras negativ, 20 dB under grund 
nivån. Puckelns mittfrekvens går att ställa 
in kontinuerligt över 10 oktaver; 16 
Hz - 16 kHz. Dessutom har varje filter
krets inkopplingsbara fasta högpass- och 
lågpassfilter. För övrigt ansluter sig filtret 
till exemplet ifig 2. 

Redigerande apparater 
i system 3000: 
• Huvudmixer3201 (fig 14) 

~ ~ .----r!-
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Fig 14. HUl'udmixer 320 l. 
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Denna mixer är avsedd att direkt an
slutas till maximalt tre stereobandspelare. 
Med reglarna och omkopplarna kan man 
då, utan andra hjälpmedel, spela in ljuden 
från två bandspelare på den tredje med 
fullständig kontroll över alla nivåer och 
lägen mellan höger och vänster kanal. 

-

2 J 4 At Bt 
A,e. •.. - . ---. 

Fig 15. Undermixer 3202. 

• Undermixer 3202 (fig 15) 
Kan kaskadkopplas till huvudmixern i 

önskat antal för att man på så sätt ska 
kunna mixa in godtyckligt antal övriga 
ljud. Varje mixer innehåller fyra nivåreg
lar med tillhörande distributionsratt på 
främre långsidan för utläggning av ljud
signalen mellan A- och B-kanalen. Mixern 
har dessutom huvudreglar för de utgåen
de ljudsignalerna. 

• Panoreringskontro1l3204 
På denna har vi ännu ingen bild, men 

den kan kortfattat beskrivas som en låda 
med fyra stycken 4-kanals panoreringspo
tentiometrar. Fyra ingående signaler kan 
alltså distribueras ut på fyra utgående 
kanaler på ett godtyckligt sätt. 

1000.000001 7 8 9 

4 5 6 

1 2 3 

O 

PROGUM SEG.UUK:llt 1301. i) 
2 J 4 

Fig 16. Progtammeringsenhet 3301. 
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• Programmeringsenhet 3301 (fig 16) 
Enheten utgör en grupp för sig och har 

tilldelats en ordergivande roll: F ör att tyd
ligt markera sin höga status har den ock
så blivit förpassad till ett guldfärgat hölje. 

Apparaten är i första skedet främst 
avsedd att leverera styrspänningar och 
startsignaler till tongeneratorer och enve
loppgeneratorer. 

Programmeringen tillgår så, att man 
slår in önskade frekvenser och deras var
aktighet på enhetens tangentbord. St yr
spänningarna levereras då man trycker på 
knappen "READ ". Minnet i apparaten 
rymmer upp till l 000 programsteg. Ön
skas fler steg i något sammanhang, kan 
dessa finnas lagrade på yttre kassettband 
och överföras till minnet, då detta börjar 
tömmas. 

Enheten är förberedd att kunna levere
ra data till 99 olika adresserbara funktio
ner. Fyra av dessa kan få data levererade 
i form aven analog spänning i steg om 10 
mV från 0 - 9,99 V. Dessa spänningar 
finns på kontakter på enhetens undre 
långsida och kan kopplas direkt till tonge
neratorn 3002. 

De övriga funktionerna 5 - 99 får data 
i digital serieform på kontakterna på hög
ra kortsidan. För närvarande finns inga 
apparater som kan ta emot dessa data, 
men vid en utvidgning av apparatfloran 
kan denna styrmöjlighet bli aktuell. 

Det kan här vara lämpligt att nämna 
att även ljus- och bildstyrande a.Pparater ~ 
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Fig 17. Mixing och panorering av yttre 
signaler med hjälp av några enheter ur 
system 3000 . 
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Fig 18. Mixbart eko från band
spelare och yttre ljudsignaler. 
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Fig 20. Tänkbar uppbyggnad av 
system ror elektroniska och " kon· 
kreta" ljud. 
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kan vara passande styrobjekt för denna 
enhet, som alltså har sin plats i A V-och 
bild·lj ud -ton -prod uktioner. 

Några applikationsexempel 
och användningsområden 

Vi får denna gång nöja oss med några fä 
exempel ur de många olika använJ
ningsområdena. 
~ Fig 17 visar en uppkoppling flir mix
ning a\ bandspelarljud och yttre mikrofo-

- rr1 . ( rr,, " . ~ . ( 'r0 ' . ~ ~~ Al ... A A e T A ' A r' A A • - . • .~ T1 .. ,. g' . . . ., .. , .......... ~ .. II-
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•••• - •••• - I 1'- • 

ner eller grammofoner. Flera apparater 
h.an byggas på till vänster i önskad om· 
fattning. 
~ Fig 18 visar en något mer avancerad 
uppsättning med ett filter och efter
klangsenhet inkopplade. Efterklangsenhe 
ten är inkopplad så, att styrkan på efte r
klangen går att välja separat från fyra oli
ka ljudkällor. 
~ Fig 19 visar en enkel koppling för in 
spelning av elektroniskt alstrade ljud. En 

tongenerator 3001 och en enveloppgene
rator 3104 tillsammans med en mixer har 
använts till detta. 
~ Fig 20 visar slutligen ett exempel på 
hur en avancerad uppkoppling för elek 
troniska och " konkreta" ljud med pro 
grammeringsmöj ligheter skulle kunna se 
ut. • 
• System 3000 marknadsförs i Sverige 
av Dataton AB, Box 257, 58102 Linkö· 
ping, tel 013/ 1007 11. 
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I PRAKTIKEN RÖN och TIPS 

Praktiska och besparande 
kretstekniska råd och tips 
för laboratorietillämpningar 
Vid många experiment. testuppkopplingar ochförsök med kretsar uppstår behov av alt mångfaldiga spänningar för dessas drivning. 
H är ger Stig Hjorth några kopplingsexempelför alt visa på vägar till praktiska lösningar. Föifbidrar också med sina eifarenheter av hur man 
skyddar experimentkretsarna och hur man kan åstadkomma monovippans fUnktioner med reläer. 

SPÄNNINGS
MULTIPLICERING 
•• Principen rör en spänningsdubblare är att 
man under den ena halvperioden uppladdar 
två kondensatorer för att under den andra 
halvperioden urladda den ena kondensatorns 
laddning i den andra, varvid spänningen över 
den sistnämnda blir dubbelt så stor som från 
början. 

Fig J visar förloppet med mekanisk om
koppling. Med omkopplaren i läge A, upplad
das e l till spänningen + V via dioden D l , 
och e2 uppladdas även denna till spänningen 
+V via D l och D2. När omkopplaren slås 
över till läge B, ans luts e l:s minuspol till + V, 
varigenom utgången får potentialen + 2V när 
e l:s laddning överförs till e2 via D2. Detta 
fö rlopp upprepas i jämn takt, och omkoppla
ren kan t ex bestå aven oscillator med driv
steg enligt fig 2 a. T3 och T4 bildar ett steg 
som vanligen kallas för "totempåle". 

Dubbel spänning 
for operationsrorstärkare 

Med denna fördubblingskrets kan man inte 
en bart få ut den dubbla matningsspänning 
+ V, utan även med viss modifiering erhålla 
spänningen - V enligt fig 2 b. Detta är myc
ket användbart vid spänningsmatning av 
O P-förstärk are, som ju ska spänningsförsör
jas med ±V. 

Fig 3 a visar en transformator med efterföl 
jande halvvågslikriktare. Om sekundärspän
ningen har värdet 12 V RMS och sin usform , 
är spänningens toppvärde 12 ' \ ' 2 = 17 V. 

Denna spänning utgör även den obelastade 
likspänningens värde. Som bekant sjunker 
spänningen något vid belastning, beroende på 
framspän ningsfall i dioden, spänningsfall i 
transformatorlindninge n och spänningsfall 
över filte rkondensatorn, som biir ha så stort 
värde som tekniskt och prismässigt är möjl igt. 

Om man med utgångspunkt i denna halv
\ågslikriktare utökar antalet länkar med dio
der och kondensatorer, erhålls flera varianter 
av halV\'ågs mångfaldarsteg. Fig 3 b visar en 
k,lppling där ut spän nin gen stiger i proportion 

Tabell l 

V I I' 112V ut ut ut 
+21,5 V (obelastad) 3,5 mA 
+20,2 V lOmA 202 111 \\' 25 mA 
+ 16,5 100mA 1650 m\\' 155 mA 

Komponentdata för tig 2: 
R l 
R2, R3 
R 4 

JO k 
JOO k 

Jk 
JOO JlF 

22 nF 
2N2905 
2N2905 
JN4002 

+u 

8 

A 

DI 

e, 
02 

+ +IU 
<:2 I 

el, e2 
e3, e4 
TI, T2, T3 
T4 
Dl,D2 

F ig l. Principen ror spännings
dubbling. Se text for funktionsbe-

+ 
skrivning. . 

01 

CI + 
02 

+ +1" 
clI 

Fig 2. Oscillator med drivsteg (totempåle 8) ror drivning av a) spänningsdubblare, eIler b) 
diodkonfiguration som ger plus och minus spänning. 

O .. 
-bt-t---+V 

U'" 1..+(; 

I O 
~--~~--~--------~----o 

zu "V 
Fig 3. a) Halvvågslikriktare. Se beräkning av spänning i texten. b) Spänningsmultiplikator. 

Ju- lJ1L 0'-

I ZU "u 
Fig 4. Förbättrad variant av spänningsmultiplikator. 

JEtt-+ +u 
+ o 

-u 
'--_-iIQ----O 

Fig 5. a) Enkel koppling ror erhållande av plus- och minusspänning. b) Koppling for 4 ggr 
spänningsmuItiplicering. - Man kan även ta ut plus- och minusspänning med 2 ggr multipli
cering. 

till antalet länkar. Kopplingens nackdel är att 
kondensatorerna e 1- e4 (- e N) och tillhö-

rande dioder måste tåla den allt högre spän- ~ 
nin gen. 

Tabell 2 

P 12V Il V I P 112V P 12V n ut ut ut 
42 mW - lOV (obel a~taJ) 3,5 mA 42 mW 

275 mW 74,5 % - 9V lOmA 90mW 18mA 2 16 mW 41,7% 
1 860 mW 88 ,5 % - fiV IOOmA 600mW 100mA 1200 mW 50 % 
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I PRAKTIKEN RÖN och TIPS 

Pulsapplikationer 
med reläkretsar 
•• I många fall är man betjänt av att få ett 
vanligt relä att kortvarigt vara aktiverat under 
en tid som man bestämmer själv och som så
ledes är ganska oberoende av reläets 
egenskaper. Man vill med andra ord ha funk 
tionen aven monovippa. En lösning av pro
blemet visas i fig 1. Kretsen fungerar på föl
jande sätt: 

Vid slutning av S l flyter e l:s ladd
ningsström genom såväl dioden D l som relä
spolen. Reläet drar på den strömmen, medan 
framspänningsfallet över dioden "lyfter" T l:s 
emitter varigenom transistorn hålls strypt. 
Den tid under vilken reläet hålls draget, be
stäms uteslutande av kapacitansen e l och 
reläspolens data. När e I är uppladdad, upp
hör strömmen och reläet faller, trots att S I 
fortfarande är sluten. 

Om ingen ändring sker i kretsen, håller e l 
sin laddning. 

När SI öppnas, händer följande: e l funge
rar som ett batteri för kretsen. Basström flyter 
genom R I P g a att diodens spärrspänning 
upphört. Transistorn blir ledande och kort
sluter e l snabbt och kretsen blir klar för näs
ta pulsaktivitet. 

Skulle el enbart seriekopplas med Rel, 
skulle det ta lång tid innan kapacitansen hann 
bli urladdad, och om e l parallellkopplades 
med ett urladdningsmotstånd, måste detta 

Alternativ koppling 
löser spänningsproblemet 

~ Schemat ifig 4 är ett bättre alternativ. Här 
utsätts ingen av kondensatorerna för högre 
spänning än 2 O, vilket även gäller dioderna. 
Denna kopplingsvariant är vanlig i högspän
ningsdelen i TV -apparater. 

En ann an variant finns även. Fig 5 a visar 
hur man frå n en enda sekundärlindning kan få 
ut såväl positiv som negativ likspänning via 
två halvvågslikriktare, en koppling som börjar 
bli vanlig numera. Modifieras denna enligtfig 
5 b, får man de båda likspänningarna dubbla
de. Har man t ex en 6 V -lindning på en 
nättransformator och vill mata en OP-förstär
kare i ett försteg med ca ± IS - 18 V, funge
rar denna koppling bra. 

Utspänningen blir nämligen: 
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Fig l. Reläkrets med funk
tion aven monovippa. 
Reläet är draget under en 
tid som bestäms av kon
densatorn e l och reläets 
egenskaper. 

III «2 

101< 

Fig 3. Vid mycket korta triggpulser 
kan denna koppling användas. 

vara så lågresistivt för att göra nytta på kort 
tid, att R I skulle kunna dra eller i varje fall 
hålla genom enbart den stora strömmen i re
sistansen! 

Pulsstyrd reläfunktion 

Fig 2 visar samma krets, men här ska den 
fungera på en puls. När en positiv puls kom 
mer in till V2:s bas, blir denna transistor led 
ande och Re l drar som ovan p g a att ladd
ningsström genom e I flyter. Vid pulsens slut 
skulle normalt reläet falla på nytt, men genom 
att T2 får en fast basström genom R2 och en 
slutningskontakt på reläet, förblir transistorn 
bottnad till dess att Re I åter faller efter tiden 
t. 

