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Tonola ProRs Set 
-helt ny förstklassig 

HiFi-anläggning! 

Du kan också få 
receivern separat! 

Marknadens minsta. 
205 mm bred, 340 mm djup. 
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Nya Tonola Proffs Set ger dig alla möjligheter att få en 
musikanläggning med personlig prägel. Och med högsta kvalitet 
i varje detalj . 

Receivern, 2 X 25 watt, är nätt i formatet och lätt att betjäna. 
Tangenter, skjutreglage och instrument ligger nästan horisontell. 
Lätt att ställa in, lätt att läsa av. Den har också en mängd värde
fulla finesser som du kommer att uppskatta. Uttag för tre 
högtalarpar till exempel. Du kan alltså ha två högtalarpar i ett rum 
för ambiofoni (simulerad fyrkanalsåtergivning) och ett högtalarpar 
i ett annat rum för vanlig stereoåtergivning. Den är också 
utrustad med stereoindikator. Även radiodelen är rikt utrustad. 
Snabbval för 5 FM -stationer. Hög känslighet, 1.5 mikrovolt. 

Skivspelaren i Tonola Proffs Set är en Dual-konstruktion med 
välkänd kvalitet. Den är helautomatisk/manuell. 

Fråga efter Tonola Proffs Set när du villly'ssna Rå något ny:!t. 
Och se något nätt. Och lättRIacerat. 

tonola hi·fi ab 
Generalagent tör DUAL och PE Telefon 08/28 93 40 
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Ahlen & Akerlunds Tryckerier 1975 

OMSLAGET: Industrin försöker på oli 
ka sätt få liv i videoaffärerna, som hittills 
fört en tämligen slumrande tillvaro och 
nästan alldeles begränsats till industri
och offentlighetssektorerna. Bl a Philips 
tror att 1975 blir ett videons genom
brottsår för hem apparaturen. R T har 
gjort en liten översikt över de stora in 
tressenternas utbud och praktiskt provat 
en nyhet, den svartvita lilla vidikonkame
ran 25. Blir en scen som omslagets famil
jesnapshot i TV ett alternativ till smal
filmning? Se sid 39. RT-fårgfoto: Hans' J 
Flodquist 
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INNEHALL 
1975 Nummer 5 Årgång 47 
Philips MFB-högtalare i lyssningstest 
Månadens audioprovning tar upp en intressant och alldeles särpräglad liten högtalare 
med egna drivsteg och en mängd styrelektronik för signaldistributionen. 
Ny serviceinstrumentering for fårg-TV 
Ännu ett nytt diagnosinstrument för felsökning har debuterat: Detta Centrum/Nord
mendes är i motsats till de hittillsvarande analogvisande. Utom att felet lokaliseras be
stäms nu också graden av spänningsavvikelse. 
Telefoniavlyssning vid rymdtrafik 
Med enkla medel kan man avlyssna radiotrafiken mellan rymdfarkoster och jordstatio
ner. Sl'en Grahn. speciali st på rymd- och satellitk ommunikationer, ger här fakta, grund
ade på egna försök, råd och tips kring de praktiska arrangemangen. 
Medicin och elektronik: Blodtrycksmätningen 
Denna månad behandlas blodtrycksmätningens historia och utveckling av RT :s medi
cin ske specialist Jörgel1 GUl1derse/1. Den moderna blodtrycksmätningen försiggår i dag 
i vissa fall med avancerad elektronik. 
Pejling - RT:s speciella nyhetssidor med aktualiteter, kommentarer, debatt och recen
sioner 
Den trådlösa ljudvärlden 
En intressant tillämpning av [R-teknik har Siemens gjort som medger musiklyssning 
från hörtelefoner utan kabelförbindning. Lysdioder och IR-teknik kan i sammanhanget 
spänna över rätt stora rumsytor, och det hela öppnar vissa framtidsperspektiv! 
Det nya ljudet, del 4 
Vi befinner oss mitt uppe i den sjudande och mot USA riktade aktiviteten hos den ja
panska elektroakustikindust rin , som nu börjar kasta loss från sina invanda mönster, ge 
konstruktörerna friare händer och tillgodogöra sig de 'nya, inhemska komponent- och 
kretstekniska framstegen, främst den s k V-FE Ten. 
Kassetter, bildskivor, band och film ... 
Ska 1975 bli "videons år" (till allt annat)? Industrin börjar nu så trevande bearbeta 
också konsumentleden efter ett årtionde av uteslutande institutionella affärer. Här en 
kort och översiktlig genomgång av de om marknadsandelarna konkurrerande, olika 
systemföreträdarna. BI a ägnas kombinationen smalfilm - färg-TV uppmärksamhet. 
Philips handhållna s/v vidikonkamera 25 
Den här eleganta, och på många sätt ypperliga och smidiga kameran har vi haft i prak 
tiskt bruk för att söka utröna om detta "nya medium" kan väntas bli något för familjen 
att satsa på i stä llet för t ex smalfi lm ... 
Det stabiliserade nätaggregatets konstruktion och funktion 
Andrapristagaren i EKO 74. Carl Georg Lodström. orienterar här på bred front om 
karakteristika för stabbade nätaggregat. Hans genomgång utm ynnar i ett praktiskt be
räknat exempel över ett stabaggregat med ström begränsning. 
Sändarsimulator for roderservoprovning vid RC 
Man behöver inte använda sändar- och mottagardelar vid de ganska talrika funk 
tionsprov man måste göra aven Re-anläggnings rodersystem. Här en sändarsimulator 
som ersätter de tunga bitarna och ger ett förenklat intrimningsförfarande. Simulatorn är 
också enkel att ställa samman. 
Proportionalservo for radiostyrningsenheten 
Mera Re-tips: Här skriver Inge Stendahl om ett litet, men effektivt roderservo för 
Re -anläggningen ; en vidareutveckling av servosystemet beskrivet i RT 1974 I1r 11 . 
Bygg själv välkompenserat 209 I exponentialhorn 
Den här beskrivningen i RT:s hornhögtalarserie omfattar det tredje och minsta vägg
hornet i raden. Tack vare långt driven kompensering av de linj ära segmenten ger hornet 
god återgivning i det låga registret, trots det anspråkslösa formatet. Mk l betecknas 
hornet. 
Praktiska erfarenheter från hornbygget 
RT har provbyggt också det här högtaJarhornet, och i text och foton redovisas erfaren
heterna och ges någ ra tips till förenklad arbetsgång. 
Lättbyggd tlerkanalreceiver med ny IC-generation 
Här följer andra delen av RT:s beskrivning över en mycket modern apparat för stereo
eller 4-kanalljud och med fjärrkontrollmöjlighet. Aktuell nu är etappen som omfattar 
FM -radiodelen och slutförstärkare. 

Radioprognoser för maj 
DX-sidan 
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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 till oss för ett jämförande Iyss
ningstest! 

StockhOlm: Lagerwalls HiFi. Fridhemsgatan 46 
Göteborg : Agrens HiFi. Södra vägen 12 
Söderhamn: Göransons. Norra Hamngatan 5 
Gövle: M.L. Stereo. Hantverkargatan 21 
Helsingborg : Heloma. Stortorget 16 
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RADIOPROGNOSEl 
Mqj 1975 
Månadens solfläckstal: 18 

I RT 197 J. nr 9. visades hur diagrammen ska tolkas. 
Diagrammet över brusfåltstyrkan anger den fåltstyrkenivå i 
dB över I Il V / m radio bruset förväntas överstiga högst 10 % 
av tiden. Bandbredden antas vara 3 kHz, men kurvorna kan 
lätt omräknas till annan bandbredd om 10 log B/ 3 adderas 
till avläst värde. B är önskad bandbredd i kHz. 

Prognoserna är framtagna av Televerket, avd URF I, Farsta. 
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ADCSuperXLM CD-4 
så heter ADC's nya " flaggskepp" som 
arbetar enligt den inducerade magnet
principen i likhet med övriga ADC-pick 
uper. Detta ger den lägsta massan hos det 
rörliga systemet - av vital betydelse för 
att kunna spåra perfekt med mycket låg 
distorsion inom det v idsträckta frekvens 
område. som erfordras för CD-4 fyrkanal 
avspelning. 

ADC Super XLM är givetvis perfekt även 
för vanlig stereo. 

ACCSuperXLM 

ACC XLM 

ADC VLM 

HARRY THELLMOD AB 
HORNSGATAN 89 ·11721 STOCKHOLM· TEL. 08/ 68 0745 vx 
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8 HiFi data SuperXLM XLM 

Tillverkare. ursprungsland Audio Dynamics Corp . USA 

Princip . . . 

Nålspetsradie 

Rörlig. inducerad magnet 

. . .... (um) Shibatanål. Spec . 
Slipning för 2· 18/6 
och 4·kanal 

Frekvensomfång . . .(Hz) 10·50 000 ±5 dB 10·21 000 ±2 dB 

Utspänning vid 1 kHz 
(mV per cm/s) . . . . . . . . . . . . . 0,4 0.65 

Kanalseparation vid 
1 kHz (dB) . . .... ...... . . 25 

Rekommenderad nålkrah (mN) 7·15 

25 

7·15 

ADC VLM är lika XLM, men har något lägre fjädringsmjukhet än XLM 

HiFi dala motsvarar redovisningen 
i Stereo HiFi Handboken 

Rillg OSS om I/ärmaste återförsäljare 
för demollstratioll_ ADC säljes i 
Hi Fi butiker över hela lal/det. 
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RT provar 

Philips 22 RH 532 MFB-högtalaren, 
elektronikstyrd burk med bm bett 

En särling på hemhögtalannark
naden - den lilla, men av 
elektronik, styrkretsar och 
signaldirigerade kopplingar väl
fyllda, "tvångsmatade" M otio-
nal Feedbackhögtalaren, som ur 
ett litet, slutet höljeformår ge en 
flrvånansvärt tung och solid bas
verkan. 
Hög distorsion områdesvis och 
ett typiskt dometweeterljud i den 
högre diskanten är främsta 
minusposterna. 
På plussidan kommer en ofta 
imponerande, ibland nästan 
forledande mäktig Ijudalstring, 
transiens och basupplösning . 
fram - men kvaliteterna ligger 
rättforborgade, till dess den här 
lilla högtalaren aktiveras upp 
över 90 dB. Som "starkljud
källa "visar denfaktiskt lejon
klon, och vår bedömning mynnar 
iformodandet - stött av lyss
ningsprov - att MFB är gjord 
for att ge sitt bästa på den allra 
modernaste, elektroniska 
musikens område. 
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•• Tekniken bakom den här i sitt slag en
samma högtalaren (i sin hi fi-klass) har be
skrivits i alla detaljer i RT:s oktobernummer 
1973 under den förberedande introduktionen 
som föregick marknadsföringen hos Philips. 

En kort rekapitulation av ljudkällans sär
drag tar fasta på att det här "elektroniska" 
och kompenserande systemet RH 532 i s k 
Motinat Feedback-utförande, MFB = rörel
seåterkoppling; utgör ett till volymen blyg
samt sådant: 15 liter eller t o m blott nio, om 
man räknar bort den till paneler i höljet för
lagda elektroniken. 

Den lilla men ovanligt tunga högtalaren, 
vikt 12 kg, kännetecknas av att signaIdistri
butionen sker tvångsstyrd under baskompen
sering resp matning eller dämpning av övriga 
tonområden. En blick på blockschemat ifig 7 
visar på signal uppdelningen över 532:s aktiva 
filter och de komparatorkretsar som spelar en 
betydande roll i elektroniken. - Baselementet 
är det intressanta. Det tvångs st yrs av den 
"dynamiska rörelseåterkopplingen" till linjä
raste möjliga utslag också vid mycket låga 
toner, tack vare den kontinuerliga avkänning 
som sker av konens läge. På den sitter ett gi
varsystem i form aven tryckt krets , en accele
rator gjord som en kristall eller en piezoelek
trisk krets (piezo-oxidelement). Det avger en 
accelerat ions beroende spänning där det sitter 
frisvängande anbragt i en elastisk infattning 
mot membran-talspoleupphängningen. Se fig, 
som vi återger på nytt ur R T 1973 nr 10. 
Impedansomvandling sker i en FET-krets, 
som anpassar kopplingen till förstärkaren . 

Då programkällans signal förs in på högta
laren , delas den upp på två fraktioner över det 
filternät som bildar "ingångssteg". Den del av 
signalen-som har ett frekvensinnehåll om mer 
än 400 Hz, tillförs en 20 W fcirstärkare. Den 
andra signaldelen separeras ut och leds in på 
jämförarsteget. Vi får alltså en högtons- och 
mellanregistersignal och en för det låga 
tonområdet. Dessa signalled går in på hög
och lågpassfilter med delningsfrekvensen 4 
kHz; tidigare version låg på 3 500 Hz bry t
frekvens. 

Bestyckningen för basdelen är en åttatums
enhet och för mellanregistret finns ett fem
tumselement medan diskantstrålaren är Phi 
lips entums AD 0160T. Se datarutan. 

Den, som är intresserad av högtalarens 
stegvisa kretstekniska upppbyggnad, hänvisas 
till sidorna 57 - 59 i det refererade R T-num
ret, där bl a förstärkarnas konstruktion av
handlas. Här ska bara erinras om att LF-de
lens steg med tanke på visst eliminerande av 
övergångsdistorsion arbetar i klass A till 1 W, 
däröver i A /B . Hög- och lågpassfiltren skär 
med 18 dB/ oktav. Under 35 Hz skärs alla 
frekvenser bort för att man ska undgå ev skiv-

Fig l. Bortsett från metallgallerfronten är MF B
högtalaren helt konventionellt utformad. Märk 
kromplåten runt höljet med logotypen i relief. Hög
tala ren är li ten men tung. 

spelarbuller, etc. 40-wattsteget för basdelens 
drivning är utfört med ett difTerentials teg över 
ingång, detta för att återkopplingsproblem 
inte ska uppstå. 

Tvångsstyrning av elementet 
ska ge linjär basverkan 

Hela iden bakom den här högtalaren är att 
i en fysiskt verkligt liten ljudkälla åstadkom
ma djup och ren basåtergivning. Konstruktio
nen har förlagts i en sluten låda. MFB-syste
met verkar enligt principen "rörl ig återkopp
ling" - högtalarkonens annars svårkontrolle
rade och långa utslag vid låga frekvenser 
avkänns nu kontinuerligt med elektroniska 
medel i ett kontinuerligt förlopp med jäm
förelser , proportionella korrigeringar och 
tvångsstyrning. Som vi tidigare påpekat, är 
grundiden inte ny, men här har man tagit ett 
samlat och konsekvent grepp på återkopp
lingstekniken, applicerad för en liten ljudkälla 
och med användning av delvis högst moderna 
medel. Jag tycker man kan ge detta fina in
genjörs- och akustikerarbete en eloge. 

Högtalaren går att använda med vilken ste
reoförstärkare som helst av modernt utföran-
de. Philips har en egen kontrolldel som heter 
22RH 832, men man kan också ansluta en 
befintlig förförstärkare utan vidare - man 
bara väljer signalkällans (spännings) anpass- .... 
ning på bakpanelen till högtalarna, som ju r 



Bose 901 är den bäst 
recenserade högtalaren 

o • 

-nagonSln. 

Bose 901 kall du få i alla dessa kombinationer: 
valllöt eller vit/ack med beige eller brunt tyg, 
beige gräsväv eller träplattor i valnöt. 

Over 25 kritiker i nio länder har givit 
Bose 901 de bästa recensioner som en hög
talare någonsin har fått, oavsett konstruktion, 
storlek eller pris. 

Bose 901 innefattar fyra väsentliga framsteg 
beträffande högtalarkonstruktion. Vart och ett 
innebär en avsevärd förbättring jämfört med 
konventionella högtalare och resulterar i 
tydligt hörbara fördelar vilka endast fordrar 
ett par sekunders lyssning för att uppskattas -
även för ett otränat öra. Tillsammans skänker 
de en ljudupplevelse helt utan motstycke. 

Gör ett besök hos din närmaste auktoriserade 
Bose-återförsäljare så får också du uppleva 
Bose' s oöverträffade ljudåtergivning. 

ÅTERFORSÄLJARE 

Eli nyhet denna säsong är Bose 901 Continental. 
Det är bara designen som är ny - innanmätet 
ändrar vi inte på. Finns i valnöt och vitlack. 

Stockholm: NK-Hamngatan, Best Sound, 
Lagerwalls HiFi, HiFiX Center, Tellus Ljud & 
Foto. Gävle: ML Stereo. Göteborg: Ågrens 
HiFi. Helsingborg: Hefoma. Jönköping: 
NK-FRI. Karlshamn: Blekinge HiFiX Center. 
Landskrona: Hefoma. Köping: Elman Ljud & 
Ljus. Malmö: Malmö HiFiX Center, Stereo 
City. Norrköping: Radiokompaniet, 
Söderhamn: Göransons. Umeå: Umeå HiFiX 
Center, Uppsala: Keydon. Växjö: Görans 
HiFi Center, Örebro: NK-FRI. 

BOSEswEDENAB 
Box 5305, 102 46 Stockholm, Tel 67 01 80 
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RT provar 

Vid låg eller måttlig (judintensitet kommer inte det 
här systemet riktigt till sin rätt. Drar man på, är det 
kapabelt till attfyra av rätt häpnadsväckande (judka
skader och det rent och snyggt . .. 

Fig 2. Bakom det styva och skyddande frontgallret 
återfinns den här trion av Philips nyare högtalarele
ment - det elektroniska trevägssystemet omfattar 
en 2,5 cm kalottmembranstrålare, en 13 cm mel
lantonenhet och ett 20 cm baselement, där den 
dynamiska återkopplingen utövar uppsikt över 
konrörelserna. 

Fig 3. Fullständigt kretsschema över den mycket 
förtätade elektroniken finns i RT 1973 nr 10. Alla 
kretskort sitter samlade över en svängbar panel 
som bildar bakstycke till högtalaren. I elektroniken 
tar de två förstärkarna upp merparten av utrym
met. - Märk den skärmade trafon nedtill. 
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också strömmatar varandra i parallella par 
upp till 15 stycken (eller i 4-kanalljud
grupperingar). 

Jag har förut beskrivit att Philips egna 
demonstrationer i Holland under jämförelse 
med ett antal stora och välkända fa
brikatsprodukter på inget vis utföll till MFB
systemets nackdel. Den djupa och rena ba
sens goda upplösning imponerade då ; det gick 
tydligt att urskilja annars ganska odefinierade 
och gutturala vokalljud i bassång återgiven 
över MFB, och jag skrev att också transien 
sen hos högtalarna verkade ypperlig. 

Fel handhavande kan ge 
artificiellt intryck av MFB 

Det måste tyvärr sägas , att Philips egen de
monstration av högtalarsystemet på Hör nu 
sommaren 1973 borde utgjort ett grundskott 
mot de framförda, erkännsamma uppfattning
arna. Högtalaren kom absolut inte till sin rätt 
- men det var den för all del inte ensam om 
den gången. Senare har jag kommit att när
mare intressera mig för den under omfattande 
och långa prov hemma ihop med en del and
ra, aktuella högtalare, och vissa jämförelser 
har även kunnat göras med butiksdemonstre
rade MFB-system. Efter dessa erfarenheter 
rorstår jag bättre en hel del hel- och halvprof
fessionella tyckare, som med ansiktsvecken i 
dödgrävarposityr delgivit mig "san ningen" 
om de här högtalarna. Ty så bristfälligt och 
dåligt som dessa (och andra) ljudkällor de
monstreras på många håll, och med så flykti 
ga intryck som hos en del "kännare" ofta får 
ligga till grund för både negativa omdömen 
och dogmatisk-polemiska förenklingar , kan 
resultatet knappast bli några rättvisa utlåtan
den. Men det är ju lite av villkoren för Ijud
branschen, tyvärr. 

Som alla andra högtalare är den här natur
ligtvis också en kompromiss, en högtalare 
med svagheter och brister. Men den har, det 
vill jag understryka, också betydande kvalite
ter som dessvärre svårligen framgår i något 
av dessa musikdestruktionsbås som svensk 
s k fackhandel i alltför många fall har mage 
att kalla "demonstrationsrum ". Det som 
"demonstreras" är mest av allt vederbörande 
medarbetares egna tycken, fördomar och pre
ferenser, och ofta inte ens det , i. den säregna 
akustiska miljö som man på många - obs 
inte alla! - håll totat ihop av sammet, glas 
och spånplattor kring en diskantfallsframkal 
lande och klirrfrämjande s k högtalarväxel. 

J ag ska villigt medge att MFB-Ijudkällorna 
i förstone kan tyckas vara en i jämförelse .med 
det övriga hushålls-hi -fi -beståndet något arti
ficiell produkt. Just det : Beroende på musik 
och miljö kan den verkligen fås att lå ta elek
troniskt konstgjord på något sätt. Det kan 

Fig 4. Här är tillverkarens fre
kvensgångskurva, uppmätt i "normalt 
bostadsrum" för RH 532 men utan 
närmare data meddelade. Kurvan 
visar dock inga mera uttalade avvikel
ser från den som SP fått fram med 
helt andra metoder. 

skyllas lokalen. Det kan vidare till stor del 
bero på ansluten rorstärkare, som i vilket 
annat fall som helst. Men resultaten kan ock
så bli högeligen tillfredsställande om man 
vinnlägger sig om att, som skett vid provning
en för RT, låta all den komplicerade signaI
elektroniken i högtalarna samverka med en 
mjukt och distorsionsfritt ljudande förförstär
kare, i vårt fall två Acoustical Quad 33 resp 
Soundcraftsmen PE 2217, och sedan syste
matiskt inleda en lyssning med ett program
rnateriaI som spänner över vida fålt och stilar 
för att utröna vad slags musik MFB-högtalar
na bäst kommer till sin rätt med och hur 
rummet bör vara beskaffat för gott resultat. 