Vid mycket korta pulser in hinner ej reläet i 
fig 2 sluta sin egen kontakt som ska ge 
hållström till basen. Då fungerar kretsen ifig 3 
bättre. Här hinner en ILs-kort puls att "tän-

± 2' 6' ': '2 = ± 17 V 
En OP-förstärkare av typ 741 tål utan vida

re ± 18 V, och om man kopplar in ett belast
ningsmotstånd ("bleeder") över och/eller läg
ger in en spänningsdelare efter filtreringen. 
kan matningsspänningen sänkas till önskat 
värde. 

Kopplingsvarianten i fig 2 a har närmare 
studerats och resultatet gav följande sitTror på 
utspänning och verkningsgrad vid skilda be
lastningar. Teoretiskt är den obelastade ut
spänningen: 
!+U - (UD! + U 02 )1 + (+U - UOI) 
och om + U är 12 V blir Ue2 lika med: 
rl2 - (2' 0,65)1 + (12 - 0,65) = 22,05 V 
(0,65 V motsvarar diodernas framspännings
fall). 

Matningsspänningen var 12 V och tom-

Ra1 

~t-

i" <r--"1>----i-r. 

o O----'~-----' 

Fig 2. Detta är en förbättrad kopp
Iingsvariant av den som visas i tig l. 
Här räcker det med en puls för trigg
ning. 

Fig 4. För galvanisk isolering mellan 
trigger och reläkrets kan man använ
da en optokopplare. 

da" TI, som är en styrd kiseJswitch (SCS), 
och därmed drar reläet. Härvid sluts en relä
kontakt som ger matningsspänning till kretsen 
kring T2. Denna innehå ller en dubbelbasdiod 
(UCT), som vanligen används i oscillator- och 
tid kretsar. 

Nu startar uppladdningen av e2 och när 
dess spänning nått ett för UJT specifikt värde, 
"tänder" denna och e2 urladdas genom T2 
och R4. T l:s katod blir under denna pulstid 
positiv relativt anoden, och strömmen genom 
T I och Re I upphör. Reläet faller. 

Här kan således korta pulser aktivera relä
et, som kan förbli draget under tider upp till 
flera minuter. Kopplingen är utmärkt att an
vända när en reläkrets ska styras via en opto
kopplare. l det fallet får man en fullständig 
isolation mellan sändar- och mottagarkretsar
na. Är pulsen in från optokopplaren lång, 
fungerar även kretsen i fig 2 för detta ända
mal. • 

gångsströmmen 3,5 mA. Uppmätta data visas 
i tabell 1. 

Att tomgångsspänningen ej blir 24 V beror 
på spänningsfall i dioderna, och att man inte 
får ut den beräknade spänningen 22,05 V kan 
också bero på att transistorerna inte bottnar 
helt. Men verkningsgraden är dock g.anska 
hög och kretsen tar mindre plats än en om
vandlare med transformator och blir dess
utom betydligt billigare och enklare. 

Vid uppkoppling med krets enligt jig 2 b, 
blir motståndens motsvarande data de som 
visas i tabell 2. 

Även i detta fall förlorar vi spänning i halv
ledarna. Verkningsgraden blir också sämre, 
men oftast används denna negativa spänning 
endast som hjälpspänning, som ej belastas så 
hårt som huvudspänningen. • 



Strömbegränsning 
skyddar lasten 
•• Nedanstående funderingar utm ynnar ej i 
några fullständiga beskrivningar utan ger 
endast underlag för dem som vill experimente
ra vidare med såväl stabilisering som strömbe
gränsning. 

Fig J a visar det elementära grundschemat 
för en seriestabilisator. Den fun gerar ganska 
bra i de flesta fall . Har man otur så kan en 
testpinne eller mejsel slinta och på ett ögon
blick förstöra stabilisatorn eller de anslutande 
kretsarna. För att skydda mot detta måste 
man införa ström begränsning. 

D ylika har beskrivits i hundratal i flertalet 
elektroniktidskrifter. De flesta i handeln fö re
kommande fabrik stillverkade spänningsaggre
gaten är försedda med variabel strömbegräns
ningsnivå. Alla har dock en svaghet: Ut
gången är shuntad med en stor kondensato r 
och därför händer följande: 

Utströmmen kan vara instäJld tiJl 100 mA, 
vilket vid 24 V motsvarar en lastresistans av 
240 ohm. Vid en momentan last av 50 ohms 
impedans borde stabilisatorn reglera ned ut
spänningen från aggregatet, men så blir inte 
fallet. Den omnämnda konden satorn är upp
laddad tiJl 24 V och vid inkopplinge n av 50 
ohm urladdas den med en strömtopp av låt 
oss säga 480 mA. Toppströmmen är givetvis 
beroende av konden satorvärdet. Visserligen 
ökar strömmen under en ganska kort tid, men 
under den tiden hinner de flesta hal viedare 
förstöras och förvandlas till ledare! Man kan 
inte utesluta denna kondensator av vissa na
turliga skäl. (Brumstörningar , m m.) Vid 
experiment är det därfö r säkrast att ansluta 

Vaselin botar 
oxiderade kontakter 
Under denna mörka tid gäller det att el iminera 
alla former av energiförluster, och detta gäller 
även en så enkel sak som den stavlampa man 
har i bilen eller båten. När man som bäst be
höver den, brukar den inte fungera p g a ur
laddade batterier eller kanske oftare oxiderade 
kontaktytor mellan batterierna eller kontakt
spiralen. 

TI 
+ 

9 In 

o 

- - ---+ 

u/ 

-----~---- o 

4- in 

OJ 

o -----~-----o 

Fig l a) Enkel seriestabilisator utan 
skydd mot strömrusning. b) Stabilisa
torn har här rorsetts med dioder som 
börjar leda vid rår högt ström urtag. 

+ -~---Ylr--4:::::J-~----"':c.y.--- + 

in uf 

o ------------L----O 

Fig 2. Strömbegränsningen kan även 
ske i ett steg rore spänningsstabilisa
torn. 

... lut 

Uu! ' t-" 

~t2f 
Im;n Imo. 

Fig 3. Karakteristik vid spänning
och strömbegränsning. Nivån U s/ab 

motsvarar zenerdiodens spänning -
bas/emitterspänningsfaIlet hos se
rietransistorn. 

Putsa alla dessa ytor rena och använd ett 
bra kontaktfett. Sådant finns att köpa dyrt i 
flaskor eller i sprayförpackningar, men ett 
enklare och billigare medel har vi redan hem 
ma : Vanligt vattenfritt vaselin! Stryk på . en 
tunn hinna på de rena kontaktytorna och 
lampan är alltid redo! 

Om vattenfritt vaselin upplös s i triklorety
len, tri, fås en tunnflytande kontaktolja som 
lätt kan penslas in i en skrapande omkopplare 
i radion eller fö rstärkaren. Tri rengör kontakt-

I PRAKTI KEN RÖN och TIPS 

lasten vid nedreglerad utspänning och där
efter sakta öka spänningen om man inte är 
riktigt säker på sina egna "risbuskar". 

Ställer man inte för höga krav kan man 
kombinera en seriestabilisering med en ström
begränsning enl fig J b. Kurvan i fig 3 visar 
hur utspänningen följer inspänningen upp till 
den nivå där zenerdioden blir ledande och be
stämmer utspänningens maxvärde. 

N är den utt;;tgna strömmen ökar, uppstå r 
ett spänningsfall över R2 och vid ett visst vär
de sker fö lj ande: 

SpänningsfaJlen över Dl och D2 = 1,3 V, 
(bas-emittersträckans spänningsfall ~ 0,65 
V). När spänningsfaJlet över R2 också blir ca 
0,65 V, ökar ej längre basströmmen vid ökad 
belastning, varför utspänningen i stäJlet faller 
till noll vid I max. Nu uppstår i stället värme
effekt i serietransistorn V 1. Är inspänningen 
t ex 18 V och utspänningen 12 V, kommer 
så.1 edes 6 V att ligga över T I . Har kretsen 
dimensionerats för I max = 100 mA, blir ef
fekten i TI 0,6 W, vilket ligger på gränsen till 
vad en TO-5 tå l. En kylfläns kan räcka men 
för att vara på den säkra sidan få r ma n ta till 
en 2N3054 eller 2N3055. 

Motståndet 'R2 får följande data : R2 = 
0 ,65 

100 lOJ = 6,5 ohm. Närmaste stan-

dardvärdc i E J 2-serien är 6,8 ohm. 
För att sänka utimpedansen vid högre fre

kvenser måste även här utgången shuntas 
med en kondensator. Vill man förhindra 
strömrusning vid inkoppling av lasten, bör 
stabilisatorns inspänning påkopplas först efter 
det att lasten är inkopplad . I detta fall är 
shuntkondensatorn urladdad från begynnel 
sen och strömbegränsningen hinner göra nyt
ta. • 

ytorna och avdunstar sedan, kvar finns endast 
en tunn film av vaselinet, som förhindrar ny 
oxidering. 

Man bör faktiskt infetta en omkopplare på 
detta sätt innan den monteras in i sin elektro
nikenhet. Minsta repa j kontaktytorna kan på 
kort tid helt spoliera omkopplaren genom att 
det snart uppstår stora sår och gropar på 
ofettade omkopplarkontakter. Vad hjä lper då 
att ytorna från början var försilvrade och 
omkopplaren var hutlöst dyrt? 
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Två nya hjälpmedel 
för fårg-TV -service 
Färg-TV-service blir allt mer komplicerad och dyrbar. Alltfler tillverkare satsar därför på ltiälpmedel av olika slag. 
Här visas ett nytt servicesystemfrån Telifunken, Det innebär att schabloner placeras på kretskortetför enklare komponentslokalisering. 
För att upptäckafel av intermittent karaktär har Telifuirken även presenterat en lamifunktion som känner av bildrutans irrformation. 

•• Flera TV-tillverkare satsar nu på att 
underlätta servicearbetet for fårg-TV -appara
ter. Här presenterar vi Telefunkens servicelös
ning, som faktiskt omfattar ett helt system. 
Detta innehåller schabloner avsedda att fåstas 
på kretskorten och felsökningstabeller som 
utmynnar i en beteckning som svarar mot en 
viss komponent. - Tidigare har RT beskrivit 
Grundigs adaptersystem. 

Enklare lokalisering 
med hål i schablon 

Det nya med detta system är att schabloner 
placeras direkt på kretskorten. Schablonerna 
är fOrsedda med hål for mätpunkter samt ett 
blockschema fOr den aktuella funktion som 
ska mätas . Moderna TV -chassier har vanligen 
en hög komponenttäthet, och det är därfOr 
svårt att orientera sig på !<:retskortet. Det 
finns inte heller någon plats på kretskorten att 
märka ut spänningar och oscillogram. 

Med de nya schablonerna hi ttar man lätt 
aktuella mätpunkter. För olik a typer av fel 
används olika schabloner. 

Bildskärmen utgångspunkt 
vid felsökningen . 

Den fOrsta indikationen om felets art får 
teknikern från informationen på bildskärmen. 
Med utgångspunkt i denna kan han sedan 
ringa in det felaktiga steget i mottagaren. 

Felsökningen sker sedan genom att man 
efter en l en tabell given ordningsfOljd gör oli 
ka mätningar. Detta leder slutligen till några 
komponenter i det defekta steget , som kan 
ifrågakomma som felkälla. Där det har varit 

möjligt att använda felsökningstabeller i py
ramidform bifogas dessa som komplement till 
mätningstabellerna. 

Schablonerna passar för 
chassierna 711 och 711 A 

För närvarande tillverkas chassi 711 A, som 
en vidareutveckling av chassi 711 som kom 
fOr ett år sedan. Schablonerna passar dock 
bägge dessa chassier. De fåsts vid kretskorten 
med plastpinnar. 

I servicesystemet ingår fem schabloner och 
tillhörande åtta tabeller. 

Som testinstrument är tänkt de som vanli
gen används, nämligen färgbalkgenerator och 
oscilloskop samt en multimeter. 

Alla oscillogram som visas på mätschablo
nerna är tagna med fårgbalkssignal (100 % 
vitt, 75 % fårgmättnad) med en ingångsspän
ning på ca 2 mV. 

Man räknar med att service med det nya 
schablonsystemet ska ta 40 % mindre tid i 
anspråk än tidigare. Särskilt värdefullt är det 
ju när nya chassier introduceras på markna
den. När dessa har varit i bruk ett tag är väl 
schablonerna inte i lika hög grad värdefulla 
som hjälpmedel, eftersom serviceteknikern då 
fOrmodIigen kommer ihåg var mätpunkterna 
ligger på kretskortet. 

Av värde är även de nya schablonerna vid 
radioverkstäder där samtidigt service sker av 
en mängd olika fabrikat och typer. Schablo
nerna kommer att distribueras utan kostnad 
till serviceverkstäder. 

Mätinstrument for 
intermittenta fel 

Intermittenta fel hos TV-apparater är be
svärliga att reparera, eftersom de kräver en 
kont inuerlig bevakning fOr att bli upptäckta. 
Mätning av värde kan ju endast fOretas under 
den tidssekvens då felet yttrar sig. 

Ett mycket användbart hjälpmedel härvid 
är Telefunkens nya "Aussetz-lndikator", som 
kontinuerligt avkänner bilden och ger en 
alarmsignal vid fel. 

Apparatens avkännande organ är en fotore
sistor, so m med en sugpropp fåsts på bild
skärmen. När ljuset understiger en viss nivå 
sker larmindikering. 

Om man t ex misstänker att den röda får
gen bortfallit (intermittenta fä rgfel), matas 
TV -mottagaren med en fårgbalksignal och 
sensorn placeras på det röda fårgbandet. 

Övervakningskretsen är så känslig, att om 
en bildbreddsfOrändring sker, t ex en bild
höjdsökning, så kommer ett ökat avstånd 
mellan linjerna att ge upphov till en minskad 
kvantitet ljus till fotoresistorn, med larm som 
fOljd. 

Apparaten matas med 7 - 9 V från en bat
terieliminator och kommer att kosta 148 kr 
+ moms. Säkert kan man i en serviceverk
stad av litet större format spara pengar med 
denna extra "TV-tittare". 

TV -service blir allt dyrbarare fOr alla par
ter, och med tillfredsställelse kan man notera 
att allt fler hjälpmedel finns att tillgå for ser
viceverkstäderna. • 

GL 

Fig l. Här visas de nya schablonerna fästa på kretskorten. 
Hål finns endast upptagna for de mätpunkter som är aktuella. 
Ett blockschema är tryckt direkt på schablonerna. 

Fig 2. Telefunkens nya instrument for registrering av 
intermittenta fel. Sensorn fästs med sugpropp på den del av bildrutan 
som ska undersökas. 



PM32320ch 
3233 10 MHz, känslighet 2 mV. 

Äkta 2-stråle. Högspän
ning 10 kV ger ljusstark 
bild. PM 3233 har signai 
fördröjning i båda Y
kanalerna. 

Svenska AB Phili ps 
Mätinstrumentavdeln ingen 
Fack, 102 50 Stockholm 

GROOY.KLEEN 
skivrengörare modell 42 

Blb Groov-Kleen 42 sklvrengÖl'are. Ser ut som en ton
arm gjord I aluminium och krom. Den självhäftande 
foten möjlIggÖl' enkel och permanent fastsättning. 
Aluminiumarmen har sitt eget armstöcl. Den justerbara 
motvikten gör att borsten förflyttar dammet från skiv
spåren Och att plyschkudden samlar upp dammet 
utan att mlrkbart nedsAtta hastigheten. Slitaget på 
nål och skiva reduceras och ljudåtergivningen fÖl'bätt
ras utan att man anvlndar vItska. En separat borste 
medföljer för rengöring av plyschdyna och borste. 
Som reservsats finns d.sautom dyna och borste samt 
sjlllvhllftande fot. 

I Blb-sortlmentet fInns ytterligare ett 80-tal bra pro
dukter för vård av skivor och kassetter. Säljs hos 
stereo/HIFI butiker och sklvaHärer över hela landet . . 
Kontakta 08S så får Du uppgift om närmaste återfÖI';' . 
säljare. 

Annons nr 4 
Philips lågprisoscilloskop i PM 3000-serien 
Tema: • Kvalificerad industriservice 

• Rationell radio/TV-service 
• Utveckling på lab 

PM 3232/33 
-det starka 
oscilloskopet 
Stryktål igt, portabelt och lätthanterl igt. 

Transportskydd för bildrör och rattar ingår i priset. 

Nätsladden glömmer Du inte hemma, den är fast ansluten och 
förvaras i ett särskilt fack. 

Ring 08/63 50 00 Philips Mätinstrument, Oscilloskop. 

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

PHILIPS 

MNDELSAB 
O 

RADBERG 
Södra Allegatan 2A. 413 O 1 Göteborg 

Telefon 031 - 17 3930, Telex 21682 
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Två toppmoderna 
nya kassettspelare 
o lfo"a numret presenterade RT Sonabs nya kassettdäck C 500 med toppvardesvoltmetrar och ingångar for tre mikrofoner med reglerbar 
mittkanal. 
O Här foYer två nyaforeträdarefor den allra senaste utvecklingen på kassettspelarområdet. en tysk och en japansk apparat. som båda 
uppvisarfinessrikt innandöme. 

•• Nyligen debuterade på Sverigemarknaden 
. numera också apparattillverkande kemi- och 
magnetrnediakoncernen BAS F med två nya kas
settspelare, däcken 8200 resp 8100. RT :s foton 
härintill a v den större typen 8200 visar på del s den 
över lag rymdåldersinnuerade formgivningen , dels 
några av de möjligheter apparaten erbj uder . Att 
den är särdeles elegant i sin vitgråa och svarta 
framtoning är obestridligt. Höljet är gjuten och 
pressad hårdplast. 

Främst fåster man sig vid att BAS F här tagit till 
t v å inbyggda brusreduceringssystem - 8200 har 
både B-Do/by och DNL -elektronik! (8100 har en
bart fOrsetts med det senare systemet.) BAS F har 
velat attrahera alla stereoapparatägare och alla 
användare av ick e- Dolbyserade kassetter med den 
här kopplingen , som sägs "ge musiken alla chans
er". Hur såväl Dolby som DNL fungerar har RT 
genomgått i detalj tidigare och även publicerat ett 
eget bygge över DNL, först av alla. Inom parentes 
sagt är det inte så få bandanvändare som gärna 
håller sig till DNL av olika skäl ; vi har hört ett helt 
spektrum av åsikter, från mindre pumpbenägenhet 
(?) till att det är ett system som är enkelt att leva 
med då det inte fordrar någon "codning" som 001-
by. Eftersom BASF 8200 är en tysk skapelse är det 
självklart att den deklareras som på alla punkter 
bättre än DIN 45 500, om nu någon längre känner 
tillförsikt inför detta. Långt bättre än så är faktiskt 
kassettspelaren. Givetvis finns automatisk 
kompensation vid omkoppling för ferrooxid- resp 
kromdioxidkassetter, automatstopp, belysta (och 
kolorerade) utstyrningsinstrument , minnesfunktion 
- letar upp i förväg utmärkt bandställe - , trestäl -

Foto: Hans 1 Flodquist och författaren 

60 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1975 

ligt räkneverk med noll ställni ngstangent, paustan
gent, automatiktangent för utstyrningsbegränsning, 
två stora skjutpotentiometrar för manuell ni vå in
ställning (proffsredskapet regelsamiare finn s att få 
för applicerande av ett grepp om båda dämpsatse r
na), två-standard kontakter i form av DIN-don och 
phonopluggar och, givetvis. inkopplingsorgan fOr 
Dolbyn och DN L-funktionen . Stop- och utkastar
funktion ligger i samma tangent. Kontaktpanelen 
har lagts på ena gaveln. 

Ett mycket lovvärt tillbehör till BASF 8200 är 
det par s k cueing button s man kan tillgå - cue-lä
ge på en bandspelare är ju (of~ast) liktydigt med 
klipp- och redigeringsposition för bandet, och med 
de här omsorgsfullt gjutna plastgreppen i form av 
två profilerade rattar kan man dra fram kassett 
tapen "hårskarpt ", enligt tillverkaren . och preci
sionsbestämma ett visst ställ e på tapen för olika 
ändamål: klipp. startställe , in toningar. överföring 
etc. 

Motorn i 8200 verkar väl tilltagen med stor 
svängande massa , och High Density-ferriterna som 
sitter som tonhuvuden har man lagt ner möda på 
att få fasriktiga fOr båda kanalerna. Tillverkaren 
framhåller här att det för modern ' europeisk 
bandteknologi anpassade däcket uppvisar "excel
lent frekvenslinearitet ", och RT :s användning hit
till s av apparaten jävar inte påståendet. Vi hoppas 
återkomma med utförligt test i sinom tid. Till dess 
ska bara sägas, att det hjir däcket erbjuder mycket 
tilltalande egenskaper och en mjukare och exaktare 
gång hos dragreglarna har vi aldrig mött tidigare. 

Data upptar bl a detta , där man saknar uppgift 
om använd tidkonstant fOr avspelningen av krom
tapen vid den automatiska omkopplingen - men 

av allt att döma håller man sig till de hittill svaran
de 120 /1 S och känner sig säker på MOL -karakte
ristiken; se RT 1973nr6/ 7 p 28: 

;;; ± 1,5% 
;;; 0.2% 

Hastighetsavvikel,e 
Svaj (en l DIN 45507) 
Frekvensområde Fe,O , 
DIN-normen) - . 

40 - 10.000 H z (över 

erO, 40 - 12.500 H:: (öl-er DIN Hi Fi-normen) 
Klirr-fakto r vid full ut styrning (k J) ~ 3% 
Dynamik Fep.1 ?; 45 dB 
Fe ,OJ ?; 54 dB vid aktil'erad B-Do/bv 
erO, ?; 49 dB . 
erO, ?; 58 dB vid aktiverad B-Do/by 
Ingångar I X stereo XY mikr%n 70 dB 
2 X stereo A B mikr%n 70 dB 
I X radio 0,1- 2 m V/ kohm 
I X line in 0,5-2 V 
Utgångar I X linje 0.5 - 2 V 
J X srereohörlurar 8 ohm 
Utstyrning Manuell eller auromarisk 
Speltid Max. 2 X 60 minuter vid C 120 
Snabbspolning ;;; 90 $ vid C 60 
Bandstopp Elekrl'Oniskt 
Mått (bredd X höjd y djup) 
270mm 
Vikt 5.4 kg 
Pri s: Ca 1.500 kr ink/ skaller. 
Importör: BASF Sv. AB. Göteborg. 

407 X 14 7 X 

I)MOL = Maximum Output Level. högsta ut
styrningsnivå 

Fig 2. Mycket bekvämt kassettinlägg och god åt
komlighet kännetecknar BAS F-apparaten. som 
finns i två utföranden. Exteriören är ljust vitgrå 
samt svart. 

Fig l. Med sin mjuka uppvinkling av instrument
delen och försänkta, stora tangenter plus de stora, 
tydligt graderade dämpsatsema i form av skjutreg
lar är BASF:s 8200 - tänkt för kromdioxidband i 
första hand - ett synnerligen elegant stycke hem
elektronik, som fått både B-Dolby och DNL
brusreduktionssystemet. 



• • 
I I 

Bygg själv nya Projekt 80 

ST80 Förförstärkare 
185:-

TU 80 Tuner 
185:-

SD 80 Stereo
decoder 110:-

Fl 80 Aktivt filter 
95:-

Z-60 Z-40 
Slutsteg 115:- Slutsteg 90:-

PZ-8 
Nätaggregat 
utan trafo 120:-

PZ -6 Nätaggregat 
med trafo 120:-

Gör själv Din egen HiFi-anläggning för stereo eller fyrkanal. 
Med eller utan stereotuner och aktiva filter. Alla moduler är helt 
färdiga och provade. 1 års garanti och 1 månads returrätt. 

----------------------~-----------------------------_. 

Generalagent 

BECHmAn 
BE[Hl1UU1lnnOVATlon AB 
Tfn vx 08 -440050. Telex 103 18 
WolJmar YxkulJsgatan 15 A 
Box 171 16. 104 62 Stockholm 17 

Javisst ... Skicka undertecknad omedelbart föl
jande moduler mot postförskott. 

Namn ____________________________ __ 
Adress __________________________ ---;;:;:-~ 

RT 2 ·75 Postad re s 5 _ ________________________ _ 
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Tillverkardata för 
Technics RS 676 VS 

kromdioxidband : 25 llz i5 kll= 
Signal/brusavstånd, utan 
brusreduktion: 55 dB. kromband 
S/ N med brusreducering: 62 dB. /..roml>a Y/ d 

Ingångarna, känslighet: mik 0.3 mV/600 ohm -
20 kohm linje 60 m v / Ila k luner 100 III V/ 190 k 

Svaj, vägt värde : ±0,15 % (Di \ ) 
Omspolningstid för C60 kassett: 80 s 

Utgångar, känslighet: hörtelefoner 65 mV/8 Oimensioner: 41 X 14 X 36 cm 
ohmforsl0.4 V/50 k Vikt : 10.5 kg 
Frehensomfång med bru sreduktion; Dnftläge: Liggande 

Flermotoriga kassettspelare 
med motor- och bandreglering 

Flermotoriga k assettspelare är än så länge något 
relativt sällsynt och exklus ivt. Konceptionen har 
givetvis valts av de tillverkare som sysslat med 
nermotoriga bandspelare av mer avancerat slag, 
och for en kort bely sning av rordelarna med d} na
misk stabilitet , optimerade s~ängande massor , bäs · 
ta hållbarhet, lägsta svaj , roljsammaste bandtrans · 
port etc kan vissa avsni tt i RT:s pro,ning 2) under 
1974 av Harman-Kardon däcket Modell 000 stu · 
deras. 

Det går fullt ut att få alldeles utmärkta data med 
enmotordrift (HK, Teac A-450 m n) för alla funk
tioner, men man kan dimensionera optimalt med 
nera - en huvudmotor for capstan och en eller 
nera spolmotorer, vilka då kan hopregleras elek
troniskt med banddrivningens kretsar. 

Det ovan sagda ska kanske kompletteras med 
att den kassettmaskin , Tandberg TCO 310, som 
efter olika laboratoriemätningar och lite trimning 
av det slag som t ex Bengt Göran Staafdemonstre · 
rade for åhörarna vid Maui Qtalas föreläsning i 
Stockholm sommaren 1974 ("det här är ungefär så 
bra som det över huvud går att få en kassett") gav 
detta imponerande resultat, märkligt nog kommer 
från en tillverkare som inte tidigare haft nermotori 
ga bandspelare på programmet. Nu har man tydli 
gen inlett en omorientering. 