Man kan nog säga, att de inte är särskilt 
lika någon vanlig högtalare på marknaden 
med konventionellt grupperade element i ett 
slutet hölje. Jag tyckte mig rätt snart finna att 
kraven på hög dämpning i rummet var nästan 
lika uttalat som vid s k rundstrålande ljudkäl 
lor. Efter en del försök byggde rorf en sorts 
ramp mot en hög ·och välfylld bokhyllvägg 
och lät provparet arbeta ut i ett ca sex m långt 
och fyra m brett rum; alltså inget stort sådant 
men däremot ett i flera avseenden för många 
miljöer typiskt rum (med en stor och bashö
jande fönsteryta längst fram). Högtalarna 
lades med 2,5 - 3 m avstånd från varandra ett 
plan nedanför huvudhöjd vid sittande Iyss
ningsposition. 

Områdesvis hög distorison, 
stickighet lurar i diskanten 

När man nu inleder sin lyssning till MFB
högtalarna, kan det ha sitt intresse att referera 
intrycken man får till den mättekniska vär
dering som gjorts av Statens provningsan
stalt, oc h vilken ljudtryckskurva upptagen i 
efterklangsrum återges iflg 5. Jämfört med en 
hel rad andra högtalare i nästan alla prisklas
ser (och storlekar!) uppvisar MFB-högtalaren 
en anmärkningsvärt jämn tonkurva över hela 
frekven so mrådet. Det som frapperar negativt 
är svackan från 500 Hz till ca ISO Hz, men 
den representerar å andra sidan en avvikelse 
om blott 3 dB från mediannivån, och jag tviv
lar på att den i en stor mängd musik , som spe
lats in typiskt bashöjd över de här områdena. 
kan avsätta några mera hörbara intryck. Man 
k a n få fram den genom det alltid oerhört 

pregnanta provet med röståtergivning från en 
för testpersonen känd person. - Det finns 
som känt många knep att tillgå för den kon 
struktör som vill prioritera en rak tonkurva. 
Vanligen vinner man lineariteten på bekost
nad av distorisionen. Ett studium av andra
och tredjetonsdistorsionskurvorna i SP-mät-



RT provar 

MUSIKMATERIALET 
TILL MFB-TESTET 

omfattade totalt ca 50-talet skivor och band, vilken mängd av utrymmesskäl 
inte kan förtecknas här. Representativa prograll1källor utgör dock de här: 
~ Mark Levinsons "Pure Acoustic Master Tape Re/erence Recording Se
ries" - två LP som gjorts med extrem noggrannhet av denna super-fi-till
verkare i USA. Musiken, bandad live, utgörs av bl a en körkonsert, Bachs 
sex Schubler-koraler , en Haydn-sonat spelad på en Mark Allen-flygel och 
ett Ravel-verk; samma. 
~ AMF står för Angus McKenzies Facilities, och denne vår brittiske 
medarbetares egna inspelningar på den etiketten är i England högt skattade 
ljudtekniska enmansjobb aven idealist. Här Bruckners trea i Royal Festival 
Hall med en ungdomsorkester under Rudolf Schll'arz. Upptagning med två 
bandmikrofoner, som ger ett helt annat akustiskt perspektiv än gängse mul
ti-mikteknik eller metoden m~ två rundkännande mikrofoner. - AMFS 
1/9A. 
~ Proprius 7739 - Gry net sjunger Grieg. GO"teborgs kammarkO"r, Gunnar 
Eriksson, piano Margrethe Gledilsch Janson. Inte någon av Håkan SjO"
grens bästa tagningar, men Grynets varma och underbart framförda Grieg
nummer gör skivan till ett seriöst vokalprovtest. Ska i vanlig ordning ha en 
diskantsänkning om ett steg eller - 3 dB. 
~ Proprius Prop 7742 - Fåglarna och källorna. Bengt Berg spelar på 
orgeln i Vånga kyrka i Östergötland. En annan ReVox ·inspelning med 
Pearl-mikar som klarar av intensiteten. Skivan är graverad med hög nivå 
och extra diskanthöjning; sänk upp till 5 dB vid 10 kHz. Inspelning: Bertil 
A lving. Fin, levande orgelkonst som spänner över epoker och stilar. 
~ Så kommer vi in på mera samtida saker, där den härliga vokalgruppen 
Singers Vnlimited får bli övergången. Här: Four o/ Vs och nya a Capella ...: 
MPS 2021852-2 resp 20 20903-2, rätt formidabla 16-kanaltagningar aven 
svårslagbar ensemble med raffinerade arrangemang. 
~ JBL PRO 496 - Warners skiva för J B Lansing "Superrecord/Contem
porary". Gitarr över åtta presenspräglade, "nära" spår, utvalda av Lee 
Herschberg hos WB (WB och Reprise· material). 
~ Soulville PS 1650: Sound Experience. (Don ' t Fight the Feeling.) Philly 
Soulville-musik, gjord av Nassau Productions hos Sigma Studios i Philadel
phia 1974 av Bell Records; ligger under Columbia i USA. Högt tryck! 
~ Stax 2325 111 Super - lsaac Hayes med Jo)' . Mycket bruuk. Det här 
soundet från Memphis behöver väl inga närmare utläggningar. Inte heller 
~ Philips 6370 206 D - Rhapsody in While med Barr)' White, det dun
kande bassoundets apostel med talsången osv (man kan välja White Gold, 
SL 6370215 också). White-plattorna var våldsamt inne ett tag. Bra gjorda 
men monotona. (Sid A , band 2.) 
~ Atlantic K 500 37 - Crosswinds, Billy Cobham. Det finns många Cob
ham att välja. Den här och flera andra är nästan att se som popens absoluta 
apoteos. Gjord av Electric Lady Studios i N Y och re-mixad hos Trident i 
London. Det här materialet är en utmärkt kon-spräckare. 
~ ABC RecordslBlue Thumb: Southern Com/ort, the Crusaders, dubbel
LP. Stort, fränt instrumentalsound. Vi har provat pickuper med skivan. 
~ CBS-Cupol PLA 3001 - SpIash. Se artikeln i RT i aprilnumret. Luftig, 
levande klang i en tekniskt högklassig, kraftigt graverad skiva. 
~ Lincoln Mayorga Volume II och III. "Missing Linc". Den senare (nr tre) 
har låtit vänta på sig p g a omgravering och pressning i Tyskland. Bra, men 
imponerar nog mindre än vol II , som alla känner vid det här laget från tusen 
Hi fi -demonstrationer. 
~ Vår lista upptar mycket mera än så här, att bara nämna några namn som 
Warners BS 2818, Slreetlights med Bonnie Rail/; en formidabelt fin vo
kal/ popskiva från the Hit FactoI)' och ett par goda Herbie Hancock, liksom 
en utmärkt ny syntetisatorskiva vi ska återkomma till. 

Forts se sidan 11 ~ 

Lita till 
dina öron. 

Dina öron kommer genast att märka skillnaden 
mellan Sonic Art och de andra direktstrålande 
högtalarna. Det beror på att våra ljudingenjörer 
har koncentrerat sig på förbättringar som du 
verkligen kan höra. 

Alla fyra Sonic Art-modellerna har exem
pelvis nya unika diskantelement som elemi
nerar skrikigt ljud och ökar rymdkänslan. Med 
högtalarna följer också placeringsanvisningar 
som - om du följer dem - ger dig ett väsent
ligt utökat område med tydlig stereoeffekt. 

Din Sonic Art-återförsäljare visar dig 
gärna alla Sonic Arts fina egenskaper - egen
skaper som många konkurrenter påstår sig ha 
- men som endast hos Sonic Art leder till en 
hörbar förbättring av musikåtergivningen. 

Aterförsäljare: 
Stockholm: Tellus Ljud o Foto, Drottninggatan 86 
Malmö: Stereo City, Föreningsgatan 57 
Köping: Elman Ljud []- Lju s, Österlånggatan j 
Norrköping: Radiokompaniet, S:t Persgatan 87 

SonicArt-
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GAMMA 
GAMMA System 200 är ett trevägs HiFi-system , som består av 4 st . 
diskanthorn VLD 12-8 ohm , 1 st . mellanreg ister BBK 131 AO. 1 st . bas 
BK 3013 A, 1 st. delningsfilter GD 8500. System 200 kan användas för 
hemmastereo, orkestrar och diskotekanläggningar. 

Detta system , som är av mycket hög klass, lämpar sig för all slags mu
sikåtergivning , p.g .a. sin höga verkningsgrad, transientåtergivning och 
låga distorsion vid hög belastning . 

DATA: 

Frekvensområde 20-40.000 Hz 
25-25.000 Hz ± 2 dB 

Belastn ing 70 watt RMS 
100 watt musik 

Impedans 8 ohm IN+ 

• 200 

VlD-12 VlD-12 VlD-12 VlD-12 

Deln ingsfrekvens 690,2900 Hz 
Känslighet 2,1 watt 
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ningen, som gjorts med resp 0 ,75 V insi,gnal
spänning och 2,4 V (där O dB = 0,01 pW 
resp O,JO pW effektmässigt), visar också på 
en brant deltonsbemängning från ett lågt mel 
lanregisterområde vid början över 500 Hz. 
Det kritiska är registreringens separation i 
fö rhållande till första deltonen, alltså huvud
tonkurvan, och då man adderar de här övli
ga 20 dB till de ca fem dB man kan se utgör 
sk iljegräns (i praktiken är det mera ändå), ger 
en om räkning vid handen , att man har mer än 
fem procents distorsion som sämst från 
MFB-systemet. - Philip's kräver veterligt I V 
påförd signalspänning för full utstyrning av 
högtalaren, medan SP av någon anledning 
få tt godkänt för 0,75 V, kan nämnas. 

Det är dock inte den - ortodoxt betraktat 
- något höga distorsionen i ett visst tonom
råde jag vilJ andra mot MFB. Allt är relativt, 
men det som jag tror är systemets mest påfal
lande nackdel är att man får lite av den ut
präglade "stickigheten" i högtonsområdet, 
som är så påfallande hos flertalet kalottmem
branelement, s k dome-tweeters. Det hörs di 
rekt om man spelar upp en tagning med fyllig, 
mjukt nyanserad stråkklang som fått rätt ba
lans och klangverkan . Det låter nog njutbart 
en bra bit , men de höga tonerna blir i vissa 
lägen som blockerade, och man förnimmer en 
plastig ljudbild i ett för örat känsligt register. 
Tonkontroller rår inte på detta fenomen. En 
hel del sa ker går dock fram nog så bra, t ex 
har jag roat mig med att spela upp det slags 
stråksound som Bob Auger kallar "Decca
ljudet". Deccas (och Argos) tagningar jämte 
några till har det där I ite diffu sa och softa 
"sk imret" , som inte alltid passar musiken , ska 

I 
I 
I 
I 

I 
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Fig 7. Och här är på nytt blockschemat for 
signaluppdelningen som forsiggår längs två 
vägar över filter och komparatorkretsar i 
M FB-högtalaren. 

Fig 5. Här är registreringen av MFB-högtalarens 
akustiska utetTekt som funktion av frekvensen i 
SP:s efterklangsmätrum. Härvid har högtalaren 
ställts på golv mot vägg, vilket formodligen inte är 
bästa placering. Mycket god tonkurva ändå; bas
svackan är på ca 3 dB. Se texten for diskussion av 
denna och distorsionsforekomsten, som stiger till 
femprocentsnivå vid ca 300 Hz. 

FE T -impedansomvand lare 

PI EZO -OXID-ELEMENT 

HÖLJE 

UPPHANGNING 

Fig 6. ~r vår tidigare genomgång av MFB
systemets teknik och funktionssätt återger vi 
den här skissen som visar grupperingen av 
avkännande och omvandlande element på 
den tryckta kretsen över talspole och mem
bran. 

sägas. Det sitter ganska bra i MFB överlag. 
eftersom det inte är så analytisk t. 

Stort, rikt ljud från MFB 
med bas och transiens 

Förtjänsterna, sådana jag hör dem , är inte 
svåra att sätta ljuset på: De här små högtalar
na ä r mäktiga ett stort ljud, utan minsta re
servation. Och intrycket blir inte det punkt
formiga eller snävstrålande. Drar man på en 
flerkanaltagning som balanserats ut för bred 
stereoverkan, får man en ljudfront som verkli 
gen är husfyllande! Spridningen är god . För
stärkarna är uppenbart kapabla till en ljud
trycksalstr ing som ibland för tanken till en 
studiomonitorlyssning: Jag har kontinuerligt 
suttit igenom lyssningspass med ca 100 - 110 
dB ut från dem, utan trötthet eller avmattning, 
och haft lite av samma känsla som då man 
lyssnar i ett kontrollrum till en stor studiorno
nitor. Utan att " låta diskotek " ger MFB den 
där fysiska förnimmelsen som en god 
popljudkälla ofta avsätter. I vissa fall har det 
faktiskt låtit alldeles fenomenalt bra, nämli 
gen då intresset foku serats på bashållfasthet, 
lågregister , renhet och transiensföljsamhet. 
Det här är nog en av de få hemhögtalare i 
måttligt format som man kan ha verkl igt ut 
byte av på området hård beatmusik, rock och 
jazz. Det uppstå r med MFB lite av den där 
" punchen" i mel,langärdet som från en stor 

RT provar 

specialljudkälla! Högtalaren är liten , men den 
saknar "akustisk stagnation" och spricker 
inte ens vid mycket höga tryck, trumspåren 
får den där riktiga, provokativa och grann 
hetsande genomslagskraften i helheten som är 
så fruktansvärt viktig i a ll modern inspel
ningsteknik, och alla attacker och insatser 
kommer fram skarpa, diamanthårda och 
vidöppna i alla register , om den ges en fair 
chans. 

En av de första gångerna jag hörde Lincoln 
Mayorgas direktgraverade Sheffield-inspel 
ningar var i Holland, under prov med MFB 
1972 - 1973: Lite hyser jag misstanken att de 
för produkten främst an svariga faktiskt också 
har velat skapa en fysiskt liten hemhögtalare 
som ska låta bra främst på modern, fler
kanalinspelad beatmusik, vilken till stor del 
utgjorde demo-materialet på plats i Eind
hoven. Men också orgel , som sagt, bassång, 
förekom . - Orgel har provats, och resultatet 
är alls inte dåligt, men det beror givetvis lite 
på program materialet. Det går dock att med 

Forts sidan 22 ~ 

Lyssningsprovningen 
av Philips-högtalaren 
Provningsobjekt: Högtalare med in
byggd förstärkare och styrningselektro
nik 
Fabrikat: Philips, Holland 
Typ: 22 RH 532 MFB, sluten låda 
Utf"Orande: För 220 V resp förförstär
karanslutning till 3 kohm/ I V eller slut
steg 25 ohm/7,5 V 
Provade exemplar: Serienummer PL 10 
J05 och PL 10 106 
Provningsperiod: Juni 1974 - mars 1975 
Högtalarna har beståtts av: Im portören 
Ansluten fOrstärkarutrustning: Acousti
cal Quad 33 och Soundcraftsmen PE 
2217 FK-variator-förförstärkare samt 
olika bandspelare 
Skivspelare: Thoren TO 124 med SM E
tonarm och Technics SL 1300 med stan
dardtonarmen. 
Använda pick uper vid olika nåltryck, 
monterade i lättviktsskal: Shure V- 15 
III , Ortofon VMS 20 E, EMT TSD 15 
(med förförst och/eller transformator), 
Decca London och ADC XLM. 
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Analogvisande diagnosinstrument 
i nytt servicesystem för färg-TV 

•• En allmän trend bland TV-tillverkar
na är att man nu satsar mycket på TV
servicesystem. Det finns här några olika 
vägar att gå. RT har ti digare presenterat 
systemlösningar från Grundig och Tele
fun ken. 

I korthet arbetar Grundigs system med 
lys dioder för j a/ nej-indikering av fel. 
Firmans apparater är i hög grad modu
luppbyggda och man kan därför byta ut 
den modul i vilken fel har konstaterats . 

Telefunken har i stället schabloner som 
placeras på kretskorten fOr snabb lokali
sering av komponenterna och därtill ett 
instrument för att känna av intermittenta 
fel. Man kan förmoda att denna mycket 
användbara indikatör kommer att nyttjas 
inte bara till Telefunkenapparater utan 
även till andra fabrikat, eftersom instru
mentet känner av TV-rutans information 
och inte har någon övrig förbindning med 
apparaten. 

Vad gäller övriga test instrument/ servi
cesystem är de avsedda att direkt anslutas 
till det egna fabrikatets apparater, och de 
nya TV -apparattyperna från ett flertal 
företag kommer att innehålla kontakter 
för anslutning a v serviceinstrument. Så 
sker hos de nya TV-modellerna från 
Centrum/Nordmende och vi ska här pre
sentera detta märkes ny a system, Koncept 
25. Systemet innehåller tre delar: 
• Testinstrument för felsökning 
• Tidsbesparande teknik 
• Ny norm fOr kvalitetskontroll. 

Testinstrumentet betecknas Full-Check 
25 och kan ans lutas ti ll a lla nya appa ra
ter från Centrum/ Nordmende via två 
kontakter. Instrumentet är försett med en 
mätomkopplare med 25 lägen för kontroll 
av alla viktiga funktioner i mottagaren. 
Tre av dessa lägen har en reservfunktion 
för kommande mätpunkter, bör tilläggas. 
Det som framför allt skiljer detta instru
ment från marknadens övriga är att man 
har en analog indikering med visarinstru
ment. Det finns många fördelar med det
ta: 

Man kan med instrumentet genast få en 
indikering om hur stor avvikelse från ett 
normalvärde man har. Instrumentet är 
graderat i %, där 100 % representerar det 
ideala mätvärdet. Nålen ska vid mätning
en hålla sig inom en grön sektor, som 
motsvarar + 26 %, utom vad gäller två 
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Fig l. Centrum/Nordmende diagnosinstrument "Full-Check 25" är lätt att ta med i en liten 
väska. Visaren på instrumentet ger vid felsökning utslag för under-, normal- och överspänning, 
när omkopplaren vrides från kontrollpunkt 3 till 25. Kontrollamporna l och 2 visar om den 
inkopplade mottagaren får tillräcklig och rätt polariserad spänning. 

mätvärden som kräver en tolerans av 
+ 5 %. Instrumentet mäter både på lik
och växelspänningar. 

Man räknar att med "Full-Check" ska 
40 % av al la feltyper snabbt kunna lokali
seras i TV -apparaten. Erfarenheten visar 
att just dessa feltyper är de frekventa och 
täcker in över 80 % av alla fel fall , som 
uppstår i en fårg -TV-apparat vid normal 
användning. Inklusive alla fel som med 
lätthet kan upptäckas räknar man med att 
90 % ska kunna klaras på platsen. 

Tidbesparande teknik är en del i Kon
cept 25 , och denna innebär helt enkel t att 
modulupp byggnad tillämpas och att de 
integrerade kretsarna är monterade i hål 
lare för snabbt utbyte av defekta kretsar. 
Servicekostnaden har även nedbringats 
genom att högintegrerade kretsar använts 
som ersättning för ett fler~al lågintegrera-

de kretsar - en teknik som de flesta ap
parattillverkare går in för i dag. 

Ny norm/ör kvalitetskontroll har givit 
ett klart res ultat i minskad felfrekvens, 
säger man vid Centrum Radio. Denna 
innebär att apparaten passerar tester med 
I 000 kontrollpunkter och därefter ge
nomgår 25 timmars driftkontroll. Denna 
är uppdelad i tre avsnitt : l timmes drift, 
nedpackning och transport över en sträc
ka av 2 mil , uppackning och 24 timmars 
drift. 

Tack vare detta provnings fårfarande 
kan en stor del av felen utsorteras, orsa
kade av komponentfel eller kallödningar. 

Instrumentet belastar 
inte mätpunkterna 

Testinstrumentet ansluts, som nämndes, 
med två kontakter till färg-TV -mottaga-



D Alltflera tillverkare av fårg- TV satsar på egna mätsystemför att underlätta sin service i takt 
med att chassierna "modul ''-monteras. 
D RT har tidigare presenterat två sådana diagnos- och servicesystem. Här redovisar vi ett av de senaste, 
ett nyttförfarandefrån Centrum/Nordmende: Det nya systemet som betecknas Full-Check 25, 
utmärker sig genom analog indikering av 20 mätvärden. 

ren. Dessa uttag har apparaterna faktiskt 
varit försedda med sedan ett halvår tillba
ka för att ge ett underlag för testinstru
mentet. 

Strömförsörjning sker från TV-motta
garen. Instrumentet innehåller en integre
rad krets och en fålteffekttransistor som 
ger en hög ingångsimpedans. Därför be
lastar instrumentet inte TV-mottagaren 
nämnvärt och mottagarens funktioner 
påverkas ej. 

Genom att instrumentet är analogt -
ger svar på över- eller underspänning -
kan teknikern se om mottagaren har de
fekter som kan urarta till värre fel. Tekni
ker och servicefolk har därför möjlighet 
att avhjälpa dessa fel på ett tidigt sta
dium. 