Den veterligt enda europeiska kassettspelaren 
med tremotordrift är Ubers CG 360. en relativ 
nykomling som utrustats mycket ambitiöst med 
bl a inskjutbart effekts teg om 2 X 10 W och en rad 
nya detaljer. 

I Japan har vi ju länge haft kassettspelarnas su
verän i form av Nakamichi 1000. som vi beskrivit 
tidigare och där nermotorigheten bara är ett led i 
helheten. Denna kassetteknikens genomelektroni
serade och systemspäckade non plus ultra är ju 
inte direkt avsedd ror amatörbruk ; om inte annat 
utgör priset ett hinder. 

Technics RS-676 VS - avancerad, 
finesspäckad "framtidskonception" 

I en hög men ändå för många tillgänglig pris
klass har nu Technics (= Matsushita-koncernen) 
placerat några mycket intressanta nykomlingar, av 
vilka ungefär halvdussinet säljs i vårt land och med 
det gemensamma draget elektronisk motorreg
lering. Grädden på moset i det här sammanhanget 
är den apparat som bär beteckningen RS-676 VS 
och som RT beretts möjlighet att driftprova; bl a 
har vi använt den vid testlyssning till SR:s Dolby
rorsök. En bl ick på den här maskinen ger viss an
ledning till omdömet, att 676 är så framåtsyftande 
modern att verkligheten faktiskt inte hunnit ikapp 
den ännu. Några av de detaljer den utr ustats med 
finns visserligen hos andra fabrikat, men helheten 
har blivit något särdeles : 

Det rör sig om en mycket solid, tvåmotorig kas
settspelare med elektronisk reglering av huvudmo
torn, medan spolmotorn är av DC-typ. Huvudmo
torn är aven typ som ger särskilt högt vridmoment 
och capstanaxeln är 3 mm tjock , bearbetad till 

l)Se RT 1974 nr 8 p 16 

62 RADIO & TELEVIS ION - NR 2 - 1975 

Fig 3. Technics påkostade skapelse 676 RS har dubbla Dolby-system, 25 I's tidkonstantselektor, "medkän
nande" utstyrningsinstrument som går att koppla om för toppindikering, DC-kontrollerad huvudmotor plus 
separat spolmotor, en hel räcka finesser i st yr- och reglerelektroniken samt 70 I's tidkonstant för avspel
ningskorrektionen för kromdioxidtape. 

Fig 4. Frontmatningen försiggår genom en nedfällbar lucka och kassettschaktet, som är belyst, är i "taket" 
klätt med en spegel som visar läget för kassetten. Den ska i sin driftposiiion vara nersänkt i mekaniken. Det 
kan vara lite svårt att se om spolarna går, p g a vinkeln man fär kika in i. 
De flesta stora kassettbandtillverkare har numera enats om att förse kassetthöljena med en identifika
tionsmärkning för krom. I Technics-däcket sker automatiskt omkoppling för den bias och den frekvenskarak
teristik som krävs för dessa band vid "avkänningen" av höljet. Man behöver inte själv operera omkoppla
ren på fronten till kromläge annat än för det fall kromdioxidbandkassetten skulle sakna denna nyare slits 
eller märkning. • 



Byggsats: Kr 79:50 

Monterad : Kr 99:50 
Coftverter 

HF 305 CONVERTER 100 - 200 MHz (75 - 120 MHz) 
Ny converter i byggsats som tillsammans med en vanlig FM -
radio kan mottaga hela området 100 - 200 MHz eller området 
75 - 120 MHz. H F 305 är avstämd med kapacitansdioder och 
inställningen går mycket lätt genom användandet av dubbla 
potentiometrar - en för grov-inställning och en för fin-inställ 
ning. Täcker polis, brandkllr, f lyg, taxi , och amatörbanden. 
Skall ej trimmas. Drivspänning 9 - 15 V DC., Känslighet 0,8 uV 

AT 66 3 kan." IjulOrge!. Blinkar i 
takt med musiken vid anslutning t ill 
en högtalerutgång på fö rstärkare, ra
dio eller bandspelare. Frekvensupi> 
delad i 3 kanaler, bas, mellanregister 
och diskant. Driveffekt: ca. 1 W. 
Drivspänning : 220 VAC. Max. 
belastning pr. kanal: 300 W 

Byggsats: Kr 125:00 

Monterad: 

Tillämpad Elektronik 

'ljusorgel 

Pris: Kr 34:50 

TE är Josty Kits kombinerade läro- och schemabok för sä
väl amatörer som professionella. Den ger pli ett lättfattligt 
sätt läsaren begrepp om elektronik, och men lär i program
merad form hur sändare, mottagare och fö rstärka re upp
bygges och användes. I boken ingår ett stort kretskort l ör 
10 experimehtkonstruktioner. TE innehIlller förutom läro
delen även scheman på en mängd olika transistorkonstruk
tioner • TE f inns nu i andra utökade upplagan och är nu pli 
470 sidor i A5 format. TE linns förutom på svenska och 
danska numera också pli t yska, engelska och holländska, 
vilket ger en samlad upplaga på 111ngt över 100.000 ex. 

lJiittm pd 'F ]tf :Radion 
HF 395 AM/FM antenntörstärkare. 
Lämpar sig för säväl bil - som hemmara
dion, kompakt uppbyggnad och små y tt
re mätt möj liggör lätt inbyggnad i 'mot
tagaren. Anslutes mellan antenn och 
ingång. 75 - 300 ohm's anslutning_ 9-12 
V drivspänning. Förstärkning vid 20 MHz 
30 dB, vid 100 MHz - 10 dB. 

Pris: Kr 7:00 
plus porto K r.3:00 

Elektronik tör Alla - Josty K its 
nya katalog för 1975 är oumbärlig 
för dig, som gillar att bygga själv. 
350 sidor med över 100 byggsatser 
bl.a. förstärkare från 0,1 till 100 
Watt , automatik, ljusorglar, nätag
gregat, instrument, FM - radio. 
Högtalare linns, från minsta ex
periment- ti ll största orkester- och 
Hi F i typer. Komponenter har vi, 
t ransistorer, I C's, kondensatorer, 
motstlInd, mätinstrument, rattar, 
lampor, transformatorer - Nej 
stopp !!! best äll katalogen här 
nedan och se själv - du kommer 
inte att ångr'.a, det • 

.......................•...... , 
: Till Josty Kit AB Box 3134 200 22 Malmö 3 
• Sänd mej : • • 
• O • 
• Jost y K its KATALOG 1975 • 
• O Boken TILLÄMPAD ELEKTRONIK • 
: O ex. av byggsats typ.. . . • • . . . • • • • • • . • : 

• • 
: Namn . . .. • .......... . . . .... .. . .. . . . .. . . . . , ... . . 'RT'i.75 : 

: Utdelningsadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • : 

: Postn ummer och ort. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 

• • 
• Föredrar du att nnga till oss I lnns vi på 040/ 126708, II: 
• 12671 8. Och du ar allt id valkommen till vår butik O. JOSTY • 

l:0rstadsgatan 19, öppet 10 - la,lördagar 9 -13 !J 
Alla nriscr ink l. IlI OIllS 

• •••••••••••••••••••••••••• 
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Hjärtat i Teac Ministudio är 4-kanals- . 
bandspelaren A 3340 S. Med simul-synk. 

Med den kan du spela in ett spår i taget 
och alltid synkront. 

Du har mixningsmöjlighet mik/linje 
på varje kanal. 

Kort sagt. Du har samma möjligheter 
som en professionell inspelningsstudio. 

I Teac Ministudio ingår dessutom ett 
4-kanaligt brus reducerings system - Dolby. AN 300. 

Lägg till mixern AX-300 med sex mik- och 
fyra linjeingångar och du har en hemmastudio som 
knappast står de professionella efter. 

Prova den! 

Martin Persson t ttt,i . ..-
Teac Ministudio 

Martin Persson AB, 10432 Stockholm 19. Telefon: 08/233045. MP-högtalare och kompletta ljudanläggningar. 
Förstärkare, skivspelare och pickuper från Elac. Bandspelare från Teac. Hörlurar och mikrofoner från Sennheiser. 



· Vanlig stereo eller 4-kanal? 
Bägge! Med Kenwood 2/4-receivrar. 
Visst kan det vara svårt att välja rätt när man ska köpa 
hifi. Så många namn. Så många olika prisklasser. Så svårt 
att veta vilken skivspelare och vilka högtalare som passar 
till den receiver du tänkt dig. Nu har Kenwood gjort det 
lätt för dig. Med sitt omfattande hifi-program. Med inte 
mindre än elva olika receivrar. Där den väsentligaste 
skillnaden är uteffekten. På dom större är det naturligt
vis också lite mer mixnings- och anslutningsmöjligheter. 
Och med några av dom kan du också höra 4-kanal. Men 
den höga tekniska kvaliten är gemensam för alla. Alla 
har radiodel för MV/UKV och är helt klara för stereo
rnottagning på UKV. Och vilken Kenwood-receiver du än 
väljer så finns det både skivspelare, kassettdäck och 
högtalare sQm är speciellt avpassade för den. 

Så låt dina öron göra valet lätt för dig. 

$ K E N WOOD 
Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna. 
8 MEDLEM AV SVENSKA Hi Fi INSTITUTET 

2j4-kanalreceiver Kenwood KR-8340 med alla 4-kanal
systemen, på 2 x 70 watt eller ~ x 26 watt. 
Skivspelare Kenwood KP-3022, automatisk enkelspelare 
med två motorer, en för automatik och en för drift. 
Pickup Ortofon F15EO. 
Kassettdäck Kenwood KX-710 med Dolby B brusredu
ceringsenhet. 
Fronthögtalare Kenwood LS-205, med Dome-Tweeter för 
diskant- och mellanregister, 30-25.000 Hz, 65 watt 
märkeffekt. 
Bakhögtalare Kenwood LS-203 med Dome-Tweeter, 
38-25.000 Hz och 45 watt märkeffekt. 

Gå in till din hifi-fackhandlare. Han ger dig råd och låter 
dig höra, så att du vet vilken Kenwood-anläggning som 
passar just dig. Eller sänd in kupongen så får du hifi-data 
om hela Kenwood-programmet. 
r------------------------------------------

Till Elfa Radio & Television AB, Hifi-Ijud, 17117 Solna. 

Jag vill veta mer om Kenwoods hifi-program. 
Sänd mig broschyr med alla data. 
Namn __________________________________ __ 

Adress _____________________________ ~ 
AT 2 -75 

Postadress ______________________________ ___ 

Informationstjäns 23 
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Teckenfinns till att man i USA på ledande tillverkarhåll börjar fölia ifter den 
japanska bandteknologins produkter och att kassett-tapen av icke-kromdioxidtyp 
men med ny, fitifördeladjärnoxidjämte skiktning av andra metaller tar en stor 
marknadsandel. Dessa bandtyper är högutstyrbara och lämpar sig för den nya 
kassett-elektroniken, som Technics utgör ett talande exempel på. 

Fig 5. Bakre panelen till Technics-däcket visar bl a väljaren för tidkonstanten vid FM-programmottagning 
och därmed tunerns diskantsänkningsvärde. I övrigt finns en kombinationskontakt för DIN in/avspelning 
samt phonohylsor för linje in/ut till förstärkare eller receiver. Fjärrkontrollkontakt med blindlastplugg ska 
också in på baksidan. 

snäva precisionstoleranser. Drivningen uppvisar 
flera ovanliga lösningar och detaljer. Svajet uppges 
till 0,15 % enligt DIN och IEC-normforfaranden. 
Påfallande ovanlig är frontmatningen . Kassett
schaktet med sin belysta spegelpanel ligger på 
apparatens frontsida och är tillgängligt genom en 
glasad lucka som falls utåt-nedåt. Vi ska senare 
redovisa för- och nackdelar med denna lösning, 
som dock fungerar utmärkt då man vant sig vid 
den. Att alla kontroller och reglage skulle förläg
gas till frontpanelen var ett krav från början. Allt 
har också rymts över den 410 X 140 mm upptagan
de framsidan. Och dessa kontroller är påkostade i 
särklass - allt manövreras med beröringslätta 
mikroomkopplare som sitter bakom belysta sym
boler för funktionerna. Tyst och ögonblicklig re
spons blir följden aven lätt beröring. Elektromag
netkretsar sköter alla aktiveringar resp frånkopp
lingar. Alla ingrepp sker med blott tre mm rörelse 
for full verkan! Och det går ty st . 

Technics RS-676 US har nästan "allt" vad en 
kassettspelare normalt kommer med idag, men 
utöver detta med paustangentminne, 3-ställigt räk
neverk, fotostyrt bandstopp (men ej mixbara 
ingångar) osv finns en rad både yttre och inre lös
ningar som vi tycker inger respekt. Det finns t ex 
tydliga utstyrningsinstrument - som även visar 
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avspelningsnivå - med markerade Dolby-nivåer 
o c h vilka gjorts omkopplingsbara för toppvär
desindikering, för att den s k peak factor - hänfOr
bar till VU-meterns av vanlig typ benägenhet att 
inte hänga med vid transienterna, vilket kan vålla 
en skillnad så stor som 30 dB ( i extremfallet) mel 
lan visarutslag och verklig toppnivå i programsig
nalen - ska kompenseras. Instrumenten ligger 
tyvärr inkopplade fore korrektionsnäten. Man till 
går upp till + 6 dB kalibrering, f ö! 

Eftersom vi uppehåller oss vid inspelningss;tua
tionen kan påpekas, att maskinen har två mikro
fonforstärkaringångar (och en egen hörtelefonut
gång). Två linjeingångar finn s också. "Linje ut" 
övervakas av den stora volymratten på fronten. 