Kontrollanvisning 
ger feItyp 
Efter det att man konstaterat vilket mä
tutslag som avviker från normalvärdet, 
återstår att ringa in den felaktiga kompo
nenten. En kontrolltabell ger för varje 

mätpunkt ett antal alternativa möjliga 
felorsaker , beroende på noterad under
eller överspänning. 

Instrumentet anger genom en be
röringskontakt också om nätspänningen 
är felpolariserad. Detta är ju mycket vik
tigt, därför att felsökning i hemmen oftast 
är förknippad med närhet till radiatorer 
eller andra ting med jord förbindelse. 

RT har haft möjlighet att närmare 
granska systemet och vi kan utan tvivel 
klassa detta som ett högeligen användbart 
system. 

Naturligtvis kan det inte ersätta den 
befintliga mätutrustningen ; universalin
strument och oscilloskop lär nog behövas 
vid den slutliga inringningen av den felak
tiga kretsen eller komponenten. Som 
komplement är "Full-Check" dock ut
märkt och kan säkert spara tid och 
pengar för både konsument och TV-tekni
ker. 

Svensk generalagent: Centrum Radio 
AB, tel 08/93 07 40. Pris 245 kr. 

GL 

Tabell l 
Mätpunkter för "Full -Check". Observera, 
att mätpunkterna, numreringsmässigt sett, 
börjar i de centrala delarna (nätdel m m) 
och går allt efter stigande numrering dju
pare in i de mera speciella funktionerna. 
Genom att börja från början (nr 3) vid 
mätningen kan man direkt hitta den felak
tiga delen. I annat fall är det risk fcir att 
man mäter på ett fciljdfel. Mätpunkterna 
är följande: 
l. Indikering av nätspänning 
2. Ev spänningsfcirekomst på chassit 
3. Spänning över nättyristorns ladd

ningskondensator 
4. Drivspänning 210-215 V 
5. Spänning fcir linjeslutsteg, - oscilla

tor och amplitudbegränsare 
6. Drivspänning fcir horisontalmodulen 
7. Utgångsspänning från horisontal mo

dulen 
8. Drivspänning för bildslutsteget (2 6,5 

V) 
9. Glödspänning fcir bildröret 

JO. Drivspänning fcir bildslutsteget (2 5,9 
V) 
Il. Emitterspänning till drivning av bild
slutsteget 
12. Emitterspänningen till öst-västdrivste
get 
13. Arbetspunkt för stråIströmbegräns
ning 
14. Drivspänning för integrerade kretsar. 
11,5 V 
15. Avstämningsspänning 
16. Drivspänning för MF-delen (24 V) 
17. Nycklad reglerspänning 
18. Burstundertryckning 
19. Kollektorspänning för de tre video
siutstegen 
20. Färgkontrast 
21. Referensspänning för styrning av syn
krondemodulatorn 
22. Drivspänning för ljudslutsteget 
23,24 och 25 är reserverade fcir mätpunk
ter i kommande färg-TV -mottagare. 

Fig 2. De integrerade kretsarna i fårg-TV
apparater från Centrum/Nordmende är 
i huvudsak monterade på socklar för snabbt 
byte vid service. 
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Avlyssning av telefoni 
från bemannade rymdskepp 

•• Senare under 1975 ska ett ameri 
kanskt och ett sovjetiskt rymdskepp 
kopplas samman i rymden och utföra 
gemensamma experiment. I samband med 
att planerna på detta första internationel 
la rymd möte offentliggjordes har även 
data om radiotelefonisystemet på det sov
jetiska bemannade rymdskeppet Soyuz 
blivit kända. Denna artikel redogör for 
dessa data och beskriver ett enkelt motta
garsystem, som med fra mgång använts av 
förf for att av lyssna fl era Soyuz-rymd
skepp och rymdstationen Salyut 4. 

Soyuz-sändarens 
tekniska data 

Telefonisändaren på Soyuz-rymdskeppet 
sänder på 121 ,75 MHz och använder fre
kvensmodulation (FM). Frekvensen lig
ger mitt i flygradiobandet och endast 25 
kHz från nödfrekvensen 121,5 MHz! 
Detta tycks dock inte bekymra de sov
jetiska teknikerna . 

Signalspektrum från FM-sändaren är 
ganska brett, och ca 100 kHz mottagar
bandbredd är nödvändig för att få dis
torsionsfri mottagning. Signaler från flera 
rymdskepp visar att utstrålade sändaref
fekten är 2 - 5 W. 

Antennerna på rymdskeppet är tydli 
gen linjärpolariserade, eftersom man får 
Faraday-fading med en linjärpolariserad 
mottagarantenn. 

Lj udkvali teten hos den detekterade 
LF -signalen är utmärkt och jämförbar 
med en vanlig telefonförbindelse, dvs övre 
gränsfrekvensen torde ligga vid ca 3 500 
Hz. 

Trafiksättet 
vanligen duplex 

Kosmonauterna ombord på Soyuz
rymdskeppen anropar markstationer i 
Sovjet när de närmar sig Europa väster 
ifrån. Rymdfarkosterna har alltid en egen 
anropssig nal. So yuz 17, som i början av' 
januari i år kopplades samman med 
rymdstationen Salyut 4 , använde "Zenit" . 
Kontrollcentralen i Sovjet kallas "Zarya" 
(Soluppgången), och kosmonauterna ro
par alltså "Zarya ya Zenit" (Solupp
gången, detta är Zenit). 

Av SVEN GRAHN 
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Fig.l . Blockschema rör mot
tagningsanläggningen. 
Som framgår fordras blott 

20·/. förm inskad en ganska prisbillig och enkel 
utrustning. 

Fu ba U KA Stereo 5 

Vanguard 
__ ----!o.'--...l Mo del 407 

konverter 

Fig.1 

Någon gång används simplex-trafik, 
och man hör därför inget svar från mar
ken, men vanligtvis är trafiksättet duplex 
och man kan uppfatta markstationens 
svar på 12 1,75 MHz nedlänken via en 
högtalare i kosmonauternas kabin. Ibland 
blir det faktiskt rundgång! Någon "vox" 
har man inte, och ganska ofta kan man 
höra kosmonauterna småprata inbördes. 
Vid några tillfä ll en har en kosmonaut sut
tit och mumlat siffror medan han hu
vudräknat! 

Befälhavaren ombord använder rymd
skeppets anropssignal för att identifiera 
sig själv, medan hans andrepilot lägger 
till en tvåa efter anropssignalen. Chefen 
på Soyuz 16, som sändes upp den 2 dec 
1974, Anatoli Filipehenko, k allade sig 
därför " Buran" (Snöstorm), medan an
dre mannen ombord, N ikolaj Rukavishni
kov, använde benämningen " Buran dva" 
(dva = två). 

Stor band bredd kräver 
enkel mottagare 

Den mottagare som jag använt för att 
avlyssna " rymdtelefonin" är en klast möj-

Mullard 

LP1 185 

FM- det. 

Bandsp. 

Texas 

SN 76013 

LF-först. 

liga. På gr und av tidsbri st och ringa la bo
ratorieres urser köpte jag en VH F-konver
ter från den amerikanska firman 
Vanguard Electronic L abs. Konvertern 
har naturligtvis 12 1,75 MHz infrekvens, 
och för att kunn a användas ti ll sammans 
med lätt ti llgängliga F M-detektorer en 
utfrekvens på 10,7 MHz. 

Ingångssteget är en M OS-tetrod av typ 
40673 samma som i RT :s konverter i nr 
9, 1971, vi lken går utmärkt att använda 
om den modifie ras till rätt frekvenser) , 
andra HF-steget en 3N140 och blandaren 
en 3N141. Brusfaktorn är ca 3 dB. Som 
FM-detektor har jag valt en Mullard-mo
dul , LP 1185, vilken innehåller 10,7 MHz 

Tabell 1 

Soyuz-sändarens data 

Frekvens 

Mod ulatio n 

Signal spektrumbredd 

Sändareffekt 

Antennpolarisation 

121.75 MHz 

FM 

ca 100 kHz 

2-5 W 

Linjär 



* Med relativt enkla medel kan manframgångsrikt avlyssna signaler från satelliter; det har 
civ-ing Sven Grahn, en av landets främsta experter på satellitavlyssning i privat regi, i ettjlertal samman
hang redovisat tidigare i R T. 
i::I Här beskriver han hur de bemannade rymdskepp. som USA och Sovjet senare i år skall sända upp 
kan avlyssnas. 

APOLLO j SOYUZ - TEST MISSION RADIO COM~1UNICATIONS lINKS 
ATS·F 

~"" 
~~ ~259.7 MHz ~ 

~
'1: ----z.--296.8 MHz ~ 

- _ ' --z----121 75 MHz ~ 

-·:'-.:U · ~,~~~I~~:~DH:D~ 
APOLLO 

2272 5 MHz 21D64 MHz 
AND AND/ OR 

'~' r"' ~ 

Fig.2 

USSR FREOUENCY-121.75 MHz 

"'" 
NASA HO MA74-5308 

2·27·74 

Fig 2. AktueDa frekvenser vid kommunikation meDan rymdskeppen och meDan rymdskepp och 
markstationer . 

MF-steg och FM-diskriminator (se RT 
1974 nr 4). 

LP 1185 har ca 250 kHz ingångsband
bredd, vilket är tillräckligt för att få med 
hela sändarens FM-spektrum. Variatio
nen i frekvensen på grund av Dopp/er-ef
fekten, som orsakas av rymdskeppets rö
relse, är helt försumbar i jämförelse med 
mottagarens bandbredd. Utgången från 
FM-detektorn kopplas direkt till en kas
settbandspelare och via en 5 k potentio
meter till en LF-förstärkare (Texas In
strument le SN 76013), som driver en 
billig 4 ohms högtalare eller hörtelefoner 
(sefig 1). 

Om man vill förenkla systemet ytterli -

Tabell 2 

Mottagar-systemets data (S Grahn) 

HF-bandbredd 250 kHz 

Känslighet - JOO dbm 

Brusfaktor 3 db 

An tennförst. 8 db 

gare kan man ta signalen från LP 1185 
och koppla den direkt till Aux-ingången 
på sin stereo förstärkare. 

Ombyggd 
FM-antenn 

Det finns många tänkbara alternativ , 
som t ex att bygga en cirkulärpolariserad 
hel ix -ant~nn, men jag valde att köpa en 
bredbandig antenn för FM-stereomottag
ning (Fuba UKA Stereo 5, som beskrivits 
i RT 1973, nr 9). Denna Yagi-antenn täc
ker 88 - 108 MHz och har ca 8 dB för
stärkning. Genom att minska alla mått 
med ca 20 % flyttade jag resonansfrek
vensbandet så, att det täcker ca 122 
MHz. Antennen har ca 60 ° horisontell 
lobbredd, och vid riktning av antennen i 
160

0 

azimuth (syd-sydost) från Sollen tu 
na norr om Stockholm täcker den områ
det för samtidig hörbarhet i Stockholm 
och den närmaste sovjetiska markstatio
nen (Yevpatoria på Krim). 

Signalnivåer 
och känslighet 

Om man antar att sändareffekten är 2,5 

W och att man har 8 dB antennförstärk
ning får man på ett månad av l 600 km 
(rymdskeppet vid horisonten) en signaIni 
vå på - 100 dBm (O dBm motvarar l 
mW) vid mottagaringången. Vid 800 km 
(minsta avstånd till Stockholm , p g a att 
rymdskeppet aldrig kommer längre norr 
ut än 51,6

0 

N) får man signalnivån -94 
dBm. 

Den beskrivna mottagaren ger FM
mottagning med ca 10 dB signal/brusför
hållande i LF-signalen vid - 110 dBm 
RF -signal och l kH z modul ationsfrek
vens och 10 kHz deviation. Bättre än 20 
dB signal/brusförhållande uppnås vid ca 
- 95 dBm. Fullt hörbara röstsignaler kan 
s:tlltså uppfångas redan vid l 600 km av
stånd. Med ytterligare förstärkning mel 
lan konverter och MF-del kan ytterligare 
brusreducering uppnås , eftersom FM
detektorn måste matas med en tillräckligt 
väl begränsad signal för att man ska få 
ned bruset. 

Radiokanaler fastsställs 
vid rymd mötet ijuli 1975 

Under mötet i rymden mellan ApolIo
och Soyuz-rymdskeppen i juli i år (A STF 
= Apollo Soyuz Test Project) kommer 
både Apollo och Soyuz att sända FM-sig
naler på 121 ,75 MHz. Dessutom kommer 
de amerikanska frekvenserna 259 ,7 MHz 
och 296 ,8 MHz att användas både för 
telefoni och avståndsmätning , "ton e rang
ing ", mellan Apollo och Soyuz (fi.g 2). 

Signalerna på dessa frekvenser kom
mer att vara amplitudmodulerade (AM). 
Apollo kan dessutom kommunicera med 
markstationer i USA på S-bandet 
(2 200 - 2 300 MHz) direkt eller via 
ATS-6 satelliten (RT 1974 nr 11). Ge
nom att använda A TS-satelliten som re
lästation ökar den tid som amerikanska 
markstationer kan stå i kon takt med 
Apollo - Soyuz från 19 % till ca 50 % av 
tiden. 

Enligt uppgift kommer amerikanska 
astronauter att tala ryska t1I ryssarna och 
de i sin tur engelska till den amerikanska 
besättningen. Anledningen till detta är att 
man anser att om man talar ett främman
de språk lägger man sig vinn om att bli 
förstådd och tal ar långsammare än om 
man använder sitt modersmål! • 
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Historien om blodtrycksmätningen börjar 
nästan som en saga. En engelsk präst, 
Stephen Hales, kunde mer än predika. 
Han levde på en tid då specialisering 
inom ett yrke var något okänt. Tvärtom 
var det icke ovanligt att vetenskapligt 
utbildade personer sysslade med många 
fasetter av sin tids teknik och humaniora. 
Inom elektricitetsläran finns det exempel 
på detta, t ex Benjamin Franklin. Inom 
medicinen är prästen Stephen Hales mest 
känd som en framstående botaniker och 
fysiolog . Sanningen att säga vet vi inte 
mycket om hans egenskaper som präst. 
Kanske mer än ett av hans sockenbarn 
ogillade hans dristiga experiment av den 
typ som ledde till den första blodtrycks
mätningen (fig l). 

På en gammal häst infördes ett långt 
glasrör i halspulsådern. Blodet rusade 
upp i över 3 m höjd , där det stod och pul
serade mellan det systoliska (maximala) 
och det diastoliska (minimala) trycket. 
Denna första, direkta blodtrycksmätning 
gjordes 1733, och tack vare Hales ' detal
jerade anteckningar kan man fortfarande 
med stor behållning studera detaljer av 
detta försök. 

Direkta blodtrycksmätningar blev se
dan utförda på människa, där man dock 
ersatte det långa glasröret med ett kort 
kvicksilverrör som manometer. I dag gör 
man fortfarande direkta blodtrycksmät
ningar, men med elektronisk teknik . En 

Pressure 

~---,----'\i'" Oia phragm 

Audio frequency~ 
.XCltot ionS lgno~ 

Core 

f,:put 
Lot 

Seocondar ieos connected 
in series opposit ion 

Fig 2. Olika typer av membran med töj
ningsgivare har mest använts som 
trycktransor. Illustrationen visar princi
pen i kisel membrantransom. Birtcher Cor
poration har konstruerat en sådan mini
transor, vars mätkammare är endast 0,2 mi. 
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Blodtrycksmätning 
- med stetoskop 
eller elektronik 

Fig l. Prästen Stephen Hales gör 1733 den 
fOrsta blodtrycksmätningen på en gammal 
häst. Gårdskarlen bistår med avläsningen. 

plastkateter införes i pulsådern, och kate
tern, som är fylld med en saltlösning, går 
till en tryckkammare, där tryckvågorna 
konverteras till elektriska signaler. 
Transorns (transducerns) funktion är 
analog med mikrofonens , men den teknis
ka utformningen har modifierats på olika 
sätt. I Sverige har Elema-Schönanders 
kapacitans-transor, vars princip är 
analog med kondensatormikrofonens, 

No toad Attoy bond 

Interconnect jons 

Pressurized 

Fig 3. Direkt blodtrycksregistrering hos 
en vuxen. Det systoliska blodtrycket är 
något över 100 mm Hg och det diastoliska 
något under 100 mm, men båda trycken 
varierar i vågor i takt med andningen. 

an vänts mycket. Annars har töjningsgi
vare-membran i olika modifikationer 
vunnit stor utbredning (fig 2). En annan 
intressant teknik är "linear variable-diffe
rential transformer pressure transdu
cers ", vars princip framgår av jig 3. 

Det finns en del problem och felkällor 
vid direkt blodtrycksmätning. Tempera
turdrift är en felkälla som reducerats efter 
hand. Ett speciellt problem är plastkate
tern från pulsåder till transor. Denna 
måste vara så kort och styv som möjligt. 
Luftblåsor - även mikroskopiska sådana 
- ger dämpning av registreringen och 
måste undvikas. Senaste nyheten är här 
att hela transorn byggs in i kateterspet
sen, vilket ger hög tillförlitlighet vid re
gis treringen. 

Ett annat problem är att den delen av 
plastkatetern som ligger inuti pulsådern 
av kroppen - med all rätt - uppfattas 
som en "främmande kropp". Detta ger 
upphov till blodproppsbildning på kate
tern. När denna fortskrider kan katetern 
pluggas till, vilket ger en dämpning av 
tryckregistreringen eller gör denna omöj
lig. Blodproppsbildningen kan också 
hindra blodflödet. Därför måste man 
ständigt spola katetern med heparinIös
ning för att undvika dessa komplikatio
ner. 

Direkt mätning av blodtrycket med 
grafisk registrering är en helt överlägsen 
undersökning, som ger kontinuerlig infor
mation om hjärtverksamheten. Man kan 
studera om blodtrycket är konstant, eller 
om det varierar från ett hjärtslag till näs
ta. Ibland varierar blodtrycket i vågor i 
takt med andningen (fig 4), vi lket inom 
vissa gränser är normalt. Orsaken till det
ta är, att återflödet till hjärtat påverkas av 
andningen. 

Andra gånger ser man att blodtrycket 
varierar alldeles oregel bundet från ett 
hjärtslag till nästa, vilket tyder på sjuk
dom i hjärtmuskeln eller i hjärtats ner
vimpulssystem (RT 1975 nr 4). Hos 
småbarn är det särskilt tydligt att blod
trycket påverkas av både andningen och 
sinnesstämningen. Sålunda finner man 
hos ett nyfött barn (fig 5) att blodtrycket 
är mycket konstant under sömn, men att 
det stiger och faller i branta vågor, när 
barnet vaknar och gråter. 

Den direkta blodtrycksmätningens 



Blodtrycket kan dels mä(as direkt i pulsådrorna, 
dels indirekt med manschett och stetoskop. 

trycket med elektronisk teknik. För rym4försöken 
med Skylab används en avancerad automatisk 
utrustning med mikrofonavlyssning av pulsfjuden. 
En annan automatisk apparatur mäter blodtryck i 
armen med ultrafjud, och denna modell är redan i 
användning på Uukhusen. 

Blodtrycksmätningar direkt i ådrorna med plast
slangar i förbindelse med avancerad elektronisk 
teknik förbehålles specialundersökningar. 

För rutinbruk används indirekta mätningar med 
manschett och stetoskop. Ä·ven om denna teknik 
är enkel, billig och bra finns det en del situationer, 
där man även skulle vifja mäta det indirekta blod-

Två . blodtrycksvärden har intresse: Maximum
trycket, som kallas det s y s t o l i s k a, och minimum
värdet, som benämnes det diastoliska. 

mm Hg 

200 

100 

Fig S. Direkt blodtrycksregistrering hos 
ett nyfött barn. I vänstra delen av kurvan 
är barnet sovande och blodtrycket kon
stant. I den högra delen visas trycket när 
barnet vaknat och gråter. - Nyrödda 
barn har mycket lägre blodtryck än vux
na. Livet igenom har blodtrycket en stän
digt stigande .tendens. 

största fördel är att man med långa katet
rar kan göra mätningar ända inne i hjär
tats olika kamrar. Dessa katetrar kan in
föras från blodkärl i armen eller ljum
sken. Medfödda eller förvärvade hjärt
sjukdomar - särskilt falska förbindelser 
mellan hjärtats olika delar (septumdefek
ter) och skador på klaffapparaten kan nu 
ofta med framgång opereras, men detta 
förutsätter alltid en grundlig kartläggning 
av tryckmönstret i hjärtats olika delar. 

För vanlig mätning av blodtrycket 
används mest manschettmetoden, som 
lanserades av italienaren Riva-Rocci 1896 
(fig 6). Han pumpade plötsligt upp en 
armmanschett så att blod ström men 
ströps. Med palpation över handloven, 
där pulsen fanns innan, reducerades 
långsamt trycket i manschetten. När pul
sen återkom, avlästes det systoliska blod
trycket. Det diastoliska blodtrycket kun
de ej mätas med denna teknik. Emellertid 
upptäckte ryssen Korotkoff 1905 att gjor
de man samma mätning men placerade 
ett stetoskop i armbågsvecket, så kunde 
man avläsa det systoliska blodtrycket när 
det första pulsslaget nådde igenom man
schetten. Sedan kom det emellertid ett 
typiskt förlopp av ljudvågorna, och när 
dessa försvann gick det att notera det 
diastoliska trycket. Denna metod för 
mätning av blodtryck är i dag den mest 
utbredda. Den är snabb, säker och billig 
samt helt utan obehag eller risk för pa
tienten. 

För speciella ändamål behövs det 

mm Hg 

150 

100 
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många blodtrycksmätningar med en stan
dardiserad teknik. Man har då vida
reutvecklat stetoskop- och manschettme
toden till halv- eller helautomatiska vari
anter: 

Den första modifikationen var givetvis 
att man ersatte stetoskopet med en mikro
fon. Problemet blev nu, att mikrofonen 
registrerade alla andra ljud och att elek
troniken hade svårt att skilja pulssignaler 
från buller. Teknikerna konstruerade flera 
fina modeller som fungerade perfekt i ett 
tyst laboratorium. När de emellertid blev 
utplacerade på en vårdavdelning fick man 
falska registreringar vid t ex stängning av 
en dörr eller när det skramlades med ett 
bäcken. 

Det kom flera apparater med mikrofon 
för halv- och helautomatisk mätning, men 
inga har fungerat riktigt och knappast 
någon är i produktion. Vid det senaste 
Skylab-projektet var det planerat en del 
medicinska långtidsexperiment under 
astronauternas uppehåll i rymdkapseln, 
och för dessa var helautomatisk blod
trycksmätning av stor betydelse. Man har 
helt enkelt inte tid att låta en av astro
nauterna göra dessa upprepade undersök
ningar. Dessutom innebär en automatise
rad mätning att hela proceduren blir stan
dardiserad och avläsningen därför objek
tiv. Här klarade man problemet med stör
ningar först genom att filtrera ljudsig
nalen, men den avgörande förbättringen 
blev att man lät EKG-signaler "trigga" 
mikrofonijuden. Eftersom normalt puls
ljuden kommer synkront med R-taggen i 
EKG (RT 1975 nr 4), utformades trigg
ningen så, att apparaten endast acceptera-

de ljud från mikrofonen som pulsljud när 
den kom synkront med R-taggen. Förf 
hade under en vistelse vid NASA:s rymd
center i Houston innan Skylabprogram
met inleddes tillfälle att pröva denna ap
paratur, vars funktion var snabb och sä
ker. Resultatet indikerades omedelbart 
med ljusdioder och under projektet med 
telemetri vidareskickades detta till jorden. 

NASA:s medicinska forskning är 
mycket omfattande, vilket framgår av 
avdelningens namn: life sciences. Dess 
motto är icke bara att klara de direkta 
problem som är förknippade med rymd
resor, utan också att omsätta de vunna 
erfarenheterna i avsikt att förbättra och 
förlänga människans liv på jorden. Man 
har beskrivit en del nya sätt att mäta 
blodtryck på (2), men inga av dessa har 
ännu blivit användbara vid våra sjukhus. 
Däremot har en del andra ideer redan 
kunnat överföras till sjukvården. Detta 
gäller bl a nya typer av EKG-elektroder 
(RT 1975 nr 4). 

En annan princip för pulsavkänning är 
fotopletysmografi. I takt med varje puls
slag sker en varierande blodfyllnad av 
kapillärerna. Denna variation kan detek
teras med en lampa och registrering av 
den genomfallande respektive reflekteran
de ljusmängden kan ske med fotosensorer 
av olika slag. Fingrar, tår och öronsnib
bar är områden som lämpar sig särskilt 
väl för denna teknik. 

För några år sedan beskrevs mycket 
uppmärksammad svensk miniatyriserad 
apparatur (3) vilken mätte och nedskrev 
det systoliska blodtrycket 96 gånger per 
dygn. Apparaten är troligen den minsta 
som har konstruerats och dess elektronik 
mycket avancerad. Pulsregistreringen 
skedde med fotopletysmografi och man 
gjorde den aktuella mätningen på ett 
finger. 

Läkarna mäter ju oftast blodtrycket i 
vila, men det är av stort intresse att veta 
hur kroppsligt arbete och mental stress 
påverkar blodtrycket - särskilt hos pa
tienter med förhöjt blodtryck. Reaktionen 
på kroppsligt arbete kan delvis efterbil
das, i det man låter patienten utföra ett 
standardiserat arbete genom att trampa 
på en motionscykel (cykelergometer) med 
elektrisk bromsning i olika grader. Psy
kiska påfrestningar är mycket individuel-
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Fig 6. Blodtrycksregistrering med manschett 
och kvicksilvermanometer. Gammal ritning 
av Riva-Roccis metod. 

la och kan ej simuleras hos läkaren. Där
för är det av stor betydelse att hos vissa 
patienter kunna mäta blodtrycket under 
hela dygnet för att på så sätt få avspeglat 
vardagens påfrestningar i arbete och 
hemmiljö. 

Tyvärr fungerade den svenska appara
ten ej särskilt bra , vilket troligen berodde 
på bara en liten detalj . Man hade nämli
gen ej konstruerat någon fast
hållningsanordning för pulssensorn, utan 
denna sattes in under manschetten , där 
den vid mätningen satt lös och ställde till 
med störningar. Man får hoppas att den
na brist kan korrigeras, så att apparaten 
kommer i produktion. Den behövs verkli
gen. 

En helt annan tekn ik för blodtrycks
mätning är pulsavkänning med ultraljud 
enligt Dopp/er-metoden (fig 7, 8). En 
prob med såväl sändar- som mottagark
ristaller placeras omedelbart över blod
kärlet. Sändarkristallen avger lj udvågor 
(5 - 10 MHz) vilka moduleras av blod
strömmen och den reflekterade signalen 
uppfångas av mottagarkristallen. Bra 
Ji>ulsregistrering förutsätter att det ej finns 
luft mellan prob och hu d. Detta problem 
löses med hjälp av vattengel. Vidare är 
det kri tiskt att pro ben placeras direkt 
över kärl et och i en bestämd vinkel mot 
det. 

Med en armmanschett placerad ovan
för ultralj udproben kan man mäta blod
tryck på samma sätt so m med ett steto
skop. Efte rsom probens placering är så 
kritisk har man dock haft problem med 
att använda principen för automatisk 
blodtrycksmätning för långtidsövervak
ning. Svår igheterna löstes dock av firman 
Kontron, som konstruerade ett band av 
alternerande sändar- och mottagarkristal
ler , vilka placerades över pulsådern. 
Denna förbättring gav ti ll förl itlig funk
tion , och en avancerad, helautomatisk 
apparatur för mätning av blodtryck blev 
konstruerad (l). Apparaten mäter blod
tryck i armen med inställbara intervaller. 
Två kvicksilverpelare anger resultaten , 
som kvarstår till nästa mätning. Det finns 
inställbara tröskelvärden , och om blod
trycket stiger över eller fa ller under dessa, 
ger apparaten automatiskt a larm. Detta 
är givetvis av stor betydelse vid övervak
ning av ett flertal svårt sjuka på en inten-
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sivavdelning, där det finns chockade 
olycksfall samt patienter med förgiftning
ar och sådana som undergått större ope
rationer. Om så önskas , kan man koppla 
in en grafisk plotter, som inprickar blod
trycksvärdena, så att en långtidskontroll 
erhålles. Kontrons apparat kallas för A r
teriosonde. Det ä r en tillförlitli g och vär
defull blodtrycksmätare (1) men tyvärr är 
den mycket dyrbar. 

En speciell typ av blodtrycksmätning 
kan utföras i fingrar och tår med små 
manschetter och en kvicksilverfylld 
gummislang, vars motståndsvariationer 
detekteras elektroniskt. Sådana mätning
ar har under de senaste åren använts i 
ökande omfattn ing vid kartl äggning av 
åderförkalkningssjukdomar , vilka fram
för allt drabbar benen . Denna typ av 
mätningar kom"mer senare att beskrivas. 

Om man ska försöka sammanfatta vil 
ka typer av blodtrycksmätning som i dag 
är aktuella, behövs direkt punktion av 
pul sådern vid enstaka, grundli ga under
sökningar , särskilt vid hjärtsjukdomar. 
Sådan registrering görs alltid med elek-

Fig 8. Elektronisk enhet för pulsregistrering 
med ultraljud (Parks electronics, Beaverton, 
Oregon, USA). Denna enhet ger både en 
akustisk signal, vilken kan avlyssnas med 
hörtelefoner, och en registrering, då det finns 
utgång för skrivare. 

RECEIV I NG 
C RYSTA L 
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TRANSM ITTI NG 
CR YST AL 
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F ig 7. Principen vid pulsregistrering med ul
traljud_ 

tronisk teknik. 
För rutinmätningar innebär manschett

metoden i förbin delse med ett stetoskop 
en enkel och bra teknik. 

För studium a v blodtryckets variatio
ner under olika former av stress saknas 
f n en liten och behändig apparatur för 
långtidsundersökningar med automatisk 
nedskrivni ng. 

För långtidsövervakning av svårt sjuka 
finns redan he lautom atisk elektron isk 
apparatur, som mäter i armen och vid 
stigning eller fall i trycket ger alarm. 

Nackdelen med denna apparatur är 
dess höga pris. Vidare stör mätningar i 
armen patientens sömn. Det vore därför 
en fördel om man hade tillgång till appa
ratur som i stället gjorde anatomi ska 
mätningar i fingrarna , eftersom detta för
farande ej stör sömnen. • 
Litteraturreferenser: 
l . Gundersen, J & Ahlgren, !: Acta Ana
esth Scand 17:203-207 , 1973. 
2. Jones, W J & Simpson, W C : NA SA 
contributions to cardiovascular moni
toring. 
NASA SP-5041. Washington D C 1966. 
3. Levi, L & Svensson, B: Digest 7, inter
nat conf on medical and biological 
engineering. Stockholm 1967, p 222. 



Privatradio trafiken 
inför omdisponering 

Om någon månad ska Televerkets pågående 
översyn av privatradiobestämmelserna vara 
genomförda, och en av nyheterna blir då att 
de i mars månad aviserade ändringarna i fre
kvenstilldelningshänseende för privatradiosän
darna kommer att omfattas av de nya bestäm
melserna. 

Som känt har Televerket - med verkan 
omedelbart från mitten av mars - beslutat 
införa en generell frekvenstilldelning i 27 
MHz-bandet. För den enskilde innebär detta 
att hans/hennes singulära frekvens som med
delats i PR-tillståndet nu gäller en hel grupp 
av frekvenser. Detta tillförsäkrar tillståndsha
varen möjligheten att själv anlita den frekvens 
inom tilldelningsramen som faller sig gynn
sammast och lämpligast på vederbörandes 
ort, liksom innehavaren, som verket skriver, 
"vid temporära trafIksvårigheter" fritt kan 
övergå till annan gruppfrekvens. 

I fortsättningen avstår Televerket från att 
tilldela nya PR-innehavare några fastlagda 
egna frekvenser, utan alla tillkommande sta
tioner omfattas av nyheten med fre
k vensgrupper. 

T v utfärdas heller inga nya tillstånd som 
ersättning för de äldre, utan man avvaktar den 
administrativa reorganisationen av verksam
heten som pågår. 

Verket påpekar, att trots den förbättring i 
trafikhänseende som tillgången på alternativa 
frekvenser medför, trafik inte heller i framti
den får utväxlas mellan andra stationer än de 
egna. * Av de nu aktuella fyra kanalgrupperingar
na A - 3 är två lågeffektkanaler för max 0,5 
W sändareffekt och två för max 5 W. A om
fattar kanalerna 1-4 från 26.965 till 27.005 
MHz, B kanalerna 7 - 11 mellan 27.035 till 
27.085 MHz, C kanalerna 12 - 18 omfattan
de 1,7.105 - 27.175 MHz och D, slutligen, 
kanalerna 19 - 21 resp 27.185 - 27.215 MHz. 
Grupperna B och D tilldelas yrkesanvändare 
enbart, grupp A och C är avsedda för privat
bruk. 

Utöver A - D -frekvensgrupperna medges 
vid behov användning av båtkanalerna Il A 
och 16 på 27.095 och 27.155 MHz, detta 
under förutsättning att de tidigare i R T åter
givna reglerna från maj 1974 följs. 

Möjligheter finns (efter särskild prövning) 
till att klubbradioverksamhet kan få drivas på 
kanal 13, 27.115 MHz. Detta avser alltså 
organiserade privatradioföreningar. 

Kanal 17, 27.165 ·MHz, kan efter särskild 
ansökan tilldelas speciella kategorier ss handi
kappade, läkare med viss jour, bevakningsper
sonal etc samt för nöd anrop vid vägtrafik-

olyckor. 
* Båtklubbarna blir heller inte lottlösa: Ka
nal 22, 27.225 MHz, tilldelas dessa efter pröv
ning, varvid gäller att det ska handla om båt
klubbar med organiserad och ansvarigt ledd 
klubbradioverksamhet. Hittillsvarande till
stånd gäller för kanal 13. Nu avses att den hit
tills för yrkesbruk upplåtna kanal 22 succes
sivt ska utrymmas under de kommande åren, 
varvid sker en fortlöpande övergång till 22:an 
för båtklubbarnas del. Vid övergång till den 
nya kanalen ska båtklubbarna inge skriftlig 
ansökan för att få nytt tillstånd. 

Den som i dag har tillstånd för kanal 22 
kan t v och några år framåt fortsätta att bru
ka kanalen ihop med de tre frekvenserna i 
grupp D. - Utrymning av kanal 22 bör dock 
ske snarast möjligt för sådana företag som 
ligger i kusttrakterna, uttalar verket. 

Sändning med enkelt sidband : ESB-kanal 
på 27.235 MHz' tilldelas efter ansökan de äga
re av ESB-apparatur vars " nät" omfattar 
minst två ESB-enheter av tillståndsuppfyllan
de slag - också den bestämmelsen från 1974. * Antalet yrkeskanaler för 5 W -stationer har 
som synes minskat, medan mängden yrkestra
fikkanaler för lågeffektstationer ökats från tre 
till fem. Skälen till förändringarna är att "se
riös yrkesverksamhet" (Televerkets kategori
sering; vad är då icke·seriös yrkesverksam
het?) fördelaktigt kan hysas på kanalerna i 29 
- 30 MHz-bandet, där bättre trafikmöjlighe
ter onekligen är för handen. För halvwattssta
tionernas drift gäller, att man nu förbättrar för 
den verksamhet "där den lägre effekten är till 
fyllest", enligt verkets mening. 

Har man ett nu giltigt tillstånd för trafik på 
kanal 18 får denna t v användas jämte de tre 
frekvenserna i grupp D. Televerket lämnar 
frågan om flyttning från kanal 18 öppen i så 
mån, att man själv får avgöra takten härför 
under hänsyn tagna till den väntade 
försämringen lokalt p g a ökad beläggning av 
kanal 18 för privatbruk. * I det stora hela innebär Televerkets omdis-

TRUNKEN 

(S Gross i New Yorker) 

positioner välkomna förbättringar för många, 
även om en del PR -användare naturligtvis 
under längre eller kortare tid får kännas vid 
nackdelar. Främst noteras att yrkesanvändar
na värnas om lite mera och separeras ut i vis
sa avseenden till 29 - 30 MHz-bandet, som ju 
är ett naturligare hemvist för trafiken. De lå
geffektade yrkeskanalerna för främst många 
kortdistansförbindelser får ett välbehövligt till 
skott genom kapacitetsutvidgningen. 

Beträffande förutsättningarna för kanal 22, 
som ju ska ges nytt innehåll och disponeras 
om i grunden, får man hoppas att eventuellt 
motstridiga intressen kan sammanjämkas i 
sämja, och att Televerkets nu "öppna" , okate
goriska skrivning tillämpas i en anda av sam 
förstånd under den tydligen ganska långa 
övergångsperiod verket tänkt sig. Båtklubbar 
och kommersiella PR-brukare får väl överläg
ga inom varje berörd räjong och dra upp 
riktlinjerna för de lokala dispositionerna med 
en tidsplan, som ger alla berörda intressen 
rimliga förutsättningar inför övergången. 

På tal om båtklubbar och PR till sjöss -
man efterlyser i Televerkets meddelande en 
kategori: De privata PR-innehavare, vilka hit
tills fått nyttja kanal 13 utan att för den skull 
tillhöra någon klubb. Kanal 13 ingår inte alls i 
den här nyorienteriugen. Grupp C omfattar 
nämligen enbart kanalerna 12, 14, 15 och 18. 
Hur många användare det kan röra sig om är 
okänt, men säkert är att en hel del begagnat 
sig av den kanalen fram till nu och enbart har 
kristaller för den . Vart vill man i framtiden 
hänföra dessa tillståndshavare? 

Beträffande ESB--stationerna, så har ju lä
get länge varit det, att sändningsmetoden varit 
godkänd, men just inga apparater .. . Emel 
lertid torde nu minst två (och antagligen tre) 
stationer föreligga med typgodkännande i 
Sverige, så här har lägel ljusnat. * Slutligen: Den aviserade stora omläggning
en skärper kraven på wsciplin i etern. När det 
nu kommer att finnas flera kanaler att tillgå, 
fordras det givetvis att man håller ordning på 
sitt "nät", att operatören av motstationen man 
avser att kommunicera med också har klart 
för sig vilken aktuell freh-ens som ska passas, 
så att inte kanalerna blir kaosfyllda av veliga 
anrop kur, och tvärs eller av otåliga ropandes 
röster hit och dit. 

Den långsamma, men tydligen på längre 
sikt verkningsfulla saneringen av privatradio
verksamheten står in för en betydelsefull 
utveckling, som med stO'f säkerhet kommer att 
göra det här kommuniJt;ationssättet ännu nyt
tigare och pålitligare u/;lder 1970-talets andra 
hälft. U S 
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"Mikrofonskola" 
för amatörbruk 

Facktidningarna med Hi fl och 
ljudteknik som bevakningsområde 
tar tid efter annan upp enstaka 
aspekter på mirkofonteknik elIer 
publicerar kortare serier om in
spelningsteknik, men utöver detta 
och de kompendier och skrifter 
som t ex SR använder for sin in
terna ton teknikerutbildning flnns 
veterligt inget i dag tillgängligt 
verk på svenska i ämnet ror icke
professionelI publik. Ett tyskt Ior
sök från mikrofonilfman Sennhei
ser roreligger nu; långt ambitiösa
re än de handledningar och tips 
som t ex magnetbandfIrmorna ti
digare gav ut som produktstöd
jande material. 

SENNHEISER ELECTRONIC: 
Mikrofon-Aufnahmetechniken. 
Bissendorf 1975. Distr. Ing-a f' 
Martin Persson AB, Stockholm. 

Varje år brukar den kända tys
ka firman Sennheiser komma med 
en utgå~a i form aven katalog 
över mikrofoner, tillbehör och in 
strument, och denna inleds tradi
tionellt med en under olika rubri
ker uppställd, förklarande genom
gång av teknik och begrepp med 
utmärkta illustrationer och figurer 
över kopplingar, karakteristik 
o dyl. På senare år har denna 
pedagogiska fullträff - jämte 
naturlig tvis övrigt katalogmaterial 
- förelegat i en lika kunnigt som 
elegant gjord svensk översättning 
i Martin Persson AB:s regi. Att 
det här grundläggande materialet 
kanske borde få komma till an
vändning i ett utvidgat samman
hang bör ha varit aktuellt manga 
gånger vid den tyska fi rmans be
skrivningsavdelning, och den nu 
föreliggande, lite mer än 30 A 4-
sidor stora, kontorsoffsetreprodu-

cerade skriften upptar mycket 
riktigt både den grundläggande 
akustiken och de elektriska prin
ciperna och karakteristikerna för 
ett antal mikrofoner. Därjämte 
avhandlas i en rad korta, men in
struktiva kapitel "Mikrofon-Prax
is", dvs först mono-teknik, tal, 
stäm balans, efterklang etc samt 
sedan jämförelser mono - stereo
konsthuvudteknik fram till ste
reoteknikens olika till ämpningar 
(multimik-AB- och XY-teknik). 

"Musikinstrumenten framför 
mikrofonen" heter det stora, av
slutande avsnittet med en indel
ning som följer t ex Meyers kända 
klassningar, och där en rad enkla 
men informationsrika svart-vit
teckningar anger mikrofonpla
cering i förhållande till de olika 
instrumenten. (Det är bara bild 30 
som man kan fundera lite över i 
fråga om vinklingen av X/Y-pa
ret.) 

Boken är fri från reklam eller 
produktbundenhet, om man un
dantar illustrationerna och teck
ningarna. Den är fullständigt 
anonym. och den okände förf ut
talar i ett post scripfum att den 
här handledningen, som vänder 
sig till den icke-professionelle men 
ändå "intensivt experimentverk
samme som överkommit ny
börjarstadierna" , ska förmedla 
rön och erfarenheter i praktisk 
anda. Man kan självfallet aldrig 
lära ut mikrofon placeringar i var-
je sammanhang, då en rad indivi
duella faktorer alltid inverkar i det 
enskilda fallet, men vissa grund
läggande fakta står sig. Musikens 
art, ensemblens och/eller solistens 
kunnande och inlevelse samt loka-
lens egenskaper är till slut, som 
framhålls, av lika stor betydelse 
att ha kunskap om som de akus-
tiska och elektriska grunderna. 