En av de intressantaste detaljerna med den här 
verkligen framtidssäkra apparaten är att tidkon
stantutjämningen för avspelningen inte är gängse 
120 ilS utan att man i CrO,- läget har den nya 
karakteristiken om 70 ilS. Hur normalläget egentli 
gen är beskaffat for in/ avspelningskorrektion kan 
vi inte ännu upplysa om - test kommer dock i 
sinom tid i RT, då vi fått mäta igenom alla para
metrar - men det verkar troligt att man givit sig 
på diskantformagnetiseringsinställningen och av
spelningskonstanten också här, eftersom S/ N är så 
högt och bruset så uttalat lågt. Man vinner minst 4 

dB här. - Frågan om kompatibilitetsproblem vid 
avspelning av 120 Ils-band hoppas vi återkomma 
till. Preliminära mätningar ger vid handen, att O 
VU enl igt Technics motsvarar 160 pWb/ mm me
dan DIN-värdet ska anta 250 pWb/ mm. Det skil 
jer 4 dB + 6 dB i referensnivåerna relativt dis
torsionsfOrekomsten fOr en given insignal. Bias är 
nu ställd för de mycket diskantrika och utstyrbara 
japanska TDK-banden (resp BASF kromtape). 

Två Dolby B-system finn s: Ett vanligt band brus
reduktionssystem av n u standardiserat slag och 
därtill en kalibrerbar B-Dolbyexpanderfunk
tionskrets for codade radioprogram. Multiplexfilter 
för eliminering av bärvågsrester och pilottoninter
ferens ingår. Dolby-expandern ska man använda 
då man spelar av Dolby-F M-program resp CD 
4-skivor. Flera omkopplare med de olika filterläge
na ligger fOrsänkta i fronten. 

Att den här kassettspelaren är långt framme vitt
nar nästa detalj om: Den ännu diskussionsvis värl
den över behandlade, av dr Ray Do/by fOreslagna, 
reviderade tidkonstanten om 25 ilS tidkonstant for 
högklassig FM-radio - det rör sig alltså om kon
stanten fOr den nivåoberoende sänkningen av de 
högre frekvenserna - finns som valbart läge på 
bakpanelen. "Konventionellt" läge torde dock 
motsvara USA-standardens 75 ilS (Europa har 
som känt 50 ilS, vilket medfor att den resulterande 
kurvan bildar en lite pucklig karakteristik eftersom 
skillnaden 75 - 50 kommer att inverka vid 
kompenseringen av förbetoningen till 25 ilS. Saken 
är dock lätt att påverka, och vid RT:s prov gick 
det att "Dolby-lyssna" med god behållning. 

Andra detaljer som vi ska beskriva närmare i 
testsammanhanget är den intelligenta pausmekani
ken som låter tapen ligga kvar mot huvudena (po
Iykristallina, varmpressade ferriter plus raderhu
vIld i specialstål) och ger mycket snabb aktion, 
fjärrstyrningselektroniken, tyristorstyrningen och 
transistorövervakningen, hela komplexet av över
väganden som givit de nya tidkonstanterna, kor
rektionerna och biaslägena med intressanta, resul 
terande utstyrningskurvor - S/ N fOrbättras med 
4,5 dB vid 10 kHz, enligt preliminära resultat som 
ställer tidigare MOL -premisser under debatt; de 
helt separerade mikrofon- och equalizerkretsarna 
- avspelningen tillåts inte inverka här med åtföl 
jande frihet från omkopplingsbrus och läckagerisk 
med formagnetiseringsström till mikrofonförstär
karen över switchen - , den mycket linjära, topp
moderna och påkostade elektroniken , muting-nä
tet, som klipper av signal gången så att inte om
kopplingstransienter ska inverka innan stabil i
seringsnivå inträtt, och några saker till som vittnar 
om starka bemödanden om att fOra upp kassettek
niken på ett kompromisslöst högt plan. Technics är 
för all del inte ensam om att ha en intelligent hel 
hetslösning men allt tillsammantaget ger, fOrsiktigt 
sagt, mersmak. 

Technics RS-676 US ligger i 
2 500-kronorsprisklassen, enligt uppgift. Nat ional 
Electronics Sv. AB importerar. 

U.S. 
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BYGGSJALV 

Din egen hifi-högtalare 
Höstens stora hifi-nyheter frånes EAS) 

86 H 

1" soft dome, diskanthögtalare med kalottmembran. Hög 
inre dämpning . Membranmaterialet ger en mycket jämn 
frekvensrespons. Membra.nets små dimensioner ger en god 
spridning även av de högsta frekvenserna. 

13 F-GM 

Mellantonhögtalare som är konstruerad för att kunna återge 
stora belastningar med minsta möjliga distorsion . 

21 F-EW 

8" gummiupphängd bashögtalare som kan återge mycket 
låga frekvenser i en liten högtalariåda. Försedd med 
aluminium-spole . 

" Flaggskeppet" i bashögtalarprogrammet. Tack vare kom
bination av lång slaglängd, aluminium-spole och förhål
landevis kraft ig magnet gör att den tål mycket stora effekter 
av basregistret . Mycket låg egenresonansfrekvens och 
distorsion. Gummiupphängd membran . 

Generalagent 

10 F-M 

" Soft con e" , mellantonhögtalare med koniskt membran och 
hög inre dämpning som ger jämn frekvensrespons. 

17 F-GWB 

Bashögtalare som trots liten dimension tål förhållandevis 
stora effekter tack va're aluminium-spole och gummiupp
hängning av membranet. 

25 F-EW 

10" gummiupphängd bashögtalare med aluminium-spole . 
Spolen är lindad i 4 skikt, vilket ger hög självindoktans och 
eliminerar därför i de fle'sta fall användning av serie
indoktans i delningsfiltret. 

25 F-EWX 

Samma som 25 F-EW, men med större magnet. Detta ger 
högtalaren hög följsamhet och eliminerar tendensen till 
egensvängning vid basresonansfrekvenser, såvida högtalar
na monteras i den angivna högtalarlådsvolymen. 

30 F-WK 

12" bashögtalare med kraftig magnet, aluminium-spole och 
gummiupphängd membran. Tål stora effekter. 

~ INGENJÖRSFIRMAN 

I» Bo Knutsson ab 
Vretenvägen 2, Solna, Fack, 172 03 Sundbyberg 3. Tel. 98 18 75 
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En äkta pi rat 
är billigare 
än Shure! 

Det är en bluff för ögat - en 
imitation. Den säljes som en 
ersättare till Shurenålsystem. Och den 
lurar ögat. Men örat - aldrig! Vi har 
testat mån,ga. Några fungerar hjälpligt. 
Vanligen spårar den ur vid första svåra 
passage. Sliter Dina skivor. 
Och det är synd. 
Det står aldrig "SHURE" på piraten. 
Det gör det däremot på den äkta 
pickupen - och det gör det på 
Shureförpackningen·IJ 

~~ 
Box 23067, 10435 Stockholm 23, 
Tel. 08/349215. 

Informationstjänst 25 
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NYHETER 
Bestående mätinstrument ökar för varje år på svensk marknad, där allt 
fler relativt prisbilliga digitalisinstrument erbjuds på snart sagt alla 
områden. Här har RT sammanställt ett urval av olika typer för skiftan
de användning och med korta datapresentationer. 

Hög strömför
stärkning 
i nya transistorer 
Den japanska firman Sanken Eleetro
nie Co, känd framfår allt för sina 
hybriduppbyggda LF-förstärkare , till 
verkar nu tre nya effekttransistorer 
med strömförstärkningsfaktorer mel
lan 500 - 3 000 ggr. 

Dessa är trippeldifTunderade 
NPN-tran sistorer får 40 - 50 W för
lustefTekt. 

Det intressanta är att dessa transis
torer inte är av Darlington -typ. Där
för finns bara en diodsträcka mellan 
bas och emitter, vilket förenk lar vid 
konstruktionen. Darlingtontrasisto
rer erfordrar även större yta hos ·bric
kan , vilket ger högre pris. 

Rent teoretiskt kan man i en enkel 
transistor erhålla en strömförstärk
ningsfaktor av upp till 5 000 ggr, men 
i praktiken är ju denna betydligt läg
re . 

Orsaken till dett a är framför allt 

Prisbilligt 
minnesoscilloskop 

Telequipment fortsätter på den med 
DM 64 inslagna linjen att introducera 
minnesoscilloskop till låga priser. 

DM 63 är ett plug in-oscilloskop 
med fast tidbas. Basenheten har plats 
för två vertikala förstärkare, vilket 
gör att DM 63 klarar upp till fyra 
kanaler med vardera 15 MHz band
bredd. Den fasta tidbasen har svep-

att finna vid brickans yta, där vissa 
ledningsfenomen kring transisto rns 
bas kan upptäckas. 

Sanken har lyckats fö rbättra ytan 
och kan nu tillverka efTekttransistorer 
med strömfårstärkningsfaktor upp till 
3000 ggr. 

En annan fördel med den nya kon
struktionen är att strömfårstärk
ningsfaktorn är tämligen konstant för 
varierande grad av kollektorström. I 
vanliga fall sjunker ju denna med 
ökad kollektorström. 

Ä ven om strömförstä rknin gsfak 
torn är väsentligt ökad. så har inte 
tåligheten mot sekundärt genombrott 
kunnat förbättras. SOAR är med 
andra ord litet, men genom att botten
spänningsfallet är bättre än för en 
Darl ington-konfiguration, så är ef
fektfö rlusterna små och man behöver 
a ll tså inte så stort SOAR. 

KolIeklOrströmmen har även den 
kunnat minskas. Typiskt värde är 10 
~A vid 70 V, vilket tillåter drift vid 
höga temperaturer. 

Svensk representant : Aug Eklöw 
AB, tel 08/23 06 20. 

hastigheter från 200 ns/ ruta till I 
s/ruta i 21 kalibrerade steg. Snabbas
te svepet är 40 ns/ ruta och det 
långsammaste 2,5 s/ ruta. 

Minnesröret i D M 63 är av half 
tone-typ med variabel efterlysning. 
Denna gör DM 63 till ett lämpligt 
instrument för studium av lågfrek
venta, repeti tiva signaler. 
Svensk representant: Tektronix AB, 
tel 08/98 13 40. 

Portabel digital 
minimegohmmeter 

Ett nytt, portabelt instrument får 
mätningar av isolationsresistans till
verkas av lIT Jennings. Det kan 
användas vid produktion och som 
serviceinstrument för motorer, gene
ratorer, ledningsmaterial , transforma-



torer, reläer, brytare, omkopplare och 
isolatorer. 

Instrumenten har inbyggda, om
laddningsbara batterier. 

Tekniska data : 
Testspänning: 500 VDC 
Testområden: 2,00-20,00 Mohm, 
20,00-200,00 Mohm 
och 200 - 2 000 Mohm samt 
0- 200,0 ohm. 
Avläsning : 3 1/2 LED-display 
Noggrannhet: ± 2 %, ± I sitTra 
Mått: 18 X 15 ,3 X 7,6 cm 
Vikt: 1,5 kg 

Svensk representant: lIT -Kompo
nent, tel 08/83 00 20. 

Nya. instrument 
från TRIO, Ine 

TRIO Eleetronie Ine, Japan, kan nu 
presentera två nya mätinstrument på 
den svenska marknaden: 
• VT 120 är en högkänslig 
millivoltmeter med 300 ~V fullt 
skalutslag inom det känsligaste 
området. Instrumentet är avsett för 
lågfrekvensmätningar och innehåller 
en förstärkare för att man exempelvis, 
parallellt med mätningen, ska kunna 
studera vågformen på 
oscilloskopskärmen . 
• CS 1531 är ett enkanals 75 
millimeters serviceoscilloskpp. 
Känsligheten är 10 mV per cm och 
band bredden 10 MHz. Svepet är 
triggat eller frisvängande. 
Oscilloskopet lämpar sig för bl a 
TV -service. 

Svensk representant: Elfa Radio & 
Television AB, tel 08/730 07 00, 

Multimeter i låg
prisklass 
A VO har introducerat en elektronisk 
multimeter i en prisklass som gör den 
tillgänglig även för amatörer. 

EM 272 är behändig till formatet 
(146X95 X57 mm) och har hög 
känslighet, 316 kohm/V. 
Instrumentet har totalt 39 
mätområden. Konstruktionen är 
robust, och hög tillförlitlighet har 
uppnåtts genom användning av 
tryckta shuntar, tjockfllmsenheter 
och ett motståndskraftigt 
vridspolesystem med kärnmagnet. 

Priset är 330 kr. 
Svensk representant: Svenska 

Radio AB, tel 08/22 3140. 

MleRO 

VF 3200 e 

• fullödig basåtergivning 
• transparent ofärgat mellan-

register 
• lätt luftig diskant 
• excellent spårningsförmåga 
• frekvensomfång 6-35.000 

Hz (10-24.000 Hz + 2db) 
• extremt låg nålspetsmassa 
• Kanalseparation över 

40 dB vid 1 kHz 

Lyssna på VF 3200 e 
hos Din Hi Fi handlare! 

SvmskAlJDIOproduktion ab. 
KarlXI galan 1, Fack, 221 01 Lund. Tel. 046·11 2070. 

S MEDLEM AV SVENSKA Hi Fi INSTITUTET 
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'" för den händiga hemma
byggaren .,. 
Sonicgruppen AB presenterar Goodmans 
välkända program av högtalarelement 
för inbyggnad i egenhändigt tillverkade 
lådor. 
Goodmans program upptar element för 
såväl HiFi, som för Public Address-
hö talare. 

~--~~------~~~~ 

Du kan välja mellan kompletta kits, med 
bashögtalare, ev. mellanregister, diskant
Ilögtalare samt delningsfilter, eller rena 
komponenter. Bredbandshögtalare, bas
högtalare och diska'nthögtalare med 
klingande namn som Twin Axiom, 
Axiom 401, Audiom 100 eller Axent 100, 
låter detta inte som musik för åtminstone 
den äldre generationen HiFi-entusiaster? 
Men detta är den moderna tidens kompo
nenter, utvecklade under många år till 
det närmaste man kan komma on . 

Power Range. 
Under många år har Goodmans svarat för 
en stor del av marknaden för Public 
Address-högtalare. Den som använder 
Goodmans i sitt högtalarsystem vet alltså 
att han drar nytta av den erfarenhet och 
det kunnande som finns hos Goodmans ... 

Skriv eller ring till oss och begär 
broschyr samt ! 

Informationstjänst 27 
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ett helt nytt ljud från Salora 
Salora HiFi Stereo 3001 
Orthoperspecta 
Salora har utvecklat ett avancerat alternativ för 
musikvänner som utöver den stereofoniska bredden 
önskar djup och perspektivverkan i musiken. 

Tuner· 
förstärkaren 
finns också 
utan 
skivspelare. 

Bland HiFi- expertisen har 
Saloras RYMD-STEREO 
väckt stor uppmärksamhet. 

Rymd
stereons 
fördelar: 

L Du upplever k,..,rl~"r"t~"l 
"rymdakustik" hemma. 

2. Stereoverkan över hela rummet. 
Du behöver :'- 'e sitta mitt emellan högtalarna. 

3. Stereo,,~ •. ;an även vid låg volym. 
4. Enkel högtalarplacering med en bredbands· 

högtalare och två små sidohögtalare. 
S. Salora RYMD-STEREO kostar inte mycket 

mer än vanlig stereo och är billigare än de flesta 
andra flerkanalsystem. 

Ring oss så får du särtryck r::.SALORA 
ur Tfa nr 9/74 om rymdstereo. ~ 

Generalagent: 
AB UPO, Solna 08/980930 
Göteborg 031/249440 
Malmö 040/10 1375 
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bygg själv ... 
KORSMATNINGSFILTER MH-1232E 
En nykonstruktion (patentsökt) friln EBAB. Tar bort 
den s. k. »inne·i·skilllen·effekten vid hörtelefonlyss· 
ning av stereoprogrilm, genom att filtret efterbildar 
den akustiska korsmatning som alltid uppstår vid ste· 
reolyssning via tva högtalare. Filtret kan användas 
helt fristäende frän eller kan byggas in i en befintlig 
stereoförstärkare. Dimensionerad för direktmatning 
av högohmig hörtelefon , t. ex »Sennheiser HD414». 
Arbetsspänning 2 x g V (t. ex. tvä 9·vo ltsbatterier. 

75:· inkl. moms 

50 W HiFi·högtalare med toppdata 
(se sid. 333 i »Stereo HIFi·handboken 75»1 ) 

MIRSCH OM 3-28 

lanseras nu av EBAB i en byggsatsversion OM 3·2BE 
utan läda men med utförlig steg·för·steg·beskrivning, 
ritningar och sägschema för högtalarlädan. 

moms 

325:- ink I moms (ca·pris fö r färdigmonterad OM 3·28 I fackhandeln : 625:·) 

Prospekt med utförliga data för byggsatsen för Mirsch·högtalaren OM 3-28 sänds 
på begäran. Ring 08/857567 och beställ eller använd nedanstående kupong. 

Till EBAB ELECTRONICS AB, Postfack, 18271 STOCKSUND lE 
Sänd mot postförskott : 

...... st Mirsch-högtalare Namn .......... ....... ......... ....... . " ..... .............. ...... ....... . .. 
i byggsats OM· 3·28 a 
325:- inkl. moms 
.. .... st korsmatningsfil- Adress .......... .................................. .. .. ........ .. 'iiTT·75 
ter i byggsats MH-1232 
E a 75:- inkl. moms Postadr .................... ............................. .................. . 
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Högtalarelement 

» 

Philips gör det lättare för dig att välja och bygga rätt högtalar
system. Sortimentet av högtalarelement omfattar nu 21 typer 
av HiFi-klass. Bland annat ingår två bashögtalarelement, 
AD S061/W och AD S066/W, som tål 30 respektive 40 W. 
Genom en ny upphängning och ny utformning av konen har 
högtalarna fått mycket goda egenskaper, framför allt låg distorsion. 

Högtalarbyggboken 
vänder sig till dig som tänker bygga en egen ljudutrustning. 
Boken är översiktligt och inspirerande skriven av ljudspecialis
ter inom Philips. Den innehåller fullständiga upplysningar 
om hur du bygger och monterar dina högtalare. Köp den i bok
handeln eller från nedanstående inköpsställen, där du också 
kan köpa högtalarelement. 

Inköpsställen: 

Elfa Radio& Television AB, Solna, 08j730 07 00. Sv.enska Deltron AB, Spånga, 
08/366983, butiken 08/34 57 05 . Helaco Elektronik AB, Göteborg, 031/83 0310. 
ChaIl)pion Radio, Malmö, 040/18 11 60, Sundsvall, 060/15 03 10. 
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Ett företag i Philips-gruppen 
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å?' 
Har du lyssnat på Alfa 1 än ? 
Innan du bestämmer dig för vilka högtalare du 
skall köpa så bör du nog göra det. 
Här är ett citat ur RT 4/74 dä r fyra svenska hög
talare provades: " ... Alfa-högtalaren t ecknar 
väl. Återgivningen är naturlig utan några spe
ciella resonanstoppar, och den har en klarhet 
som tyder på låg distorsion." 
Gå in till din handlare och lyssna på A lfa 1. Jämför 
den med de andra i prisklassen. 
Det kommer att göra dig glad ! 

Data för Alfa 1: 
Princip: Sluten låda. Max effekt: 50 W kont. sinus. 
Frekvensområde: 35- 20.000 Hz ± 4 dB. 
Distorsion: Mindre än 0,5 % för f rekvenser över 
150 Hz vid 1 V eff in och 87 dB ljudtryck. 
Verkningsgrad: 0,2 %. Impedans: 4 ohm. Element : 
8" bas-mellanregister, 22 mm dome-tweeter. 
Lådvolym: 30 liter. 

Ingenjörsfirman Alfa.:ron 
Studievägen 7 . 191 50 Sollentuna · Tel. 350350 
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'hllt möjligt" 
Det kosta, ban 10 :- per nd att annon.wra under ".lIt möjligt" - radio" telf\'isiOftS radaMOnstr. 

Annonsen skall inte vara längn än 10 rader. Lägsta pris är 30:- (3 nder ). Har du något att silja sA skall 
• prova "allt möjligt" - radio" televisions radannonser! Anl'änd kupongen som finns i tidningen. 

HÖGTA l ARS ATSE R 
till " KOLBOXEN " . RT-hornet. 
Peerless KIT -satser. 
Även lösa element. Låga priser. 
Firma Elock , Rundan 33 , 
14600 Tull inge. 
Tel. 08/778 09 25 

KABEL B I LLIGT: Pris per 
100 m : 6 ,0 mm koax. försilvr. 
90 :- , 240 ohm Skumplast 
44 :- , RG58 120:- , RG8 
325:- , 2 x 0 ,75 nätkabel vit/ 
grå 60 :-, 2 x 0,40 högtal 39 :- . 
mikr.kabel/stereo 220:-. Köp 
1000 m , - 10 % rabatt ! ATI 
produkter, Box 31 5, 451 00 
Uddevalla . 

Behöver du högt alare? Bygg 
själv med hjälp av HÖGTA
LAR BYGG BO KENs instrukti 
va bilder och bygganvisningar. 
Fullständiga måttuppgifter för 
24 olika högtalare . Pris endast 
29 kr. Best från CÅ- Elektron ik, 
Långsjöv 15 B, 13500 Tyresö, 
tel 08/742 20 80. 

Byggsatser 
till "kolboxen" och likn . Expo
nentialhorn. Även mot postför
skott till landsorten. Bällsta 
Träin dust ri AB , KarIsbodavä
gen 39 - 41 , Bromma. Tel. 08/ 
291616. 

KOMMUNIKATIONSRADIO 
POLISRADIO HÖGTALAR 
BYGGSATSER FÖRSTÄRKA
RE BANDSPELARE MED 
MERA 
Prislista mot 2 x 75 öres frim är
ken 
C .R.. ELECTRONIC AB 
Box 13008 • 25013 Helsing
borg 

TILL SALU STROBOSKOP 
PR9108 Lampa PR9118 Nytt 
2000 kr. Svar 031 / 51 5080. 

2 ST TV- KAMEROR Philips 
Compact Typ EL8000-01 med 
resp utan objektiv säljes. Ing 
Roth 0370/ 117 00 vx. 

KVAlITET SKOMPONENTER 
- BILLIGT 
Ex. Sie mens minrelä 11 -40V 2 
vx : 8 kr. Cewe panelinstr. lik 0-
5A el. 25V: 12 kr. M P-kond. 
0 ,5 uF : 0:80 kr. Trans. 2N3716 : 
5 :50 kr. Dioder. potta r, tyristo
rer m. m. Lista mot frim. 
2 x 0:75. Firma SUNSET, 
Spannmålsgat. 16, 72466 
Västerås. Tel 0 2 1/ 12 52 05. 

Exklusiv diskotekmixer. 6 ste
reoingångar med sepa rata ton
kontroller. Förlyssning . Brant 
diskantfilter, olika frekv. Utgå ng 
+ 18 dB 0 ,1 % disto rtio n. Be
lysta VU m m. Tel. 08/ 
946854. 

Ny TV-kamera med inb. söka r
monitor 2.650:- + moms. 
Även andra typer sa mt moni 
torer. 0491 / 118 37. 

8 mm LED- Display 
drivkrets 18 :90/set . 
1 :75 . Exkl moms. 
0491 / 11837. 

+ 7448 
Hå ll are 

Kvalitet! 

OSCILLOSCOPE . Advance 
OS 1 OOOA, som nytt. Medföl
jer : Probesats, tillsats för tran
sistor och transf. -mätning. 
Minst 2300:-. DIGITAL M UL
TIMETER , Heathkit IM - l02 + 
HVprobe. nytt, minst 1100:-. 
Tel 036/ 724 91 eft 10.30. 

FABR I KSNYA HÖGTA LARE 
BILLIGT 
2 st Rectili near III Lowboy säl
jes 1000:- under nypris. 
Te l. 040/97 67 8 4 eft kl 16.00. 

HYBR IDFÖRSTÄR KA RE
MODULER 100 W RCA HC-
2000H 170:- st. Ing L-G Ols
son , Hantverka regat 17 A , 
Karlshamn . 

APPARATLÅDOR 
Stort sortiment instrument- och 
pultiådor. 
Begär Broschyr! 08/93 7800. 
AB ELWIA , Box 461 , 
12304 Farsta. 

OSCILLOSKOP. Tvåkanal Te
lequipment 15 M Hz. Typ 065. 
Drifttid ca 25 tim sä ljes p g a 
överg t batteri typ , tel 0 8/ 
7168087 kl 7 - 9.30 + 18- 21. 

BLODTRYCKSMÄTARE. Ett 
precisionsinstr. varmed du 
själv kontrollerar ditt blodtr. 
Pris 196:- inkl moms, frakt o 
pfskavg. ELM EIM PORT, Avd A. 
Lertäktsv 2 F, 3 11 0 0 Falken
berg. Tel 0346/807 8 7 . 

SR K :s Kortvågstabell -74 
fortfarande aktuell inneh. " alla " 
stat. mellan 21 60-26040 kHz 
8:10. Postgi ro 17 5000-9. 
Provnummer av DX- Radio 0:75. 
Box 10244 Sth. 

WOR LD RA DIO TV Handbok 
33:1 0 inkl moms/porto. Pg 
257780-7 . DX-arnas Inköps
fö rening, Box 4 , 12203 En
skede. 



Billigt! 
Det kostar bara 10:- per rad att 
annonsera under "allt möjligt" -
radio & televisions radannonser. 
Med kupongen här intill är det en
kelt att bara fylla i en bokstav i 
varje ruta och lämna en ruta tom 
mellan varje ord. Du ser genast 
hur många rader det blir och vad 
annonsen kostar. Annonsen skall 
inte vara längre än 10 rader. Lägs
ta pris är 30:- (3 rader). Har du 
Ilågot att sälja så skall du prova 
"allt möjligt" - radio & televi
,ions radannonser! 

Manus till 'hllt möjligt" 
( Sl<riv din annon s h ä rl) 

radio & televisions radannonser 

! 

D E T IG A R I N 3 5 T E C KE N P Å RA ID EN 

Namn ............................. . Tel ................ . 

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

Postadress ....................... . 

Betalningssätt : 
O check bifogas O emotser faktura 

- _____________ L. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _._ 

Prenumerera på 
radio & 
television 
så får du den 
direkt hem i 
brevlådan! 

[nte dumt. 

n:::J1 PRENUMERATION 

Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVI
SION ett år framåt och får 12 nr (11 utgåvor) 
[ör kronor 69:-. Jag betalar senare när inbe
talningskortet kommer. 