Sennheisers skrift, som man får 
hoppas blir tillgänglig också på 
vårt språk, innehåller en rad vär
defulla, koncist fiirmedlade insik
ter, där text och bild idealisk t 
samverkar i syftet att undervisa 
inspelningsamatören i en rad si
tuationer, från solo- och ensem
blegrupperingar fram till tagning i 
kyrkorummet. "Mikrofon-Auf-
nahmetechniken" rekommende-
ras. U S 

Integrerade kretsar 
i sammanställning 
Association fIlternational Pro Elec 
IrO/1 ger ut en serie översiktskataloger 
i\~er halvledare. som nu utökats med 
boken Hfntegrated Circuits - vol 2: 
Digital Circuits H _ Li5lorna upptar 
kretsar från de 33 komponenttillver
kare som ingår i Pro Electron. Bland 
dessa kan nämnas Texas, ReA, SGS, 
Philips, Siemens och Motorola. 

Förteckningen omfattar såväl 10-
gikfamiljerna 7TL som CML, MOS, 
LSL och DTL. De viktigaste data 
redovisas, som t ex statiska nivåer, ~ 24 
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Svenska Proffs 
Endast för finsmakare 

Xelex 
"först i förstärkare" 

Hardemogatan 1 
12444 Bandhagen 
Tel. 08/860050 

Hur går det för RT då? 

Tackar som frågarl 
Helårssiffran för 1974 är 
inte klar än . Just nu gott~r 
vi oss åt uppl agerekordet för 
nr 2/75 : 

ex 
- Det säger ju en del. 
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EXKLUSIV NYHET: X 1000 
MED STUDIOKVALITET 
Helt medvetna om den höga kvalitet som Hi-Fi entusiasterna fordrar, har 
EMI Tape utvecklat X 1000, de nya ultra dynamiska kassetterna. Dessa 
kassetter kombinerar en mätbar förbättring av D.I.N.:s elektroakustiska 
frekvenskaraktäristik (referenstape serie C521 V) med maximal mekanisk 
tillförlitlighet, genom användning av alltigenom högklassig materiel och delar. 

Tilltalande förpackning och den svarta kassettstommen (sammanhållen av 
skruvar), bidrar ytterligare till tapens kvalitet - vilken bevisats genom lyss
narprov vi låtit utföra. 

Vid jämförande prov under kontrollerade förhållanden kunde ledande mu
siker i Londons Symfoni Orkester ej avgöra någon skillnad mellan X1000 
och en betydligt dyrare kromdioxid kassett. 

Och som ännu ett plus kan X IOOO användas på praktiskt taget alla kassett
bandspelare i marknaden, då den är baserad på en järnoxidformel. 

X lOOO finns i 60 och 90 minuters längder, (bandhastighet 4.76 cm/sek.) . 

Technical Data 
Measured using a 2).1m gap record-replay head and the value ofbias specified 
in D.I.N. 45512 (2.5 dB overbias at 6.3 kHz, derived from the D.I.N. Refe
rence Tape Batch C521 V), the audio performance of X 1000 cassette tape 
speed of 4.76 cm./sec. (l~ in./sec.) is as follows: 

These curves illustra te the low f requell cy 
magnetic remanence an sensitivity eha
racteristies of X 1000 tape. 

These curves illustrate the extremely lOlV 
distortion and exellent overload charae
teristics of X l 000 tape eompared with the 
D1. N. R eferellce Tape (Batch C521 V). 

ELECTRIC & MUSICAL INDUSTRIES LTD SVENSKA AB 
Tritonvägen 17, Fack, 17119 SOLNA 1 
Tel: 08-7300060. 
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Philips 22, forts 

MFB få huset att låta katedral i alldeles 
oanad omfattning, också med skivor som 
egentligen gjorts för rundstrålartypernas bäs
ta egenskapsframhävande. 

MFB - en högtalare fOr modernt material! 

Jag menar, att det inte finns någon ljudkälla 
som kan förväntas låta bra med precis all 
slags musik, oavsett uppmätta mätresultat -
örat anmäler alltid avvikande mening om 
något. Philips MFB har ett par påtagliga 
svagheter, men de starka sidorna är bokstavli
gen punch i: De här små skåpen med alla sina 
kretsar är verkl igen kapabla att handskas 
med ett modernt programmaterial, med den 
svåra "kontrollrumsmusiken", som i dag är 
en utmaning mot både in- och uppspelnings 
resurserna, oavsett att t ex den faktiska dyna
miken kan vara nog så snäv. Den som gillar 
en "krisp", klinisk ljudbild (nåja, inom vissa 
begränsningar, är väl säkrast att säga), en 
transiens som kommer pianotoner och instru 
mentinsatser att (vid rättvisande pådrag!) sit
ta som piskrapp (om det finns i programmate
riaIet, naturligtvis) och en bas som övertygan
de väl svarar mot den typiska studiouppfatt
ningen om hur el-instrumentens nervkliande 
dån ska gå fram , tror jag har en bekantskap 
att göra i MFB-systemen. 

Jag avstår från att ge mig in på prisrelatio
ner och jämförelser - det blir nästan omöj
ligt p g a egenarten - och jag vill inte locka 
någon att bygga upp en anläggning kring ba
ra. som här i vårt exempel , en förförstärkare 
och ett par sådana här högtalare, trots deras 
uppenbart potenta möjligheter, i synnerhet 
vid parallellkopplingar. Förmodligen har du 
som är intresserad redan en receiver att vara 
nöjd med. och jag anser att MFB-högtalarna 
ska klassas och bedömas främst som ljudkäl
lor av egen dignitet, inte som några högtalan 
de substitut till andra effektförstärkare i den 
eller den klassen. oavsett det sitter god driv
elektronik med betydande resurser i 532-orna 
(40 + 20W). 

Ingen svensk instruktion 
God kvalitet överlag 

Jag har haft och har fortfarande stort utbyte 
av dem. Men vill Philips nå en större publik. 
finns det säkert anledning att dels ge instruk
tionsboken även svensk text, dels lära av ja
panerna hur en vettig uppkopplingsanvisning 
i text och bild ska utformas. Den nuvarande 
med sitt likartade myller av alternativ, är för· 
komplicerad att begripa för många köpare. 
enligt undertecknad bedömares åsikt. Att 
koppla upp MFB-högtalarna är en lite spe-

MFB-högtalarsystemet, data enligt Philips: 
Bestyckning: 

Delningsjrekvens:' 
Basforstärkarell: 

Förstärkarenjör 
övriga tOllområdet: 
Öl'en'a!..nillgsorgall: 

KOllta!..ter: 
Matnillgsspällllillgar: 
Totaltjrekvensområde: 
Märke./Jekt: 
Källslighet: 
Impedalls : 
Dimensioller: 
Vikt: 
Ca pris: 

En 8-tumsbasenhet AD 8065 W, en femtums A D 5060 Sq mellanregistret 
och en diskantstrålare o m I tum, AD O 160T 
4000 Hz i filtret. 500 Hz ror elektronikkretsen för basen enbart 
40 W kontin effekt, klirr lägre än 0.1 % vid 30 W. frekvensomfång 5 Hz - 2 
kHz. effektbandbredd 10 Hz - 3 kHz 
20 W uteffekt. distorsion lägre än 0.1 00 vid 15 W . frekvensområde 500 
Hz - 60 kHz. effektbandbredd 100 Hz - 50 kHz 
Nätströmbrytare. modulationsstyrt relä med < I s tillslagstid och > 2 min 
utfallstid. omkopplare höger/ vä nster. kretsindikatorlampa. omkopplare h/ v. 
Fempoliga DIN·don enli gt 41524. 
110, 127, 220 och 240 V AC. 
35 Hz - 20 kHz enl DIN (3 5 Hz - 60 kHz) 
Minst 150 W • 

Omkopplingsbar. max 3 kohm 
28 X 38 X 21 cm 
12 kg 
I 400 kr per styck inkl moms 

'Delningsfiltrcn: Ett passivt vid 4 kHz. ett elektroniskt vid 500 Hz. 
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ciell procedur, och inte duger det att som nu 
t ex i skisserna bara lakoniskt ange "LF sig
nal ut" resp "LF signal in" etc i bruxet utan 
att nöjaktigt förkl ara vad som egentligen sker 
(här parallellt signal uttag med signal ingång). 
Det är ju en hel elektroakustisk teknologi 
involverad i MFB, och bara detta med den 
annars fullständigt otänkbara 220 V -anslut
ningen av ljudkällan - och strömmatningar
na sedan sinsemellan - borde behandlas 
mycket mera pedagogiskt än vad som nu sker 
i den "multinationella" trycksaksboken. 

Berömvärt bra : Kvaliteten på det omfattan
de kablage som medföljer. Fina, helgjutna 
kablar med stadiga kontaktdon och i rikliga 
längder och med alternativ för olika förstär
karanslutningar. Högtalaren verkar välgjord i 
detaljerna; lödning, ledningsdragning och dy
likt. 

Sammanfattning 
och utvärdering: 

I vårt fall skulle kritik möjligen kunna an
föras mot att testexempl aren är lite opålitliga 
i nätdelarna/säkringskretsarna och är trög
startade; det kan gå en bra stund efter tillslag 
innan något händer. Eller också lägger alltid 
högerkanalen av, eller så vill högtalarna inte 
switcha samtidigt. Sannolikt något mindre 
glapp som en kund skulle få injusterat av Ser
vex omgående, men förargligt är det ju. - Att 
elektroniken brusar något får man också vän
ja sig vid hos MFB. 

Exteriören, ja den är om något typiskt Phi 
lipsk i sin brunkromade framtoning, och jag 
kan inte finna annat än att den bör smälta in 
mycket väl i flertalet hemmiljöer. Nyhet: 
Metallnätsfront, lite "kallt" kanske, men 
skyddande. Högtalarna är alltså lättplacerade 
men ack så trafotunga! Inte alla hyllor håller 
minst 24 kg = ett stereo par. Prova först. 

Så får man lära sig att komma ihåg att slå 
av högtalarna elektriskt efter sl utad spelning 
och kolla att det vackert rödlysande "feed
back"-symbolmärket slocknat på fronten. Det 
krävs nämligen lite separata knapptryckarak
tioner för detta, inte enbart förstärkarfrån 
slag. Det som sägs från Philips som automa
tisk avstängning inom 120 s får vi inte alltid 
att stämma! 

Men det spelar riktigt obändigt och atle
tiskt alltsomoftast i MFB i likhet med en an
nan liten, i RT rätt nyligen bedömd högtalare. 
Den här lösningen med all elektroniken och 
elementstyrningen kan sägas företräda mot
polen till den, och "soundet" är annorlunda 
- och faktiskt ganska fascinerande som så
dant. 

U.S • • 



Fler och fler av våra toppartister 
och orkestrar använder ... 
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20 .... 
fördröjningstider och maximal kIock
frekvens. I slutet av boken finns sche
man över kretsarnas innehåll och de
ras PIN-numrering. 

Boken ger en bred översikt över 
vad som finns i dag av digitala 
kretsar. Frågan är dock om inte kom 
ponenttillverkarnas kataloger ger lika 
god eller bättre information ; de data
böckerna är ju visserligen märkes
bundna, men genom att skaffa katalo
ger för några olika fabrikat täcker 
man nog det mesta. Man får då bättre 
detaljdata, men en smula sämre mark 
nadsöversikt. Som en ren översiktska
talog täcker nog den här anmälda sitt 
behov, trots allt. 

Boken kan till ett pris av 650 BFr 
(ca 75 kr) anskaffas från: NV Uitge
versmaatschappij, AE E Kluwer, H R 
Antwerpen 127312, Belgien. G L 

HÖRT 
Ögonblickets många 
dimensioner: Jazz 

Weather Report: Mysterious TraveI
ler. Columbia KC 32494. 
Wayne Shorter: Sopransax, tenorsax. 
Josef Zawinul: Vokal: piano. orgel, 
gitarr, melodica, tamboura, syntetisa
\,or, kalimba, lertrumma, maraccas, 
mm. 
Alphonso Johnson, Miroslav Vitous: 
bas. 
Ishmael Wilburn, Dom Vm Romao: 
Trummor, slagverk. 

Dessutom medverkar en vokalen
semble och ytterligare musiker, trak 
terande olika rytminstrument. 

Att lyssna till den här plattan är 
faktiskt som att göra en resa. Mystisk 
resa? J a, varför inte. Du har ingen 
aning om vart det bär i väg. Det finns 
inget mål. Bara en varligt utstakad 
resroute, där resenären/ lyssnaren ny
fiket kan titta ut och bara följa med. 
Wayne Shorter och Josef Zawinul sit
ter vid spakarna. Men bara för att alla 
ska trivas och få ut så mycket som 
möjligt under färden, ve rkar det för 
mig som om herr Zawinul nog kryper 
omkring och skruvar lite extra på alla 
kranar och rattar. Nej, han kryper 
nog inte fcirresten. Han dansar. Och 
han finns med överallt. 

Det är en ovanlig platta med ovan
lig musik. Ändå vet jag att många 
människor kommer att få glädje av 
den. Den ställer inga krav på något 
speciellt kunnande praktiskt eller teo
retiskt. Att gå in på musiken i detalj 
är meningslöst. 

Men ändå. En sekvens (jag vägrar 
att kalla den för en "låt''). Blackthorn 
Rose, har jag fått med mig som en 
souvenir. Där blåser Shorter sopran
sax och Zawinul spelar piano. De sit
ter framme i cockpit, inbegripna i ett 
samtal om klanger, melodier och ryt
mer. De känner och respekterar var
andra. Befriande, gränslöst, böljar 
musiken mellan dem. De njuter av 
gemenskapen och skapar ögonblic
kets musik : Jazzmusik. 

En sak irriterar mig på den här 
plattan: I Nubian Sundance låter det 
som om han har klippt in publikova
lionerna i efterhand. Det är möjligt att 
jag har fel. Det låter i alla fall inte bra. 

Inspelningsmässigt är skivan myc
ket bra med påfallande god dynamik. 
Den kräver en väldimensionerad an
läggning för aU komma till sin rätt: 
Ett väldigt tonfrekvensområde från 
rent kroppsligen kännbara bastoner 
via tjogtalet rytminstrument upp till 
triangel och cymbal. 

Är det någon i din närhet som tyc
ker om aU dansa, har du ytterligare 
ett skäl att skaffa dig skivan. 

ReVox-ombygg
nadsartikeln 

Bas 

gör ett uppehåll i detta nr av tek
niska skäl. Nästa gång hoppas vi 
kunna publicera det avslutande 
mekaniska (plåt)jobbet och börj a 
med den elektriska konvertering
en. 

HÄNT 
Konferens-TV öppnad 
till Nederländerna 
Amsterdam och Haag är nu inlänka
de i "Conjravision "-nätet av konfe
rens-TV-linjer, sedan Televerket nyli 
gen öppnade dessa förbindelser via 
Kaknäs (och Malmö). Förra våren 
invigdes konferens-TV -fcirbindelserna 
med England, och provtrafiken mel
lan Sverige, Holland och England 
pågår nu 1975 ut. 

Man använder det vanliga TV-nätet 
mellan kl 08.00 och 17.00 månda
gar - fredagar till ett pris av 800 kr 
första timmen och sedan 200 kr för 
varje påbörjad halvtimme. Kapaci
tetskravet är högt och motsvarar 
l 800 samtidiga telesamtal. 

Fem personer kan delta samtidigt i 
ljud och bild. Deltagarna betjänar 
själva ljudkällor, kameror och mikro
foner. 

CEPT projekterar nu speciella lo
kaler i Europa för konferens-TV, där 
Sverige redan förfogar över studios i 
Stockholm och Malmö. 
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NAMN 

20 år 
har den frejdade firman Arthur 
Rydin Elektroakustik AB i 
Spånga nyligen firat, eftersom det 
var 1955 som Rydin senior, alltid 
framsynt , började avveckla sina 
grammofonbolagsintressen till 
förmån för den då nya och loc
kande Hi fi -tekniken och estrad
elektroniken. Till Rydins nya pro
gram och agenturer ska R T åter
komma och familjeföretaget, som 
alltid tillhört A-laget i branschen, 
vill vi gratulera hjärtligt till jubile
et, tacka för ett utmärkt samarbe
te under gångna år och hoppas på 
fortsatta, angenäma kontakter 
med. 

Multikomponent 
Göran Forssjö har anställts som för 
säljningsingenjör hos Multikompo
nent med placering vid företagets 
Göteborgskontor. Han kommer när
mast från K uno Källman AB. 

Vidare har samma företag utsett 
Jan-OloJ Brandt till ansvarig för order
avdelningen. Han har tidigare tjänst
gjort som ordermottagare. 

Lars Andersson har utsetts till pro
duktchef inom Multikomponent för 
ISEP och apparatuppbyggnadssektio
nen. Han har tidigare varit assistent 
där. 

Technitron 
Urban Landen har 
knutits till Techni
tron Sweden AB 
som produktan
svarig för EDP
produkter. Han 
kommer närmast 
fran Johan La
gercrantz KB. 

Ny ordförande 
i radioutredningen 
Universitetskansler Hans Löwbeer 
blir ny ordförande i radioutredningen. 
Han efterträder därmed departe · 
mentsrådet Leif A ndersson, som efter 
uppdrag i TRV blivit statssekreterare 
i utbildningsdepartementet. 

Radioutredningen tillsattes i fjol 
med uppgift att utreda etermediernas 
framtid, bl a därför att det nuvarande 
avtalet mellan staten och Sveriges 
Radio löper ut den l juli 1977. 

Magneton 
Till försäljningsrepresentant för San
sui och kontaktman till företagets 
återförsäljare har Magneton i Stock
holm utsett Gunnar Åkesson. 

Han kommer närmast trån AB 
Sonab, där han varit verksam på 
marknadsföringssidan. 

Gunnar 
Åkesson 

Göran 
Kindwall 

Ben & HowelI 
Marknadsekonom Göran Kindwa/l 
har utsetts till vice VD för Bell & 
Howell AB med totalansvar för före
tagets operativa verksamhet. Han har 
tidigare varit anställd i företaget som 
marknadschef. 

Kjell Bergdahl, ekonomichef sedan 
1969, har utnämnts till ekonomidirek
tör i samma företag. 

Ingenjör Sixten Käl/berg har till 
trätt en nyinrättad befattning inom 
företaget som inköps- och planerings
chef. Bakom sig har han en mångårig 
erfarenhet som ansvarig för försälj
ningen. 

Civilingenjör Lars Lundin, har an
ställts som försäljningschef vid Bell & 
HowelIs Business Equipment-division. 
Han kommer närmast från Burroughs 
AB. 

NYTT 
, 

Högkapacitets
mikrovågs system 
installeras i 
Sverige 
GTE International har erhållit ett 
svenskt kontrakt för leverans av ett 
mikrovågskommunikationssystem 
med den högsta kapacitet som nå
gonsin installerats i Sverige. 

2 700-kanalsystemet kommer att 
användas i en 64 km lång överförings
länk i södra Mellansverige. Endast två 
andra kommunikationsnät i världen, 
ett i Italien och det andra i Venezuela, 
har sådana högkapacitetssystem. 
Båda har levererats av GTE Interna
tional. 

De nesta mikrovågskommunika
tionssystem för närvarande i drift i 
världen har en kapacitet på 600 eller 
960 kanaler, även om det finns mera 
avancerade nät med l 200 och I 800 
kanaler. 26 ~ 



BVGGSJÄLV Sinclair 
Projekt 80 

HI-Fl moduler nu även för 
SO-fyrkanalsstereo 

:, w:: :;. -II II~II' -'I I III -'I' 'II ~, I I", II 
-...- " ,I , I ,~i I I 'j: I :'! 

ST -80 Förförstärkare 
Spinning : 
Ingångar : 
magnetisk pickup 
keramisk pickup 
rad(o 
band 

2(}- 35 V 13 mAI 

3 mV IRtAA korr l 
300 mV 
100 mV (25 kohm) 
30 mV ( 10 kohm) 

: 'I 1:1 -:1 UH I - I 1111111 
~-'I:i': 11.(;1,' 1,111111 

'c'. ' ~rl lilTlili
III 1111111111 

..... 0121030..,$0.0 ·10 

Kombinationsförslag : 
Enkal monoförstärkare : ST-SO, PZ-5, Z-40 
Bilradio : TU-SO, Z-40 

Utgå ngar : 
band 
Utgå ng : 
max. utspann 

FrakvensgAng : 

Tonkontroller: 
Bas 
Diskant 
StörIIvstAnd : 
Distorsion : 
MAn : 

Pris : 

30 mV (47 kohm) 
100 mV (min. 25 kohm ! 
25 V rms 

20 Hz - 15 kHz :t 1 dB 
10 Hl - 25 kH, ± 3 dB 

+12 dB, - 14 dB Vid 100 Hz 
+ 11 dB. - 12 dB vid 10kHz 
60d8 
0,05 % 
240 x 50 x 20 mm 

160 : - ink!. moms, 

SQ-SO Fyrkanalsenhet 
Spänning : 
l"gAng : 
Utglng : 
FrekvensgAng : 
StöravstAnd : 

22- 35 V 115 mAl 
40 mV (för 100 mV utI 
100 mV (min 25 kohml 
15 Hl - 25 kHl ± 3 d8 
58 dB 

Distorsion : O. ' % 
Förberedd för anslutning till dekoder för fyrkanal 
enl. CO-4-systemet. 
MAtt : 240 x 50 x 20 mm 

Pri s: 196:- Inkl, moms, 

Fl-SO Aktivt filter 
Spänning : 
Förstärkning : 
FrekvensgAng : 
LAgpassfilter : 

Filterlutning : 
Högpassfilter : 
Filte rlutning : 
Distorsion : 
MAtt : 

Pris : 

20-35 V 11, 5 mAI 
09 
36 Hz - 22 kHz 
vanabelt 22 kHz - 5.5 kHz 
1- 3 dBI 
12 dB/oktav 
28 dB Vid 20 Hz 
9 dB/ oktav 
0 ,03 % Vid 1 kHz 
108 le: 50 x20 mm 

89:- inkl. moms. 

TU-SO FM-tuner 
Spänning : 
Känslighet : 
SkalomrAde : 
Antenntyp : 
Utsignal : 
OistorSKtn . 
MAtt : 

Pris : 

12 - 30 V (max 40 mAl 
5 mtkrovolt för 30 dB S/ B 
87,5- 10B MHl 
75 eller 300 ohm 
100 mV Vid 30 % modulation 
mmdre än 0 ,3 % vtd 1kHz 
86 )( 50 x 20 mm 

126 :- lOk!. moms 

S0-80 Stereodekoder 
System : pilottonstereo 
Spinning : 12- 3QV (max 40 mAJ 
Inglngsimpedans : 20 kohm 
8el •• tn.impedans : 22 kohm 
Kanalsepar.tion : 30 dB 
Mitt: 4 7)( 50x20 mm 

Pris : 84:- ink!. moms. 

Stereoförstärkare 2 x 15W: ST-80, PZ-6, 2Z-40, MO- l , L-80 
Stereo receiver 2 x 15W med aktivt filter : ST-80, TU-80, 50-80 

Pris totalt 
280 :-
187 :-
525 :-

FI -80, PZ-6, 2Z-40, MO- l , MO-2, L-80, L-Sl 869 :
Stereoförstärkare 2 x 30W : ST-80, PZ-8, TR-8, 2Z-60, MO- l , L-80 697 :
Fyrl<analsförstärkare 4 x 15W: ST-SO, SQ-80, 2PZ-6, 4Z-40, 
2MO- l , 2L-80 , 1086:-
Fyrl<analsreceiver 4 x 15W med aktiva filter : ST-80, SQ-80, 
TU-80, SO-80, 2FI-80, 2PZ-6, 4Z-40, 2MO- l , 2MO-2,2L-80, 
2L-8l 
Fyrl<analsraceiver 4 x 30W med aktiva filtar : ST -80, SQ-80, 
TU-80, SO-80, 2FI -80, 2 PZ-8, 2TR-B, 4Z-60, 2MO-l , 2MO-2, 
2L-80, 2L-Sl 

1564:-

1908:-

Svensk Bygganvisn ing 

L-SO Förstärkarlåda 

Z-60 Effektförstärkare 
Spänni ng : 
Käns li ghet 
Uteffekt : 
Dämpfaktor : 
Frekvensgång : 
Stör8vstAnd : 
Distorsion : 
Mått : 

Pr is : 

1(}-50V 
100 mV for 25 W ut 
30 W sinus , 8 ohm 
'00 (med 2200 uF , 8 ohm) 
10 Hl- 200 kHz ... ' dB 
70dB 
003 % nom. 
55 x 98 x 20 mm 

84: - tnkl moms 

Z-40 Effektförstärkare 
Spänning : 
Känslighet : 
Uteffekt : 
Oåmpfaktor : 
FrekvensgAng : 
StöravstAnd : 
Distorsion : 
Mån: 

Pris : 

12- 35 V 
100 mV för 15 Wut 
15 W sinus 18 ohm 
50 i 8 ohm 
30 Hz- l00 kHz i B ohm, 1 W 
70dB 
max 0,1 % Vid 10 W j 8 ohm 
55 x 80 )( 20 mm 

61 : - inkl moms. 

PZ-5/PZ-6 Nätaggregat med transformator 
PZ- 5 30 V ostablliserat 
PZ"6 35 V 1 A kontinuerligt 
MAn: PZ-Sl6 102 x 72 x 4B mm 

Pris : PZ-5 59:- lOk!. moms. 

PZ-6 95:- ink!. moms 

PZ-S Nätaggreget 
PZ"8 40-50 V 2 A kontinuerligt 
MAtt : 125 x 104 x 40 mm 

Pri s : 101:- rnk!. moms. 

TR-S Transformator till PZ-8 
TR-8 220 V pnm, 4 2 V sekundär. 120 VA 
MAtt : 90 x 45 mm 

Pri s : 120:- Ink!. moms 

MO-1 Monteringssats 

Innehåller kablar, DIN-kontakter, motstånd hörlurs" 
uttag m .m . för monte ring av projekt 80 (utom 
TU-BO, SO-BO, Fl-BOl i L-BO lådan, 

Pris : 50 :- inkl, moms. 

MO-2 Monteringssats 
InneMller kablar, motstånd m .m , för montering av 
TU-BO. SO-80, Fl-BO och L-8l i L"80 lådan. 

Pris : 1 O :- inkl. moms. 

L-S1 lådinsats 
Mattsvart ugnslackerad lada med lock, kyl
flä nsar. skruv och mutter. 

Mattsvart ugnslackerad insats och lock. Insatsen 
är färdigstansad med samtliga hål för montering 
av TU"80. 50-80 och FI"BO I L"80 lAdan. 

Pris : 98 :- inkl. moms 
Pris. 35 :-. inkl. moms. 

Garanti 
Om Du inom en månad från tnkOpsdagen skulle bh mlssnö,d med någon eller några av Dina 
Sinclair -moduler, kommer VI att mot de oskadade modulerna omedelbart returnera Dma 
pengar. Varje Sinclair enhet garanteras en perfekt funktion och skulle något fel uppstå 
Vid normal användning inom l2 månader från .nköpsdagen förbmder VI oss att kostnadsfritt 
för Dig reparera den felaktiga enheten. 

'- -- ---Jag beställer fö,";'mgiende-
I Javisst! leverans via postförskott 

Generalagent: 

BE [HmAn 
BEtHmAIllnnOUATlon AB 
Tfn vx 08·44 00 50_ Telex 10318 
Wollmar Yxkullsgatan 15 A 
Box 17116, 104 62 Stockholm 17 

st ST-80 

st SQ-80 

st TU-80 

st SD-80 

st FI-80 

stZ-60 

st Z-40 

st PZ-5 

st MO- 2 st L-80 

Frakt tillkommer 1 månads fullständig returrätt 

Namn: "., ,."" , , . . ", ,."", . . " "", Tel: 

Adress: 

Postnr: , ,, Postadress: 

st PZ-6 

st PZ-8 

stTR-8 

st MO- l 

st L-8l 

AT 5-75 
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Utrustningen kommer att användas 
för överföring av talförbindelser över 
ett planerat tvåstegs mikrovågssystem 
mellan Jönköping och Gudhem, vilket 
utgör en del av Televerkets vidsträck
ta utvecklingsprogram. På den 64 km 
långa länkförbindelsen har en relästa
tion planerats i Harja. 

Videoskivan görs 
i Norrköping 1976 
Philips VLP kommer att produceras i 
Norrköping. Preliminär start hösten 
1976 i USA, något senare i Sverige, 
har Pejling erfarit. 

Ett samarbete mellan Philips och 
MCA har där upprättats, vilket inne
bär att Philips tillverkar skivspelaren 
och MCA tillverkar skivorna. MCA, 
som även de tagit fram ett laserbase
rat system, har lagt ner detta till för
mån för Philips-systemet. 

I Europa ska skivorna tillverkas av 
Polygram i Hannover. 

25 gångers 
TV -förstorare 
Philips har tagit fram en TV-förstora
re, som framför allt är ett hjälpmedel 
för synskadade. Apparaten, som kan 
ställas in för förstoringar på mellan 5 
och 25 ggr, är baserad på ett slutet 
TV-system. Systemet har utvecklats 

"'>0; _.rov • 

vid Institutet for Perceptionsforskning 
i Eiodhoven och har rönt framgång i 
Holland. 

Det stora problemet fOr synskada
de personer är vanligen att de inte kan 
se detaljer tillräckligt skarpt. Detta 
problem kan lösas med förstorings
glas. Skulle man behöva en förstoring 
på 5 ggr eller mera, räcker vanliga 
förstoringsglas inte till. I sådana fall 
har TV -förstoraren visat sig mycket 
användbar. Texten fotografe ras aven 
kamera och visas på TV -skärmen i 
lämplig förstoring. 

Utrustningen skiljer sig från de tidi 
gare genom att den är kompakt och 
lätt att använda. Den består aven 
TV -kamera, kombinerad med en van-

lig TV-apparat, som också kan an 
vändas för att ta emot TV-program. 
Utrustningen står på ett specialbord 
med två skivor. Den undre skivan är 
försedd med en flyttbar hållare, där 
man lägger den text som ska försto
ras. Hållaren belyses av två 25 W 
lampor och texten överförs till kame
ran via en spegel. 

TV -apparaten ställs på den övre 
bordskivan och kameran är monterad 

Rättelser till R T 4: 
Under emotionell högspänning ses all
tid de få men tappra medlemmarna av 
RT -redaktionen kasta sig över de fär · 
ska, från binderiet levererade ex
emplaren av varje nummer för att 
under återhållna rosslanden och stö
nanden ta del av vilka transformatio
ner det i begynnelsen skrivna ordet 
undergått i sättning och korrekturläs
ning. 

Vi har nu, i nr 4, en provkarta på 
den eviga följeslagaren fas -låsning, 
som regelbundet blir fas/låsning, alla 
försök till trots. En tröst skulle möjli 
gen vara att inte ens Ingenjörsjörlaget 
lyckas med detta ord. På förslag har 
vi nu en skrivning med bindestreck. 
fas-låsning, eller stavning med ph, 
phaslåsning, vilket möjligen skulle 
kunna råda bot på eländet. 

under skivan. Kontrollpanelen är fäst 
på bordskivans framkant. Kameran 
är utrustad med en eldriven 
zoomlins som kan ställas in för ön
skad förstoring. 

En del personfr med nedsatt syn 
tycker att det är lättare att läsa vita 
bokstäver mot svart bakgrund. F ör 
att tillgodose detta önskemål är TV
mottagaren försedd med en kontrast 
omkastare. 

Att, som står på sidan 22 i nr 4, 
samhällsInformationen givits "fyra 
dimensioner" är tankeväckande, men 
faktiskt avses nya dimensioner. 

På sid 80 står en skär lögn, nämli
gen att man inte får "stjäla skyddat 
material för enskild visning". Det som 
avses är enskild \'inning = profit, 
vinst; vilket mera blir i konventionens 
anda. 

H ur schemat på sid 50 fick ett 
brutalt rubrik övertryck ska vi utreda. 
Till dess: Vi beklagar och ber om 
överseende. 

På rad tre, sp två, sid 47 ska det 
förstås stå "no less than .. . " 

P 22 sp 3, "journalistisk enda" -
det mest upphöjda åker man givetvis 
dit på - ska vara i en anda av jour
nalistisk . .. 

Serviceverkstäder med service 

26 

Detta är en svaj meter för skiv- och bandspelarkontroll ur 
M F-serien som tillverkas av den kända fabriken Woelke i 
Tyskland . Serien omfattar sju instrument för varierande 

behov i priser från 2950:- + moms (M E 104 e). 
God service är alltid en bra affär! 
Tag kontakt med oss så skall vi demonstrera! 

Martin Persson AB 
MARTl:-': PERSSO:\ AB. SVEA VAGE:\ 117. BOX 19127. IO~ :l2 STOCKHOLM 19. TE LE FO:-': 08/2:33045. 
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Den trådlösa ljudvärlden 
optoelektroniskt uppnådd 
genom infrnrödsändning! 
•• I föregående månads audiprovning i R T 
talades om hållfastheten för infästningen av 
kablaget i hörtelefoner och att man någon 
gång, då olyckan är framme, kan råka slita av 
förstärkarförbindningen, antingen genom att 
de nu oftast flera meter långa kablarna man 
får till hörtelefoner fastnar i något utskjutande 
då man reser sig upp (eller annars med stor 
kraft utövar dragning på sladden) eller att 
man trampar på den. 

Siemens har nu tagit upp frågan om "de i 
reklamen dolda kopplingssladdarna" , "snub
beltrådarna", som vållar trassel (Siemens
glimtar 1975 nr 2). Men Siemens har funnit 
på råd: Botemedlet är den kabellösa över
föringen. 
~ I den tyska koncernens version är ljudkälla 
och hörtelefoner förbundna med infrarött ljus, 
utsänt och detekterat med dioder. Siemens 
nya fotodiod BPW 34 byggs in i hörtelefoner
na. Dioderna upptar 9 mm 2 aktiv systemarea 
som kan motta frekvensmodulerade signaler 
högre än 100 kHz. Som sändare används upp 
till åtta lysdioder LD 241, vilka tillsammans 
kan avge effekten 120 m W; nog för också 
ganska stora rum. 
~ I rapporten heter det vidare: IR-ljus lämpar 
sig tack vare sjna fysikaliska egenskaper sär
skilt väl för en elektronisk totalbelysning av 
ett rum. Varken mörka eller sträva ytor kan 
absorbera strålarna eller förvränga kommuni
kationssignalerna. Inte heller utskjutande 
möbelhörn påverkar Hi Ii-kvaliteten} Tvärtom 
är IR-ljuset diffust och jämnt fördelat i rum
met, vilket medför att hörtelefonerna fungerar 
perfekt, hur man än vänder sig i rummet. 
~ Vid utvecklingen är kiselfotodioden BPW 
34 har man lagt sig vinn om att trots stor re
ceptionsyta uppn å minsta möjliga egenkapaci-

Tillämpningar 
med JR -teknik 
kan man tänka sig många, inte enbart pro
gramöverföring till hörtelefoner. Men dröjer vi 
ett ögonblick vid hemelektroniken, inses lätt att 
den optoelektroniska metoden är ett fynd för 
fjärrbetjäning aven 4-kanalig ljudanläggning, 
där man bekvämt kan vilja ha bakiedet korri
gerat i förhållande till frontljudkällorna, osv. 
Den här tekniken berördes i korthet i RT:s 
reportage från Electronica i Miinchen sen
hösten 1974, då Siemens lät sin infraröd-tek
nik debutera. 

Eftersom man lätt kan uppnå en räckvidd 
om mer än 10 m med de allra enklaste optiska 

tans och därmed också hög band bredd. Vid 
FM-modulation kan t ex komponenten arbeta 
vid bärfrekvensen 100 kHz och med 50 kHz 
band bredd. Ett filterskikt håller allt annat ljus 
borta, så att dioden enbart mottar det infrarö
da spektrum och förvandlar det till elektriska 
impulser. 

~ I enklare montage består den mekaniska 
uppbyggnaden aven glasklar plastkåpa med 
lödanslutningar. Det yrkesinriktade utföran
det heter BPX 61 som kommer med en herme
tiskt tät metallkåpa för dioden . 
~ Som sändare använder Siemens lysdioder 
av typen LD 241. Ursprungligen hade man 
avsett att använda en enda diod, men det visa
de sig att impedansanpassningen blir bättre 
vid en sammankoppling av flera mindre diod 
element. Med fyra LD 241 får man 60 m W 
totaleffekt, vilket är tillräckligt för medelstora 
lokaler. Ökas antalet dioder till exempelvis 
åtta, ökar också effekten till 120 mW. 

~ Siemens ser goda möjligheter till andra 
slags kommunikationer med IR-Ijus, och någ
ra störningar eller negativa biverkningar har 
inte rapporterats med den här tekniken, som 
verkar som gjord för musiknjutande i favorit 
möbeln, som ofta nog inte är placerad i grann
skapet av skivspelare etc och dit inte hörtele
fonens kablage alltid når. Dessutom kan man 
ju gå omkring i rummet med de sladdlösa hör
telefonerna burna. Man kan rentav dansa med 
huvet klätt i lurar - kanske blir detta upptak 
ten till det ljudlösa diskoteket, där envar gäst 
kan få känna på en SPL rakt in i öronen av 
110 - 115 dB? Här förestår utan tvivel en lo
vande marknad, och det är som vi alltid har 
hävdat: Inget går upp mot ett par goda hör
telefoner. • 

och elektroniska medel, öppnar sig möjlighe
ter för en mängd installationer för ljud och 
bild i samlingssalar, sjukhus och institutioner, 
t ex museer, där man nu har magnetslingor 
och äldre lösningar för kommunikation med 
enskilda och grupper. För olika slags de
monstrationer av apparatur och övervakning 
kan IR-tekniken också användas. I dag hör 
man mest ifrån den då det gäller militära krav 
på mörkerseende utrustningar, där dock and
ra IR-koncept än här antydda används. 

I fallet med hörtelefonerna och den uppnåe
liga driveffekten 120 mW kan anföras, att det-

Jo, vi känner till aU trådlös tOlifrek
vensöveiföring praktiseras sedan 
seklets början. Men det här är något 
nyU och trevligtför hembruk :- man 
slipper kablage mellan förstärkare 
och hörtelefoner och kan röra sigfriu 
i rummet medförstklassig 'mot
tagning" i lurarna . 

ta är mer än nog [ör att i flertalet moderna 
hörtelefoner ge en drivning som ligger på 
gränsen till ödeläggande av hörseln (eller "lu
ren"). Räknar vi om effekten till spänning 
över olika impedanser, får vi de här vanliga 
fallen: 120 mW i 2 kohm (Sennheiser m fl lät
ta, "öppna" hörtelefoner av högimpediv typ) 
ger osannolika 15 V inspänning! - De ofta 
typiska 600 ohm som många system håller 
betyder ca 8,5 V. 400 ohm 7 och 50 ohm -
lågimpediv drivning alltså - 2 V. l V brukar 

<räknas som ett högt spännjngsvärde i moder-
na hörtelefonsammanhang. 
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Det nya ljudet 
från England och Japan-4 

* Vår nyhetsgranskande medar
betare Svein-Erik BlIrja, Oslo, 
fortsätter här sin ifebruarinum
ret inledda genomgång av den 
nya vågens Hifi-materiel. * Aktuellt nu är andra delen 
av de "nyajapanerna ': som 
visar på att ocksåfabriker som 
hittills gjort sig kända som till
verkare av vad man brukar kalla 
''hushålls-Hifi'' nu slagit in på 
avancerade och påkostade 
konstruktioner. * På skivspelarsidan kan man 
märka en beundransvärd strä
van till mekanisk perfektion i 
förening med modernaste elek-
tronik' och kring nya kompo
nenter och nya kretsar låter man 
ocksåfrämst radiodelarnas tek
niker visa vad de kan. * '~tt lyssna västerländskt" 
håller japanerna också att till
ägna sig: Man är nu mycket 
noga med produkternas klang
kvalitet, där allaformer av krets
tekniskt betingad distorsion 
håller på att kartläggas och 
elimineras. 

PIONEER 
Ett av de fab rikat som kunnat peka på strålande 

affärer över en fö ljd av år är Pioneer som, utan att 
lägga an på det allra bredaste sortimentet, haft ett 
på många köpare starkt attraktivt program; ett 
slags Volvomedelväg i en del fall och mera sofisti 
kerade anordningar i andra. Man var snabb att 
uppmärksamma 4-kanaltekniken, t ex. 

Pioneer är också ett av de företag i Japan som 
intensivast satsat på ett eget högtalarbestånd, och 
där har man haft aktningsvärda bredder att röra 
sig över. - Senaste tillskott: Ett par väldiga fulire
gisterhorn med sektorhorn för diskant- och mellan
register. Hölje av ljust trä. RT ska senare beskriva 

28 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1975 

dem i detalj. Pris: Ca 5 000 kr stycket. 
Ett annat inte helt vanligt drag är försäljningen 

av lösa komponenter i fo rm av t ex delningsfilter, 
högtalarelement och i många sammanhang passan
de förstärkarsteg etc, som fLrman med den vackra 
stiliserade fågeln som emblem ägnar sig åt. - LW 
Ljudteknik har till följd av den stora efterfrågan på 
Pioneerkomponenter i samband med RT:s horn
byggen fått överta försäljningen av högtalarele
ment och -horn o dyl. 

I tyskarnas kölvatten började Pioneer tidigt även 
att tillverka lätta , "öppna" hörtelefoner på 1960-
talet, och man var tidigt ute med elektrostatiska 
hörtelefoner; att nu nämna ett par saker bara. 

På senare år har Pioneer över huvud bemödat 
sig tekniskt att göra överlag god och modern appa
ratur , och olika bedömare har liksom vi på RT 
kunnat iaktta t ex hur radiodelarna förfinats gan
ska mycket på 1970-talet i Pioneerreceiverbestån
det och, naturligtvis , tunerprogrammet. Stora 
framgångar har också noterats i fråga om skivspe
larna, som tidigt slog an som i pris överkomliga. 
äkta Hi fi -verk . 

Fig 7. Pioneer har vidgat sitt intresseområde till att 
gälla också mycket stora, starka och dyra appara
ter. Här ska vi visa två rör dagens hem Hi Ii-sorti
ment typiska företrädare, kassettspelaren CT-F 
7171, som i mycket liknar Technics nyligen i RT 
skildrade RS 676 VS i det att den är frontmatad 
med kassetten lagd i 30· vinkel. Ett särdrag är den 
inbyggda begränsaren som fungerar automatiskt 
mot överstyrning. Ferrithuvuden, Dolby förstås, 
två omkopplare för Fe-band och Cr-band tillika en 
för 70 J.LS vid krom band och opåverkad korrek
tionskrets. 