VAR GOD 07 207 392 
TEXTA TYDLIGT! 
Efternamn Förnamn 

c/o 

Gata, postlåda, box etc 

Postnummeri Adresspostanstalt 

--------------.. r--. _. - - _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. 

Vill du 
veta mera? 
~adio & television hjälper dig gär
la med ytterligare upplysningar 
)m de produkter som annonseras i 
:idningen. Ringa in numren på de 
lnnonser som du vill veta mer om. 
Varje annons är ju försedd med ett 
lummer. Det är bara att fylla i 
kortet med namn, adress etc och 
lOsta det till oss. Vi ser till att du 
~nabbt får svar. All informations
t.iänst är kostnadsfri! 

Jag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112. 

113 l 14 l 15 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
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 
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 

Namn ............................. . 
AT 1-75 

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

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. 
Megel rimelige priser. Be om 
brosjyrefpristilbud. 

Type 710 
8-16 V. 2 A. Rippel 0,3 mY. 5t'0mbe
g,ensning. 5EMKO godkjent. . 

2 x 15 V. Regule'ba, ± 10 '!I. St'0m 
maks. 1 A Rippel 0,3 mY. 
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Du vill säkert veta mera! 
Skicka in kupongen till informationstjänst. 

- Det kostar bara portot. 

Söhm orgelbyggsa.tser 
Många nyheter bl a 9-oktavers tongene
rator och rytmtillsats med le-kretsar. 
I:'ra talog på tyska mot 4:- i frimärken. 

Ma.lmstens Musik AS 
Örtugs g 7, 582 66 Linköping. 013-153310 
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ELIT 
SLAOOEN 

Labsladd av helt ny konstruktion. 
Kontakterna är utförda med 4 mm 
stift och beröringsskyddad hylsa för 
axiell kontaktanslutning, så alt 
månIfO sladdar utan risk för kort
slutning kan kopplas ihop till 
gemensam mätpunkt. Högflexibel, 
mångtrådig kabel, area 1,5 mm2 

Längder: 25, 
50,100,200 cm. 

Svart,rÖIt,gult,blålt. 

II 
E:ISKIINSTRUMENTAB ELIT 

~ ~XI2=~BROMMA ~o ~ nLEfON(0I)262720 
T'EW 19093 ELIT S ~ 
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U.S.A. 
Garanterade Componenter. 

Display : 7 segment GALLIUM - ARSENID 
SLA 1: Vänster dec. 9 mm hög siffra 11:00 
MAN 3 : Höger dec. 3 mm hög siffra 6:50 
3 stycken man 3 på en 14 pin sockel 12:00 
L.E.D.S.: GALLIUM - ARSENID 
Som MV 50 MONSANTO men bättre röd 1:00 
Som MV 5024 MONSANTO 5 mm dia. 
röd 2:00 
Som MV 5222 MONSANTO 5 mm dia. 
grön • 2:50 
Integrerade Kretsar : GARANTERADE 
7400 ... 1 :257475 .. 4:50 LM 309 8:00 
7445 ... 7:507490 ... 4 :75 NE 567 16:50 
7447 .. . 7:00 74121. 2:50 NE 555 6:50 
7448 _ .. 7:5074150 . 12 :00 
7473 ... 2 :2574165 . 12:00 
7474 ... 2 :2574193 . 10:00 74181 25:00 
Priser i svenska kr. ink!. airmail, exkl. moms 
och tull (ca 1 %). All försäljning per förskot
terad check i do/l". För katalog 2 kr. check 
för porto. fri med order. minimum order 20 
dollar c:a 84 kronor. lev. 1 vecka. 

LM. Loboratory lne. 189 Summer St. 
Sommerville Mass 02143. U.S.A 
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En förstklassig hi-fi anIäggninig. 
En skruvmejsel, en lödkolv, en tång. Det är allt du behöver 

för att bygga en Sentec·anläggning med förförstärkare, effektslutsteg, .-------------.. 
tuner och högtalare. Och du klarar det på några kvällar, bara du är lite .Sänd mig mer information om • 
händig. Men det bästa av allt, du får en näst intill professionell .Sentec byggsatser. • 

anläggning med ett ljud värt mycket mer än detdkkostar. .. • .............. ... .............. ...... ..... ....• 
• GARANTI. Förutom l års garanti på pro u terna Justerar VI I 

ditt bygge kostnadsfritt inom ett år, om du trots allt .. ........... ..... .. ............. ... ...... . I 
skulle göra något fel. .Postnr ......... ..... Postadr ......... .......... . 1 

Vi säljer även enheterna var för sig, om du vill .SENTEC AB AT 2·75 I 
förbättra eller komplettera. SENTE(] Ae .D . h I .. 19 21 I • rottmng o msvagen -

.112 42 Stockholm .1 
Drottningholmsvägen 19-21, Stockholm tel. (kl. 10-13, 14-18) 08/544010 
--------------------------------------------------------~--------------~ ....... _ .... _-_ .... -.. 

Pearce-Simpson "Comanche 16" 
- en scanner med fler finesser 

Utan sin uppfinningsrikedom att göra något för att klara sig i en hård och 
brutal omgivning, utan sin strävan att vara bäst skulle Comanche-indianen 
inte blivit den lysande ledaren han var. 
Samma egenskaper har fått Pearce-Simpson konstruktörerna att taga 
fram ledaren bland dagens scanner-mottagare . 

16 kanaler på 68-80 och 140-170 M Hz banden. 
Helt transistoriserad med tryckta kretsar. 
2-poligt kristallfilter och keramiskt filter. 
Kanalseparation högbandet 10M Hz och lågbandet 4 M Hz. 
Känslighet 0.5 uV vid 12 dB Sinad. 

BESTÄLL VÅR NYA 
SCANNERKATALOG 
- Du får den mot 
5 :- kr i sedel inkl frekvenstabeller. 

Generalagent: 

SVENSK RADIO 
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23400 LOMMA 
Tel 040/46 5075 - ett företag med kvalitet 
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INGEN KEDJA 
ÄR STARKARE 
ÄN DESS 

•• 
SVAGASTE LANK 
Vilken radioutrustning Du än har, bör Du välja antenn med omsorg. Se 
därför till, att antennen framställts av specialister. Allgons båtantenn 
MA 450 är det. Tusentals nöjda båtägare vet. En detalj. men nog så be
tydelsefull : Ingen lödning vid installationen ; men den lödfria kontakten 
skall sitta vid stationssidan och inte ute på båtdäck eller båtsida. 

Vår erfarenhet och kunskap borgar fö r Din säkerhet till sjöss. 

ALLGON ANTENN AB 
18400 Åkersberga e Tel. 0764/ 60120 
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HEATHKIT 
.ELEKTRONIK -
BYGGSATSER 

• MÄTINSTRUMENT 
• AUDIOPRODUKTER 
• AMATÖRRADIO 

OCH MYCKET ANNAT ... 

IG-1271 FUNKTIONSGENERATOR 
0,1 HZ-l MHz sinus-, fyrkant- och 
triangelvåg 
Dämpsats 0-50 dB, Frekvens
noggrannhet 3 % 
Pris.: byggsats 740 :-

monterad 1.120:-

Samtliga priser inkl. moms 

10-4510 DUBBELSTRALE
OSCILLOSKOP 
DC-IS MHz, känslighet 1 mV/cm 
Triggar upp till 45 MHz 
Signalfördröjning 20 ns 
Pris : byggsats 3.480 :-

monterad 4.650 :-

~~ 
~ .. 

10 3'3 00 
c:::::::: Z'" &iff! • -.. " 

- _,...~~.". A 

GC-l00S DIGITAL KLOCKA 
Tydliga siffror visar tim, min o. sek. 
Kan kopplas för 12 eller 24 timmars 
gång. 
Väcker exakt på minuten. 
Pris : byggsats 395 :-

VI har högtalarbyggsatser av 
hög klas$. De är mycket lätta 
att montera. Tack vare att 
lådan är fabriksgjord blir re
sultatet det bästa tänkbara. 
Som exempel kan vi nämna 
modell AS-9530. Det är en 
30W högtalare med frekvens
omfång 30 Hz-25 KHz. 
Pris: byggsats 680:-

HEATH 
HEATHKIT, SCHLUMBERGER AB NY GATUADRESS: 
BQx 12081, 10223 Stockholm 12. Tel. 08/520770 Norr Mälarstrand 76 

Beställ Heathkit-katalogen : Du får den gratis. Sänd 
ifylld kupong i fullt frankerat kuvert till oss. 

• • • • • • • • 

Namn ................................... _ ..................................... .. ... .... .. .. ..... .. .... ....... .. . 
RT 2·75 

Bostad ......................... ........................................... .................................... . 

Postnr ...... _......... ........ Adress .................................................... .... .. . . 
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OSCILLOGRAF 
T0-3 
Rör 3 KP-l 3 
tum, img. -imp. 
2 M 11 /20 pF, 
med prob 2 M 
pF. Bandbredd 
2 p/ s - 2,5 
MC. Stigtid: 
0,15 I'S. Känslighet: 100 mV/cm. 
Direktkalibrerad i V/ cm. Dämp
ning: x l , x lO, x 100. 
Svepfrekvens: 5 p/s - 200 Kc/s 
uppdelat på 4 områden med fin
justering. Specialsvep för TV märkt 
TVH. Kontroller: Intensitet. fokus, 
astigmatism, vert. o. hor. pOS., synk. 
o. svep, ext. o. int. Fasjustering för 
TV-svepning. Stabiliserad anod
spänning. Nätspänning: 220 V 50 
pis. En utmärkt och prisbillig oscil
lograf för TV-service. 

Nu kr 850:-

AC Brygga Belco BR-8 

R: 0 ,1 n - 11 ,1 M n. Noggrannhet : 
0 .1 - lO n ± 2 % + 0,1 n 
lO n - 5 M !! ± 1 % 
5M n- l1 ,lMn±5% 
L: 1 uH - 111 H. Noggrannhet: 
luH - l00uH±5%±luH 
1 mH - 111 H ± 2 % 
C: 10 pF - 1110 uFo Noggrannhet: 
10pF - 1000pF ± 2 % I 10pF 
l11pF -111 uF± 1% - 1,5 % 
llluF - 1110uF ± 5% 
llluF - 1110uF± 5% 
T: 110000 - : 11100. Noggrannhet: 
± 1 % - 1.5% 
Bryggans vä xelspänning : 1 kHl 
Strömkälla : 9 volt (006 P x 1 l 
Dimensioner : 182 mm (bl x 75 mm (hl 
x 1128 mm (dl. Vikt: ca 1 kg 
Levereras inklusive: Batterroch 
bruksanvisning. Kr 395 : -

Sydimport PR- 1 B " Den lille jätten" . 

Sydimport 
300-Wtr 
DC V: 250 mV-
5000 Volt, 7 
områden (20 k 
!/ /V) 
AC V: 2,5-
5000 Volt. 6 
områden (8 k 
!/ /V) 
DC A: 50 I'A-
10 A. 5 områden. 
Ohm: R x 1 t ill 1 k, (O-10M !! l 
4 områden 
Pris inkl. moms 225:-

Sydimport 
400-Wtr 
DC V: 0,5-
5000 Volt, 8 
områden (20 k 
!! /V) 
AC V: 2,5-
1000 Volt. 6 
områden (4 k 
I/ /V) 
DC A: 50I'A-
10 A, 6 områden 
AC A: 100 mA- lO A. 3 områden 
Ohm: R x 1 till 10 k, (O- 50 M \! l, 
5 områden 
Pris inkl. moms 300:-

Signalgenerator 
TechTE-20 D 

Frekvensområde: 
120 kHz till 500 
MHl uppbyggd på 
6 band. 
Intern mod u Itation 
400 Hl inbyggd 
kristallkalibrator. 
Pris inkl moms 

Kr 375:-

TONGENERATOR 
TE-22 D 
Frekvensområde: 
20 pis - 200 KC 
på 4 band. Sinus 
och fyrkantvåg. 
Moderna dubbelrat
tar, 140 x 11 5 x 
170mm. 

Kr415:-

Vart tog han vägen 7 Nu är han här igen och har vuxit sig 
ännu större. Inte till formatet men till styrkan. Kraftigare, 
bättre, strömsnålare än någonsin. 2 kanaler, brusspärr, ton
anrop, öronmussla. Känslighet 0,5 I'V. Dimensioner och 
vikt som en 500 mY-station. Finnes i två olika utföranden. 
3 watt 18 volt Kr 399:-
1,5 watt 12 volt Kr 280: -
Passande läderväska Kr 40:-

teleskopantenn och batterier. 

Kr 24D:-

Pony CB-74 5 watt 6 kanaler 

Pony CB-74 är en liten behändig 
PR-apparat, lätt att förflytta mellan 
olika förbrukningsplatser. Idealisk 
för såväl bilen som båten och me
delst bärkassett som bärbar. Leve
reras med 1 par kristaller, mikrofon, 
monteringsbygel med skruvar samt 
bruksanvisning. Dimensioner: 120 
mm (bl x 35 mm (hl x 159 mm 
(dl. Kr 540: -

Sydimport PR-56 5 watt 6 kanaler 
Sydimport PR-56 är en lyxig, bärbar PR-station i professionell 
klass. Kännetecknande för PR-56 är dess höga uteffekt samt 
goda känslighet. Utrustad med separat inbyggd högtalare och 
mikr.ofon. 
Levereras med 1 par kristaller, batterier, bärrem, öronmussla och 
bruksanvisning. 
Dimensioner: 90 mm (bl x 2 50 mm (hl x 60 mm (dl. 