- Bildtexten säger att receivern är en SX-
1010, medan man på fronten kan läsa att det är 
fråga om SX-9200. Hur som helst är denna stora 
och väl utrustade Pioneer representativ för sin 
familj av apparater ; den här har t o m reglerbar 
frontbelysning! 

Fig 8. Mycket tilltalande form och funktion er
bjuder Pioneers direktdriftverk PL-Sl A, som 
tätt en påkostad tonarm, stroboskoptallrik och en 
central manöverpanel infälld i ädelträ. Svens-
kt pris torde ligga på 2 SOO-kronorsnivån. 

Som framgått av uppgifter tidigare i RADIO & 
TELEVISION har vi haft tillgång till en stor för
stärkare, en nyhet som förebådar Pioneers inträde i 
den exklusiva leverantörklubben. Alla enheter i 
serien kallas betecknande nog "Exclusive. " 

Först har vi då förstärkaren Exclusive C-J som 
bör anslutas till någon av effektförstärkarna M-J 
eller M-4. M-3 är en gängse utförd kraftenhet som 
arbetar i klass B eller Al B. och som ger 2 X 150 W, 
medan vi använt M-4, som faktiskt arbetar i klass 
A helt igenom, men det är ändå fråga om ett renod
lat transistorsteg. Som sådant var det imponeran
de, stort och mycket tungt och med nervöst preci
sionsdarrande utstyrningsvisarnålar på fronten i 
solitt och massivt ädelträ. Förstärkaren blev något 
varm, men den var kritiskt vald för sitt välljuds 
skull - det gällde en krävande provning med av
spelning av diverse svåra skivor. Vi har inte till 
gång till någon prisuppgift eller ens informationer 
om steget ska säljas här alls i vårt land, då det rör
de sig om en försöksimport av enstaka exemplar, 
men troligen får man räkna med ett styckpri s per 
enhet kring de 10000; har vi värderat det fel ska 
Gunnar Ho/m i Pioneer genast få komma till tal s 
med beriktigande. Ca 20 av dessa exklusiva för
stärkare har placerats ut i landets större detaljaffå
rer för demonstrationsändamål hittill s. 

Förförstärkaren kunde varit intressant att stude
ra närmare. Den uppges ha "hittills okända tran
sientegenskaper", tack vare insats av diffe
rentialkretsar med halvledare kapabla till 150 V 
spänningar. 

Ännu en nyhet i förstärkarväg finns från Pio
neer: Det är ett sl utsteg som ger 200 W och kallas 
"All FET Amp/ifier" i reklamen men som man kan 
misstänka är en uppsnofsad version av ett av Pio
neers tidigare välkända Oaggskepp. F n saknas • 
fullständiga uppgifter om enheten. 



KITa: 
• -:II: 

Ipeerless 
KIT1070 

KIT 1060 KIT 1070 

Bestyckning 2-vägs 3-vägs 
Basenhet 1x 81 / 4" 2x7" 
Mellantonsenhet 1 x4" 
Diskantenhet 1 x l " Dame 1 x 1" Dome 
Frekvensområde (tot. lt) 30-22.000 Hl 2S-22.000 Hl 
Frekvensområde DIN 40-20.000 Hl 4S-20.000 Hl 
Delningsfrekvenser 1.600 Hl SOO O. 4.000 Hz 
Märkeffekt SOW 60W 
Musikeffekt 60W 70W 
Känslighet för 96 dB i 1 m .vstånd 2,SW 3W 
Impedans 4 eller 8 4 eller 8 
Princi p Sluten låd. Sluten låd. 
Rek . lådvolym 20 Hter 30 Hter 

Radio AB Peerless Krusegränd 42 F 

2x 
Peerless 
KIT1060 

KIT 1120 

3-vägs 
2x l0" 
1 x 4" 
1 x l " Dome 
20- 22.000 Hl 
3S-20.000 Hl 
SOO 0. 4.000 Hl 
100W 
120W 
2W 
4 eller 8 
Sluten låd. 
60 liter 

,-

Peerless 
KIT1120 

Illustrativ bygg beskrivning ger 
ett gott resultat 

: 0 0 O O rRlrRl 0.0 "O ~_ : - O lSJ" O 

ED· O O a QJQJ 
1120 L 1120" 1070 l 1070 R 1060 l 1000 A 

SCAHBLON 1:1 ÄR BIFOGAD BYGGSATSERNA 
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Differentiering blir av godoför denjapanska 
ljudmaterielindustrin, där alla nu konkurrerar med i stort 
sett nästan identiska utföranden. Satsningen på 
"super-ji " är utvecklande, och inte minst sporras 
komponentindustrin och konstruktörerna. 

SANSUI 
menar sig numera vara världens största tillverkare 
av Hi fi -apparatur. RT har då och då orienterat om 
nyheterna från detta hus. Av det man möter 1975 
års säsonger med utgör den nya kombinationen 
7700 i A U/TU-serierna en tilltalande förening som 
hör hemma i "det nya ljudets" kate}ori. Det är en 
2 X 54 W forstärkare och en F M/ AM-mottagare i 
svart och matchande utförande och vilka utgör 
fOre!öpare till en ny generation apparater. 

I likhet med amerikanska Bose nya förstärkare 
har 7700 en uppvinklad bakre panel som är en 
vä lkommen nyhet, mycket mera överskådlig och 
placeringsunderlättande än vanliga, raka bakstyc
ken. Här sticks alla anslutningar ner i "horisontel
la" hylsor eller klämfattningar , och inga kontakt
don sticker ut baktill mot väggen. 

Förstärkaren har dubbla nätdelar och förbättrad 
strömmatning till de olika kretsarna i dynamikhö
jande och distorsionsnedsättande syfte, diffe
rentialkopplade steg for god stabilitet , direktanslut
ning av förforstärkarens kretskort till tonkontrol
lerna för undvikande av kontaktfel och omkopplar
missar som drar ner tonkvaliteten. "chassilös" 
uppbyggnad med ny jordning utan krypströmmar 
och jordslingor som kan spöka i ljudet, bättre dy
namiskt omfång och 300 mV inspänningskapacitet 
på grammofoningång osv. 

De tredelade tonkontrollerna är naturligtvis 
grupperade kring Sansuis särpräglade mellanregis
terreglering, och man har nu neutrallägesinstäl l
ning fo r bortkoppling av alla filter etc. Alla funk
tioner garanteras gå klick- och knäppfritt också 
vid ingrepp under hög ljudintensitet. Två grammo
foningångar finns på 7700, där man kan välja 
impedansen för bästa pickupanpassning. 

Brum och brus är för 7700 enl igt fHF-spec -75 
dB på grammofoningå ng och -85 dB för högni 
våingångarna. Den avskiljbara effektdelen ligger 
på -100 dB. 

Radiodelen har ställbar utsignalnivå och två in
dikatorer. I skalan finns led och en löptids- och re
fl ex ionsvisare. En intressant detalj är att diskri 
min~torn har utgångar for framtida 4-kanalsänd
ningar enligt något diskret system. 

Ingångssteget har en dubbel MOS-FET-tetrod. 
Demodulatorkretsarna är utforda i IC -teknik och 
ska verksamt motstå bl a temperaturforändringar 
till fOrm ån fOr driftsäkerhet och god stereoverkan 
~separation). Sansuis s k differentialdemodulatork
rets, DDC, används. Tunern har flera par ut
gångar, därav ett för direkt anslutning till en 
bandspelare för tappning av radioprogrammet. 
Både USA-standarden och den europeiska normen 
for tidkonstanter tillgodoses i 7100 i det att man 
kan välja 75 eller 50 ilS förbetoningskompensation. 

Från Sansui föreligger också ett nytt direktdrift
verk, SR 717, som har två hastigheter och bl a 
stroboskopmönstrad skivtallri k. 

Magneton i Stockholm importerar Sansui. 
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F ig 9. Sansuis nya kombination AU!TU 7700 kan 
staplas på varandra så här ••. 

SONY 
Denna firmas stora sortiment ser man aldrig i 

sin helhet i Norden, trots att firman numera har 
direkt representation i Köpenhamn. Tyska So
nyimporten är däremot ganska stor. Till Sverige tas 
bara ett smalt Hi fi -sortiment in. Där är dock band
spelarna och kassettdäcken ganska väl foreträdda, 
och på den nivån ges god plats för nyheter. 

Uppe i de högre sfarerna händer det saker. Son y 
har inte velat töva med debuten for firmans nya 
falteffektt ranssis torbestyckade slutsteg utan lanse
rar nu dessa. Den nya serien består av forsteget 
TAE 8450, drivförstärkaren TAN 8250 och den 
sambyggda enheten TA 8650. 

Fig 10 ••• och kanske framgår av den här bild
en hur den nya bakpanelen till forstäckaren har 
utformats med en vinklad "hylla" for kontak
tanslutningen. Vanor har ingen kommit på 
detta tidigare i hemljudsammanhang? 

Fig Il. Sansui bar presenterat ett nytt di
rektdriftverk i konkurrensen. Det beter SR 
717 och bar tagit upp den gamla iden med 
stcoboskopmönstring av tallriken. Utfor! 
for två bastigheter. 

Både för- och slutsteget har glVltS ljusvisarin
strument fOr området - 50 dB till + 5 dB. Sony 
kallar också indikeringen Peak Program Me/er 
och framhåller, att man ska få avläsning för tran
sienter av varakti gheten ned till l ms. 

Sonystegen uppvisar flera nya kretslösningar. Så 
t ex har kontrollförstärkaren givits direktkopplade, 
tvåstegs differentialförstärkare med FET samt buf
fertsteg. Den världen över allt mer uppmärksam
made grammofonforstärkardelen har fått sin RJA 
A-normkorrektion utformad enligt foljande: 

Frekvenser under 1kHz - förstä rkaren arbetar 
med negat iv motkoppling, över 1 kHz - RC-filter
länkar aktiveras. 

Data är övervägande mycket goda med t ex S/ N 
på linjeingång bättre än 90 dB , vägt med A-kurva. 
Halvledarbestyckningen antyder komplexiteten i 
den här förförstärkaren: Två IC , 51 FET, 83 bipo
lära transistorer och 38 dioder. 

Det nya Sonyslutsteget är utfört helt i integrerad 
kretsteknik, genomgående med fullkomplementära 
kretsar och använder nyutvecklade effekthalvleda
re av dubbelepitaxialtyp. Nätdelen regleras med 
tyristorer. - Data fö r T AN 8250 upptar bl a utef
fekt i 8 ohm under högst 0,1 % klirr över området 
20 Hz till 20 kHz med båda kanalerna drivna 150 
W. Men steget är också avsett att monokopplas -
järnrör den nyare amerikanska Ijud
elektroniken som inte sällan köps fOr PA-system, 
studiodrivn ing och dylikt - och ger då under 
samma huvudbetingelser 500 watt ut! Effektband
bredden anges 5 H z - 50 kHz. Klirr och intermo
dulationsdistorsion uppgår vid full drivning och .. 
märkeffekt till 0, 1 %, och dras uteffekten ner till l" 
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W mäter man upp 0,05 %, heter det. Dämpfaktorn 
anges till 250 vid I kHz och 8 ohms last. 

Förstärkaren är utford med två dubbelverkande 
FET, 63 transistorer och 64 dioder. 

Men russinet i kakan från Sony får man nog 
utnämna den nya sam byggda förstärkaren TA 
8650 till och som byggts med V-FET på utgå ngen. 
Denna är rent komplementär med en trefaldig mot
taktkoppling och har givits nya efTektfältefTekttran
sistorer av både P- och N-typen. Sex sådana FET 
bestyckar varje kanal. Med det uppbådet ställer det 
sig möjligt att dra 2 X 90 W i 4 eller 8 ohms last ur 
slutsteget, enligt data. 

På ingången återfinns en också nyutvecklad 
dubbel -FET, kopplad i ett difTerentialförstärkar
steg. Förförstärkaren i övrigt synes i stort mot
svara den som finns i den separata enheten. 

Slutförstärkaren ska ge 80 W över hela tonom
rådet med högst 0,1 % klirr, 8 ohms last och båda 
kanalerna i gång samtidigt. Dämpfaktor 100 och 
S/ N 100 dB. 

Ett relativt fåtal lyssn are har hittill s haft möjlig
het att höra det ljudande resultatet av V-FET
bestyckningen i efTektdelarna, men av omdömen 
man kunnat ta del av framgår att återgivningen 
framstått som "förbättrad" , så örat tycks få sitt 
också av den här innovationen. 

För att sluta rapporten om Sony kan nämnas att 
några nyheter knappast föreligger om super-tuner
projektet ST 5555 med 100 O) tryckknappar för 
instä llning av stationerna , minnesfunktioner o dyl. 
Tunern var i huvudsak tänkt för USA-marknaden , 
men en del tyder på att den nu läggs ner, eftersom 
tidpunkten for en dylik pjäs lansering kan väljas 
bättre än ett konjunkturdrabbat 1975. 

Fig 12. Om någon import till vårt land ännu in
letts är okänt, men så här ser Sonys TC-142 ut, 
en bärbar, högklassig kassettmaskin med tre 
ferrittonhuvuden ocb en "svängutbalanserad" 
mekanik for portabel inspelning. Den här appa
rattypen kan med stor säkerhet sägas ha framti
den for sig, trots att det är fråga om en tvås
pärs mono-apparat. Vikten är 2,6 kg och tillbe
hör är bl a en elektretkondensatormik. Kas
settspelaren kan drivas från bilbatteri. 
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Fig 13. Sonys nya serier omfattar de här tämli
gen diskret formade enheterna, överst for
stärkaren T A 8650 med bl a akustikkompensa
tionsreglering for " presens", loudness och 
annat. 
T A 8250 har inlagt i fronten något som ser ut 
som en skala och är forv illande lik en profes
sionell toppvoltmeter frå n NTP eller något tyskt 
foretag - och en "peak progra m meter" är det ock
så fråga om med inställbar känslighet på 
forstärkarens frontpanel! 

TEAC 
bygger sedan 20 år tillbaka dator- och bandspe
larutrustningar och har i jämförelse med flertalet 
andra japanska tillverkare med ljudmaterieI
program ett smalt sådant och dessutom ett som 
bygger på kontin uerliga forbättringar av ett antal 
etablerade grundmodeller mera än ideliga ny
satsn ingar. 

Eftersom såväl den stora och påkostade kassett
spelaren A-450 (se omslaget RT 1974 nr 10) såväl 
som Teacs semiprofessionella bandspelare 3340 
(S) beskrivits i RT ganska utförligt på sin tid, ska 
vi här bara påpeka deras forekomst och understry
ka att den 4-kanaliga 3340-maskinen fortfarande 
torde va ra marknadens enda i sitt slag och därmed 
stå i en klass for sig. RT inleder inom kort egna 
tester med detta intressanta flerkanaliga inspel
ningsrnedel, som attraherat såväl småstudios som 
avancerade ljudamatörer i överraskande mängd i 
vårt land, och det sker då med en ny version av 
3340 som fått den mekaniska omkopplaren slopad 
till förmån for helt magnetrelästyrda funktioner 
och där bl a fjärrkontrollenhet kan anslutas. 

Teac företräds i Sverige av Ing-fa Martin Pers
son AB i Stockholm. 

TECHNICS 
Den stora Ma tsushitakoncernen (e lektroteknik, 

elektromekanik och elektronik samt telekommuni
kation m m) är i sig uppdelad i ett antal divisioner 
och till verkande industrier med fördelade an
svarsområden, och koncernen har anknytning till 
en mängd till namnet fristående audioföretag, som 
man antingen hel äger, har etablerat en gång och nu 
består ledningen för genom management-insatser. 
Intressant är att man öppet eller lite mera fördolt 
fak ti sk t levererar " inkråm " till flera av världens 
mest kända audiofabrikat i form av transmissioner, 
drivmotorer, mekanik , olika detaljer jämte hela 
system för t ex kassettdrift liksom för skivspelardi
rektdrift. När man talar med någon av de många 
cheferna eller teknikspecialisterna i Matsushita om 
något annat fabrikat man funnit bra, brukar de 
utbri sta i nöjda leenden, bocka och ta minst halva 
äran åt sig - "det där har vi ju haft den storartade 
förmånen att få tillverka och leverera åt A meri
kanskt eller Europeiskt Stort Hus det och det ". Av 
förklarliga skäl ropar inte alltid köparparten ut 
detta från taket. 

Så finn s det ett öppet både teknologiskt/ utveck
lingsinriktat och tillverkningsbaserat sama rbete 
med flera andra koncerner - Pbilips är en a v dem 
(mätinstrument och audioapparatur t ex på kassett
sidan). 

Matsushitakoncernen omfattar också det forna 
Victor Corporation of Japan, den före kriget med 
ursprungligen amerikanska pengar grundade indu-

stri , som nu ändrat namn till JVC och som är hög
specialiserat på audio med några av världens 
resursrikaste provningslaboratorier. Härifrån 
kommer C D 4-teknologin. 

Matsushita säljer sina mängder av apparater -
bara av skilda receiverutföranden tillverkade man 
vid vårt kontrolltillfålle 1973 inte mindre än osan
nolika 250 stycken! - under olika varumärken på 
olika marknader. I USA heter de National/ Pana
sonic, i andra länder N, tional Electric och på sis
tone har, som R T haft ~nledning omskriva i olika 
sammanhang, namnet Technics debuterat. 

Hittills har Technics-namnet förbehållits de dy
raste och mest påkostade apparaterna, men av allt 
att döma avser man redan innevarande år att även 
lansera flera prisbilliga apparater i Technics-se
rien , bl a en kassettspelare i 800-900-kronorsk
lassen, som i ett nytt hölje fått en hel del detaljer 
från ett nu befintligt, långt dyrare "däck ". 

Under Technics-namnet har man också kommit 
först med att ge CD 4-tekniken, som ju är en pa
tenterad koncernegendom, modernast möjliga lös
ning i form av receiverapparatur med enbart inte
grerade kretsar för decodern. Dessa komplexa och 
förtätade le har RT tidigare skildrat i text , bild 
och data. De kommer 1975 i apparater avsedda för 
Europa. 

Men det som är av primärt intresse i samman
hanget är att man med tillkomsten av Technics 
blev ett av de första japanska företag som antog 
"den amerikanska utmaningen " och satsade på att 
få fram hemelektronik av högsta kvalitet o c k s å. 

Firmans skivspelare SP-JO har vi nämnt (se feb
ruari 1974, testet av direktdriftverket SL-llOO), 
och den blev en modern klassiker bland audiofiler 
på många håll. - SL 1100 har gjort ett enast ående 
segertåg världen över. Likaså håller SL-1300 på 
att få en uppmärksammad ställning nu , ett 
halvautomatiskt, mycket elegant verk som vi kun
nat bekanta oss med i vår. 1500 heter en nyhet till 
hösten 1975 av sofistikerat slag. 

För något år sedan kom man med de två avance
rade forstärkarna i 10OOO-serien: Försteget SE 
10000. Vi har i oktobernumret 1974 visat förfor 
stärkaren , en sannskyldig kontrollcentral och fil 
terbank av nästan rundradiostandard. Båda har en 
god form , designmässigt sett, och data är utmärkta 
med t ex inspänningskapaciteten 450 mV på gram
mofoningången. Slutsteget ger 100 W per kanal. 
Givetvis blev de inte precis billiga, och då de görs 
bara på beställning är det inte fråga om någon 
massvara. Men på två - tre månader kan de fort 
farande levereras, framgår det. 

Technics/ National har i år kommit med ett par 
nya "state of the art"-enheter med data som an
tingen ska motsvara de hos I O 000 eller vara bättre 
ändå. Priset ligger dock lägre. 

S U 9600 och SE 9600 heter de, och de bildar en 
kombination av för- och slutsteg i "de Luxe-klas-



Den nya receivernfrån teknologiskt högtstående 
Nippon Gakki innehåller en imponerande god radiodel, 
fann vi vid prov i London nyligen. 

Fig 14. Technics ST-3500 hör till en av de nya 
serierna som Europa blivit en god exportmarknad 
för. 3500 är en AM/FM-tumer som dock troligen 
inriktats på USA i första hand. 

sen" som utgör en "professionellt" designad signaI
behandlingsapparatur i svart " Iab-Iook", vilket ju 
blivit mode (i likhet med "the combat look", där 
apparaterna ska efterlikna fåltanpassad militärut
rustning). - Kontrollorgan tillgår man i mängd. 
Förforstärkaren aspirerar nog på världsrekord i 
fråga om "överstyrningsreserv" på grammofon
ingång - vid 3 mV-inställning kan man tillföra 
1350 mV in in vid l kHz innan någon mera utta
lad klippning kan ses på oscilloskopet . . . ! 

Sista steget i förförstärkaren drivs med 160 V. 
Grammofoningångens känslighet är valbar, och 
man kan ställa om mellan de olika belast
ningsimpedanserna 25, 50 och 100 kohm. 

S/ N för phonoingången är 76 dB. Ingångssteget 
är bestyckat med "superlågbrusiga" PNP-halvle
dare. 

Tonkontrollerna medger givetvis hög grad av 
anpassning till ·programmaterialet, och man kan 
välja olika brytfrekvenser. Volymkontrollen har 
fått 2 steglägen ! 