Kr 695:-

Katalog sändes mot kr 2 :- i frimärken . Återförsäljare antages. 
Synnerligen förnämliga nettopriser. _ 

:Älvsjö Sydimport Aktiebolag 
Vansövägen 1 • 12540 Älvsjö 2 • Tel. 08/ 470034 • Postgiro 453453-3 
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•• 
BYGGSJALV 

med en byggsats från 
AB LjudMiljö 

Slutsteg i byggsats 60 watt 

Slutsteg i byggsats 120 watt 

lS 120 

Aktivt elektroniskt delningsfilter i byggsats 

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

AB LjudMiljö 
Affär: Svedjevägen 6 , Vallentuna 
Postadress: Box 92, 18600 Vallentuna 
Telefon: 0762-281 20 

Var god sänd mig gratis: 
katalog, prislista och datablad. 

Namn : . 

Adress: . 

Postadress: . 

V .g. texta 
RT 2-75 
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OSCILLOSKOP 
Dumont, Tektronix 514A, 
531 , 575. 

SIGNAL
GENERATORER 
Boonton 140A, 240 AP 
Hewlett- Packard 211 A 

PULS
GENERATORER 
General Radio 869A 

"" ROR-
VOLTMETRAR 
Rohde & Schwartz U RV, 
Bruel & Kjaer 2002 

SKRIVARE 
Esterline-Angus 5 mA 

VIDEOPRODUKTER 
Olbergsgatan 6 A 
41655 GÖTBORG 
Tel21 3766,257666 
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NYTT 

HI- Fl STEREO INFORMATION 
MARKNADEN S TO PPFABRIKAT BESTÄLLER 
N I SÄST OCH B I LLIGAST FRÅN OSS . 
BEGÄR SROSC HYRMATER IAl OCH OFFERT 
PÅ PRODUKTER AV INTRESSE SAMT 
BREV MED ALTERNATIVA FÖRSLAG . 
ANGE ÖNSKEMA L sA NOGA SOM MÖJ
LIGT Bl. A . PR ISK LASS. VI UPPSKATTAR 
M YCKET ATT FÅ UTFÖ RLIGA BREV BETR . 
ÖNSKEMAL. pA sA SATT AR NI SAKER 
pA DE RÄTTA FÖ RSLAGEN MED DE RÄTTA 
PRISERNA. Det kostar inget. men v i är 
tacksamma f ör at1 dubbelt sva rsporto . 
Moderna förstärkare och receivers har slutsteg 
av typ helkomplementära och direktkopplade 
för högsta lJudkvalitet. Välj därför effekt förstär· 
kara resp. integrerade förstärkare från SAE. 
lUX, SANSUI , KENWOOO och PIONEER 
och receIvers från PIONEER , KENWOOO och 
lUX. Uteffekt bör anges enligt strängaste hi · fi · 
norm, SinUS 8 ohm med båda kanalerna drivna 
och VISS låg max. d,storslon Inom 20-20 000 Hz. 
SAE :5 nya effektfors tärkare år på resp. 200, 
100 o, 50 watt pr kanal. Fyra förlörstårkare 
finnes, även ny dIgItal tuner. 
lUX effektförstärkare på 2 )( 75 watt rekom 
menderas, även forlörstärkare av prof. klass och 
lämpliga tuners finnes, 
SOUNOCRAFTSMEN :s nya moderna fOrför
stärkare med 20- 12 equal,zern inbyggd re
kommenderas, mycket prisvärd. 

Integrerade förstärkare : LUX har modeller på 
2)(75 och 2 )( 50 watt, SANSUI på 2)(75, 
2)( 32 och 2 x 28 watt , KENWOOO på 2 x 55" 
2)( 40 OCh 2 )( 18 watt samt PIONEER på 
2 )( 60 watt, lämpliga tuners finnes ti ll alla 
fabrikat. 
Receivers. nya moderna modeller: PIONEERS 
nya serie rekommenderas, den största är på 
2 )( 100 watt . dessutom modeller på 70. 50, 
35, 25 o , 18 watt per kanal. KENWOOOS NYA 
serie pil resp. 2 )( 63, 2 x 45. 2x35 o. 2)(18 
watt vill VI orltsA rekommendera, lUX har en 
populär mlKlell pil 2 )( 40 watt samt en större 
på 2 x 75 watt . 
Skivspelare med d"ektdrlh : TECHNICS. PIO
NEER . o. MICRO har vardera tvil manuella 
modeller. JVC en modell . Aul.-modeller frå n 
DUAL o. KENWOOO .Skivspelare med remdrih : 
manuella från THOR ENS (3 mod.), UNAMCO. 
PIONEER. aut .-modeller fr. PIONEER o. 
KENWOOO . 
Skivspelare utan tonarm : m. d,rektdrih fr. TECH· 
NICS, m. remdrift fr. THORENS o. lINN
SONNOEK. Tonarmar fr. SME. GRACE. o. 
MICRO. 
Intressant pickup-nyhet : SUPEX dyn, modeller 
SO-900E o. SO-901E. 
Högtalare i toppklass : PIONEER CS-E830, 
CS-E730 o. CS-E530 3 -vägs system. 
ELECTRO-VOICE system Interface: A m. 
equahzer, Ny sensatIonell högtalarserie friln 
ORTOFON med element enl. Scan-Speak SO
prinCIpen, Ortolon tIllverkar dock både element 
och lådor, 3 modeller. 

EKOFON All 
Vida rgatan 7 Tel. 0813204 73 
11327STOCKHOLM 305875 

För information - kontakta annonsör dIrekt . 

O O 

FRANKABE 
" KOLBOXEN TYP 2", den välkända 50-wattaren med SINUS-element har 
blivit ännu bättre! Nu med nyutvecklat basreflexsystem, som ger lägre 
undre gränsfrekvens och högre verkn ingsgrad i basen. 
" 9W', 60 lit. basreflexlåda, 25-40000 Hz, 50W sin. Med SINUS bas 
och mellanregister. Gammahorn i diskanten. "V i är imponerade", sa man 
på SINUS laboratorium då de mätte och lyssnade på denna låda. Vi på 
KåBe är stolta över den. 

.. ,OW" är en vidareutveckling av " Kolboxen Typ 2", med ett nytt, gummi
kantat element från SINUS. 28- 20000 Hz, 35W sin. Samma låda som 
'Typ 2", vilket gör att kostnaden har kunnat hållas nere. Mycket väl
definierad ljudåtergivning. Vi tror, att .. , OW .. kommer att bl i en lika stor 
succe som "Typ 2" . ISåld i tusentals exemplar.) 
Nya TEXAN U66. Enligt vår uppfattning MARKNADENS MEST PRIS
VÄRDA RECEIVERBYGGSATS. Helt lödfri vid köp av färdigmonterat krets
kort. 

SENTEC byggsatser. Behöver ingen närmare presentation. 
XELEX, ·.:§venska Proffs till japanska priser". Nu med nytt slutsteg 2 x 25 W 
och ny förtörstärkare med tuner. XELEX!ADVENT högtalare. 
Filter, komponenter. tillbehör, löselement och kits från SINUS, SEAS, 
CELESTION, PHILIPS. PEERLESS, GAMMA m. fl. 

Vår katalog innehåller ett kompendium med råd och anvisningar för 
högtalarbyggare, ri tningar och datorberäknade tabe ller för olika hög
talartyper. IAnvändes som läromedel vid fl era gymnasieskolor.) Du får 
kata logen genom att sända 5:- i frim. eller sedel, eller sätta in beloppet 
på postgi ro 79 32 09 - 8. 

ING F-A K o B AB tel. 0500/131 30 "" a e Skolgat. 11, 541 00 Skövde 
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KATHREln~ 
Antenner-Elektronik 

Impulsreflektorneter 

MIK 11 

. ' ~7"' ;~: --'. " ~ 
-"~ 

Kathrein-Werke till
verkar, förutom an
tenner, en rad mät
instrument speciellt 
för provning act. 
service av antennan
läggningar. 

Begär prospekt! 

Generalagent: 

te'ac 
Artillerigatan 95 
11530 Stockholm 

tel. 08/635865 
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Annonsörsregister för 

Radio & 
Television nr 21975 
Alla Ton 
AlI gon Antenn 
Beckman Innovation 
Base Sweden 
Curb 
EBAB 
Ekolon 
Elcoma 

72 
76 
61 

5 
21 
71 
78 
71 

Ella 65. 80 
Elite 75 
Fackpressförlaget 75 
FNS Weist 6. 7 
Frekvensia Gete 46 
Handic·bolagen 79 
Helab 26 
Interaudio 4 
Josty Kit 63 
Knutsson. 8 0 67 
Kåbe. Ing· la 78 
Ljudex 26 
Ljudmiljö 77 
LM Laboratory 75 
M al mstens Orglar 75 
Mascat Electronic 8. 74 
MaTer Import 26 
Pasab 11 
Persson. M artin 64 
Pickering 13 
Aydin Elektroakustik 2 
Aådberg. HA8 59 
Salora-U PO 70 
Schlumberger 76 
Sentec 75 
Septon 44. 45 
Servex 28 
Son ic-gruppen 68. 69 
Sv Aud ioprodukt ion 69. 71 
Sv Philips 59 
Sv Rad io Lomma 75 
Telac 78 
Thellmod. Harry 9 
Tonola Hi Fi 29 
U66 Elektronik 25 
Videoprodukter 78 
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Prenumerationstjänst 

Postadress : Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon: 34 0790 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenu merationspris: 
Helår 12 nr 69 :-, 
Reservation för pris

ändringar. 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjänst. Box 
3263, 10365 Stockholm 3. i Sverige pä 
närmaste postanstalt med postens tid 
ningsinbetalningskort postgirokonto 
889500-5. 

Definitiv adrpssändring. som måste 
vara förlaget tillhanda senast 3 veckor 
innan den skall träda i kraft. görs skrift 
ligt antingen på av förlaget utsänd blan 
kett eller postens adressandringsblankett 
2050.03. (Adressändringsavgift 1 :50.) 

Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen på senast mottagna tidning 
eller dess omslag klistras på adress
ändringsblanketten. 

Adressändring på utländskt postabon 
nemang verkställes på posten i respekti 
ve land, 

Lösnummer och äldre exemplar : Rek
vireras genom Pressbyrån eller direkt 
frän Åhh,n & Åkerlunds Fortago AB. För· 
säljningsavdelningen. Torsgatan 21. 
Stockholm Va, tel 08/ 3490 00. Biloga 
inga pengar. tidningen sänds per postför
skott. - Obs! Alla tidigare exemplar än 
vissa fr o m årgång 1966 är numera slut. 
Redaktionen kan icke effektuera beställ
ningar på kopior av artiklar ur äldre nr! 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
UK IPC 
Business Press International Sales. 217 
lynton House. Walsall Road. Birming
ham B421 BA. 
BRO 
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 
I PC Business Press. 205 East 42nd Stre · 
et, New York. N.Y. 10017. 
Benelux 
Albert Milhado & Co. nv. Plantage Mid 
denlaan 38. Amsterdam 1004. 
Danmark 
Civil.konom 8ent S. Wissing. Internatio
nal Marketing Service, Kronprinsensga · 
de 1. 1114 Köpenhamn K. 
Schweiz 
Mosse·Annoncen AG, Postfach, CH· 
8023 Ziirich. 
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, 

Säledes 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 AT pub
licerat material - artiklar. produktöver
sikter m m samt byggbeskrivningar. 
scheman och komponenter ' liksom 
kretsar - resp allmänna frågor skall gö
ras skriftligen till red. Telefonförfrågning
ar kan i allmänhet icke besvaras p g a 
tidsbrist. För alla upplysn ingar om äldre 
AT -nr :s innehåll hänvisas till bibliotekens 
inbundna årg med årsregister. 



Nu har det kommit 
en ny kom- och bilradiokatalog 

Vår nya kom- och bilradiokatalog har just kom
mit från trycket. 40 sidor, fyrfärg! Praktiskt taget 
ett helt lexikon om allt det nya inom komradio, bil
stereo, bilradio och polismottagare - och mycket 
annat. Därtill många instruktiva artiklar med 
mängder av nyttiga tips för dej som privat eller 
professionellt kan använda komradio. Fyll i och 
posta kupongen i dag så har du katalogen i brev
lådan om några dagar. 

r-----------------------
Beställ den idag! 
Skicka h a n d i c kom- och bi lradiokatalog 1975. 

Namn 

=::-~~~:d~sre-s-s -----handic • 
bolagen .. 

Box 156 421 22 V. Frolunda Tel 031 /4501 80 

Marknadsför komradio, bi lrad io, bilstereo, polisradio , HI-Fl , 
PA-utrustning och elektronräknare. L-______________________ ---J.. _______________________ _ 
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SchraFF 19 .... chassisystem 

1.19" chassier och lådor 
(se ELFA-kat. nr 22 sid K-54-62) 

2.19" modulenhetssystem 
(se ELFA-kat. nr 22 sid K64-12) 

3.19" kortramar, Europac G-system 
(se ELFA-kat. nr 22 sid K13-85) 

4.19" apparatskåp 
(se ELFA-kat. nr 22 sid K63) 

5. Instrumentiådor 
(se ELFA-kat. nr 22 sid K86) 

6. Laboratorievagnar 
(begär specialprospekt) 

7. Stort tillbehörsprogram 

Dessutom finns ett omfattande ström
försörjningsprogram . 
Fråga efter Sören Kjell eller Jan Ek. 
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