Slutstegsdelens kretsar har givits direktkoppling 
med fullkomplementära nät och differentialkopp
lingar, där så befunnits gynnsamt. Utgången är 
forsedd med Darlingtontransistorer. All slags över
gångsdistorsion har nogsamt hållits nere; vi 
loströmmen är rätt hög, ingen boot-strapping har 
införts osv, och likaså menar tillverkaren att tran
sientdistorsionen , TIM, reducerats eller rentav eli 
minerats - men samtidigt framgår tydligt att for
stärkaren arbetar med en hög grad av inre mot
koppling! Hm ... 

Utgångsimpedanserna kan man välja med en 
särskild knapp på panelen. Härvid ändras dämp
ningsfaktorn för 8 ohms belastning mellan 100, 
103 och I (?). 

Technics har byggt in tre skilda skyddskretsar 
för driv- och slutsteg, och effekten man får ut upp
går till 2 X 110 W över hela tonområdet med dekla
rerad halt av THD och IM om 0,08 %. Halveffekt-

Fig 15. här är svart- och kromglänsande super fl-apparaterna med t o m stativmontagefront och hand
tag är Technics SU-9600/ SE-9600 som beskrivs i tex ten. Märk tonkontroll kurvorna på kontrollförstär
karens överplatta! KyIt1änsarna t h på slutsteget är mycket solida; i mitten ligger trafon och ett par 
stora elektrolytkondensatorer . De här enheterna hör till de gedignaste man kan lä någonstans och 
tävlar med USA:s elitklassade produkter. 

bandbredden uppges 5 Hz - 60 kHz. vilket är ett 
icke ovanligt värde för de bästa direktkopplade 
fors tärkarna. 

Som "tillbehör" till dessa "Grand Luxe"-enheter 
kommer från Technics också något man i J B 
Lansings efterföljd tydligen benämner Graphic 
Equalizer. Mycket talar för att man är ute efter att 
erbjuda marknadens mest avancerade FK-variator. 
Varje frekvens kan kontinuerligt förskjutas en ok
tav åt varje håll och man tillgår också valbart Q
värde for denna spektrumformare. 

Technics lanserar också ett par modeller av lite 
mindre statusbemängd karaktär , t ex den integrera
de (sambyggda) modellen 3500 SV, en förstärkare, 
och tunern TV 3500, som försetts med något fir
man kallar F/at Group De/ay-filter i MF-delen; till 
sin verkan är det närmast ett noga flank brant
hetkorrigerat fordröjningsfilter som ska ge identisk 
fasforskjutning vid alla frekvenser (konstant 
grupplöptid vore korrektast att säga). 

Om man, liksom vi, inte vill sätta likhetstecken 
mellan "super-Fi- och 10000-kronorsapparater i 
varje hänseende, tycker vi att en hel del and ra sa
ker också kan passa in under den lite pretentiösa 
benämningen. Varför då inte t ex en designiösning 
som den Technics ju lanserar på en Hi fi -serie i 
form av identiskt lika formgivna forstärkare, radio
delar och kassettapparater etc, vilka alla överskåd
ligt och utrymmesbesparande kan staplas ovanpå 
varandra och anslutas å la "stativ"? En utmärkt 
ide - så mycket mera som vi inhämtat att inga 
läckfålt från transformatorerna kommer att inver
ka på signalkvaliteten. Man bör nämligen , gene
rellt sett, inte ha ljudapparater ställda på varandra, 
i varje fall oftast inte om de har bara metallhöljena 
"på sig" . Technics har skärmat transformatorerna 
väl. - De lEe-förslag som f n diskuteras i Europa 
tar f ö fasta på mätningar av magnetiska läckfålt 
och strökapacitanser från trafo vid inte som nu 1/ 8 
av märkeffekten utan vid mera realistiska 1/3. 

Transformatorerna kommer av dessa och andra 
skäl att göras större, tyngre och dyrare i framtiden 
i takt med de högre ställda kretstekniska kraven 
liksom effektfordringarna. Nät- och trafodelarna, 
ofta nu försummade element, kommer att ägnas 
större omsorg som en följd av detta. 

TOSHIBA 
är ett av J apans bättre fabrikat men ett som f n inte 
finns här annat än i form av TV -mottagare. Åtmin
stone importerades sådana hit tidigare. Märket 
innebär en mångfald goda apparater och inte minst 
förnämliga grammofonskivor, vilket vi på RT har 
positiva erfarenheter av. Tyvärr _har det inte gått 
att få hit några j apanska skivor i kvantiteter, ef
tersom copyrightbestämmelser och marknadsö
verenskommelser de stora internationella koncern
erna emellan lägger hinder i vägen. Åtminstone är 
det en av flera tänkbara orsaker. Inte minst vore 
det av intresse att få ta del av all den 4-kanaliga 
produktion som finns på olika J apan-etiketter! 

Toshiba är också ett av de företag som tidigt 
utvecklade mångsidiga 4-kanalapparater. I dag 
lanseras främst SE 514, en sambyggd enhet som 
omfattar möjligheter för såväl matris- som diskret 
4-kanalteknik. Man tillgår utstyrningsinstrument 
for alla kanaler. Uttag för 4-kanalig hörtelefon 
finns också. 

Tekniskt mera avancerad är då Toshibas FM-tu-
ner ST 910 och som uppmärksammats vida om
kring. Den har bara en enda mekani sk omkoppla-
re , nämligen nätdelens! Alla andra funktioner är 
styrda av beröringsplattor, små fyrkanter infållda i 
en glasad front. Nuddar man med fingret över den-
na, börjar tunern söka upp elle r ner längs avstäm
ningsområdet, switchar från mono till stereo, går 
över till förinställda kanaler eller aktiverar tunerns 
"minne" osv. Och frekvensva let kommer till synes ~ 
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I nästa avsnitt av S-E B8rjas genomgång ska vi 
titta på en rad uppmärksammade produkter från Japan 

iform av pick uper och tonarmar, vilka 
tilldragit sig intresse världen över och somframgångrikt 
konkurrerar med gamla, etablerade USA -märken, t ex. 

Fig 16. Här en kombination Toshiba-apparater 
med en 4-kanalfOrstärkare som ''bas'' (SS-
514). 

- Märk myriaden av tryckknappsreglage t h och 
digitaltunem ST 910 upptill, utf'Ord i syn-
testeknik med beröringsautomatik etc. Knap-
past vackert men ett imponerande arbete på allt 
sätt. 

digitalt i fyra mörka "fånster", 
- Ett av de mest solida och påkostade gram

mofonverk man kan se är Toshibas 210, ett särskilt 
i England använt demo-verk, som man ibland kan 
se modifierat av EMI. Direktdrift och alla efterfrå
gade möjligheter av i dag i ett stort tilltaget hölje 
på stadig sockel. 

Toshiba har ett gott namn bland japanska audio
kännare och inte minst hos konkurrenternas kon
struktörer. vilket R T noterat. Sådant brukar peka 
på meriterande förtjänster hos produkterna. Enligt 

Utomordentlig radiodel 
i Yamahas 
C R -800 receiver 
med ny kretsteknik 

- Antagligen världens bästa FM-tuner! 
Detta var RT-medarbetaren och konsulten 

Angus McKenzies lite överraskande omdöme om 
ett testexemplar av den nya FM/ AM-receivern CR 
800 från Yamaha, exteriört snarlik den fårstärkare 
CA -JOOO som vi redan beskrivit. 

Starka ord, men bara en kort demonstration ny
ligen i Angus stora laboratorium i London gav 
imponerande resultat. Receivern är f ö topprankad 
i t ex Hi Fi for Pleasure och Elementary Electro
nies. Också i jämförelse med så ultrasofistikerade 
saker som Sequerra (och några till) höll den här 
många gånger prisbilligare tunerdelen ställningar
na mycket väl. Själv önskade jag att jag haft min 
gamla Marantz 20 B till hands .. . 

Den har ett nytt system för A FC med samtidig 
intrimning av frekvensen under minimum av dis
torsion men maximum av separation. 
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uppgift, som tyvärr inte gått att få bekräftad i skri
vande stund, kommer Toshibas audioapparater att 
importeras till Sverige på fårsök av Abiko. 

NIPPON GAKKI!YAMAHA 
Som framgått av fårf:s Parisrapport 1974 från 

Festival du Son har Yamaha redan gått ut ganska 
hårt på marknaden med en del Hi fi -material av 
tveklöst hög klass och med tilltalande, delvis 
oväntade kretslösningar. 

På fårstärkarsidan finner vi redan omtalade 
CA -JOOO. en sam byggd enhet som ger 2 X 75 W 
och som bl a kan apteras för drivning i klass A; 
härvid minskar uteffekten ganska betydligt. Gram
mofoningången är okonventionellt utförd i form av 
en shuntreglerad mottaktkoppling med FET
bestyckning. 

Förförstärkardelen har givits ingång för pick
uper av typ rörlig spole, vilket i dag är en väsent
lig detalj får kritiska användare. Den normala 
grammofoningången tål 350 mV in före klippning, 
åtminstone vid 1kHz. - Vid klass A-drivning ger 
steget bara 2 X 18 W i 8 ohms last med mycket låg 
distorsion, medan gängse klass A/B-ställer 92 W 
till förfogande. 

Yamahas tuner CT 7000 är också den en avan
cerad konstruktion som i USA kostar I 200 dollar. 
En hel del nyare radiotekniska kretslösningar prö
vas i mottagaren som mpx-demodulator med nega-

AFC -verkan är inte ryckig som på nertalet mot
tagare utan har avvägd verkan och uppnås på nytt 
sätt. Hela avstämningen går mycket mjukt och lätt, 
och tunern har den typiskt fina bruskaraktären 
som kännetecknar en högklassig mottagare. 

Utöver en rad gängse konstruktionsdrag upp
visar CR 800 t ex två magnetiska phonoingångar, 
en högnivåingång och två bandingångar, anslut
ning för två högtalare och två band- och två hörte
lefonutgångar plus automatisk dubbing/kopiering 
mellan två bandspelare, skilda för- och slutsteg och 
förbindningar för extern Dolby, FK-variator etc. 
Loudnessverkan är också av ny typ och verkan -
loudnessnivån är inte relaterad till någon viss in
ställning på volymkontrollen, varför användaren 
kan anpassa intensiteten mycket långt efter aktuel 
la krav i stället för att mekaniska faktorer bestäm
mer verkan till följd av volymställning och högta
larverkningsgrad. 

Tunerdelen har visat sig hålla en känslighet om 
1,5 /lV IHF med full begränsning vid 3,5 /lIV! För 
60 dB S/ N erhölls 7 /lV. Frekvensgången är gan
ska enastående med inte ens en dB avvikelse från 
20 Hz till 15 kHz, enligt meddelade mätresultat. 
Den låga distorsionen om 0,45 % är noterbar, lik-

+9r7V +49V 

INPUT ~+"~1<1 

Fig 17. Här är schemat över Yamahas FET
grammofon ingång i lite rörenklad återgiv
ning. Den sitter i CA- IOOO-rörrörstärkaren. 

tiv återkoppling över en switch transistor och fast
låst slinga, en i IC-teknik utförd MF-förstärkare 
om sju stegs differential koppling och sex keramis
ka filter. Alla slags spurioser dämpas eller under
trycks särdeles effektivt ; spegel frekvens- och MF
undertryckning deklareras sål unda bättre än 120 
dB! Distorsionen i och efter alla dessa supersteg är 
som väntat ytterst låg, enligt preliminärdata. 

Det stora slagnumret från Yamaha dröjer dock 
till 1976, då man premiärvisar PM SaGO-förstärka
ren med de nya effekt-FET, 150 W/ kanal och ett 
klirr som också vid märkeffekt icke överstiger 
0,1 % THD. 

- Nästa gång tittar vi på det nya Japanljudets 
senaste pickuper, tonarmar etc. • 

som ett S/ N om 70 dB. Stereo separationen håller 
ca 40 dB och infångningsindex är blott någon frak
tion aven dB, framgick det. Selektiviteten är i ab
solut toppklass. Vid demonstrationen gick den ena 
efter den andra av BBC:s mest avlägsna stereosän
dare ostörd och brusfri in med hög signalstyrka, 
också då insignalen förmedlades av bara en dipol
stump, och ljudkvaliteten var remarkabelt god och 
tydlig, mycket bättre än någonting jag hört nertalet 
gånger med Nackasändaren som programkälla och 
olika tuners anslutna, låt vara med dåliga antenn
resurser och ett ökänt mottagarläge (Södertälje). 
BBC:s sändare synes också arbeta med helt annat 
frekvenssving och andra ·uteffekter än Televerkets. 
Ingen gång skedde dock övermodulering. 

Yamaha har som följd av den nya AFC-lösning
en infört ett system av indikatorlampor på recei
vern som ger en mycket överskådlig och informa
tiv signalbevakning. Hela receivern gav ett intryck 
av hög finish och ett detaljnoggrant konstruktions
och tillverkningsarbete, men klangresultatet från 
de engelska programkällorna var sådant att man 
fick falla tillbaka på den slitna frasen "som att 
öppna ett fånster". 

U.S. 



En ny generation Rotel - receivers 
gör nu sin entre på den svenska mark
naden. Produkterna tillverkas av det 
välkända företaget Roland Electronics 
som under en lång tid varit specialise
rade på tillverkning av Hi Fi-utrust-
ni ng av mycket hög kvalitet för främst 
professionell användning. 

fina prestanda och tillförlitlighet vilket 
endast har varit möjligt genom den 
höga forsknings- och tillverknings
standard som Roland Electronics be
sitter. Att sedan allt detta kunnat 
"förpackas" i en mycket tilltalande 
formgivning är ytterligare en anled
ning till Rotel-produkternas mycket 
höga anseende runt om i världen. Den nya produktserien som nu är 

under lansering i Sverige består av 4 
olika receivers med typbeteckningarna 
RX 202, RX 402, RX 602 samt RX 802 
som är flaggskeppet i serien. Produk
terna kännetecknas av genomgående 

Ge Dig därför möjligheten att under 
våren titta in hos en radiohandlare för 
att närmare stifta bekantskap med 
Rotel. Efter det besöket är Du övertygad. 

Typbeteekning: 
FORSTÄRKARDELEN: 
Stereotyp 
Ingångar: Magnetisk pickup 

Bandspelare 
Reserv 

Max uteffekt IWI vid 1KHz 
alla kanaler drivna: 4 ohm 

RX802 

2-kanal m. simulerad Jf4 ·kanal 
IQ2 2,4 mV, 40KOeI.6,4 mV,4KO 
IQ2140mV,26KO 
IQ2140mV26KO 

2 " 60 
2 ' 50 

Frekvensomfång IHzl 
Effektbandbredd IHzl 
Störningsavstånd PU/ band I dB I 
Utgångar. Högtalare 

Hörtelefon 
Bandspelare 

BaJanskontroll (0J0) fr. mittläge 
Tonkontroller IdBI 

10-50000 
5-50000 
65/65 
2par4 - 160 DIN 
Min.40 
I Q2280mV I,7KO DIN 
0 - 100 

RADIODELEN: 
Våglängdsområden MV, UKV 

Ja 
1,5 
2 
40-15000 
30 - 15000 
0,15/0,2 
55 

8 ohm 
Distorsion 1% ) vid 1 kHz 8 ohm 
max. effekt 

6W 
50mW 

0,02 
0,015 
0.02 
0.15 

Skivbrusfi lter/rumblefilter 
Loudnessfilter 

-t 101100 Hzl 
± 101 !OK Hzl 
Jafja 
Ja 

Stereodekoder för pilotton 
Känslighet på UKV I~ V I 
BegränsninglJJV) 
Frekvensomfångvid ± 1,5dB(Hz) 
FrekvensomCång vid ± 3 dB (Hz) 
Distorsion, "klirr" (%) Mona /Stereo 
A M-undertryckning (dS) 
Avstämningsindikator 

Ytterrnått B H · D Icml 
Viktlkgl 

l st centrumindikalor 
l st fältstyrkemeter 
6I X I4 >. 38 

Internodulation (%1 vid 8 ohm Tape Monitoring Ja.2stA - B, B- A 13 

~RANK RADIO INTERNATIONAL AS 
8 MEDLEM AV SVENSKA Hi Fi INSTITUTET 
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Kassetter, skivor, band och film 
- räkna med detta för hem-video 
Nu siktar bnmschen på 80-talet 
•• Att ljudrnedierna fått en oerhörd genom
slagskraft torde ingen kunna bestrida mot en 
bakgrund av att det i vårt land årligen säljs 
11 - 15 miljoner (uppgifterna varierar något, 
beroende på källa) grammofonskivor och 

Fig l. Den professionella TV-produktionens medel 
innebär en långtgående elektronisering och för
fining som tillförsäkrar upptagningen hög kvalitet. 
Problemen med bildinformationens bevarande och 
återgivande har fram till senare år medfört att te
levisionen som medium i motsats tillljudtekniken 
måste arbeta under ständig hundenhet till tiden och 
rummet, åtminstone vad gäller den praktiska prin
cipen. 

Fig 2. Inom bevakningstekniken, reklamen och 
olika grenar av företagsamheten har man i mer än 
10 år i vårt land använt de möjligheter som ligger i 
de i början av 1960-talet debuterande TV-bandspe
larna och de ofta japansk-amerikanska TV-ka
meror som i varierande grader av resursrikedom 
stått till buds. Luxor, Hitachi, Shibanden IVC, Bell 
& HowelI m fl fabrikat är välkända liksom Sony 
och Akai. 
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magnetband med program, och att hundratu
sentals människor köper blanktape för att 
göra egna inspelningar avlockar väl heller 
ingen förvånade kommentarer. Medan lj udin
tresset, fokuserat på Hi fi -materielen, antagit 
folkrörelseomfattning och etablerats på en 
mängd olika sätt är fortfarande mediet nr ett 
för ' bildinformation i hemmet televisionsmot
tagaren; en "passiv" förmedlare av SR:s pro
gram och en anordning, vars potentiella för
måga ännu inte lockat särskilt många till nya 
upptäckter. 

Ty det som går att spela in från radiomot
tagaren resp spela upp över en ljudanläggning 
har naturligtvis sin motsvarighet också på 
TV -sidan, men här finns ännu en rad hinder 
att övervinna, främst kostnadsbetingade, i 
någon mån av systemkaraktär. Att det finn s 
behov aven inspelnings - och återgivningstek
nik obunden av fasta sändningstider, med 
valmöjligheter för den enskilde beträffande 
programkonsumtion tidsmässigt brukar om
vittnas av de ganska betydande grupper i 
samhället som har arbetstiden förlagd utanför 
de gängse dagtiderna: Man räknar med att ca 
1,2 miljoner svenskar - sysselsatta inom 
servicenäringar, kommunikationer och skift
gående industrigrenar, sjukvård osv - har 
"onormal" arbetstid. Med den tilltagande 
orienteringen mot kunskapsbreddande pro
gram, löpande kurser och olika slags special
inriktad fortbildningsverksamhet i TV är det 
givetvis en väsentlig förutsättning för många 
att kunna konservera ett program automa
tiskt, och att detta program senare kan spelas 
upp och även repeteras vid olika inlärnings
moment. 

Om detta har betydande delar av 1970-ta
lets mediadebatter handlat, men än så länge 
sker inga mer remarkabla framsteg på video
sidan: Det säljs något tusental systemen heter 
per år i vårt land, och företrädesvis är det ut
bildningsväsendet och industrin som investe-

Fig 3. På hemmavideosidan finns i dag bl a den 
här utvecklingen aven välkänd utrustning - So
nys AVC!HV 3420 CE "Video Rover". 

Fig 4. Videokassettsystemen anses till stor del ha 
avlöst de stora bandspelarmaskinerna med öppna 
spolar. Kring Philips av IEC normföreslagna 
Europasystem har i dag 20 stora elektroniktillver
kare grupperat sig. Här ses en Philips VCR-appa
rat. Den kan numera fås med elektronisk redi
gering för särskilda behov, och RT-medarbetaren 
Åke Holm har aktivt deltagit i utvecklingsarbetet 
på detta slags maskiner, vilket utförligt redovisats 
tidigare i spalterna. 

rar i apparaturen, vi lken som lägst torde be
tinga ca 5 000 kr i dag för en fårgkapabel 
kassettspelare och ca 7 000 kr för en 
svartvit-kamera och bandspelare. För hem
bruk är apparatur av det slaget ännu relativt 
sällsynt. 

Vad som inger många betänkligheter är 
naturligtvis att verkligheten ännu så lite har 
svarat mot alla högstämda förväntningar och 
förutsägelser beträffande olika videosystem, 
prisstrukturer och programmöjligheter med 
abonnemang, pay-TV etc, att inte nämna "da
toriseringen" med TV som terminal osv. I 
jämförelse med den långsamt klarnande indu
striella grupperingen på videosidan är ljudtek
nikens 4-kanaloenigheter och systemvarianter 
rena idyllen! 

De etablerade system
Iösningarna är .dessa: 
Det vi i dag med säkerhet kan tillgå på TV
bildsidan är dels en ganska etablerad teknik 
och dels några efter års besvikelser, bakslag 
och utvecklingsmödor just visningskl ara och 
marknadsfårdiga system: 

- Band och bandspelare för maghetban'd 
av olika kapacitet, upp till 90 min speltid och 
med möj lighet till inspelning; även i färg. 

Foto: RT, SRL!RR, Philips, Ove Wallin , 
Hans Ge Eriksson, Bertil Jigert m fl . 



* En del uttolkare vill se tecken till att 1975 blir "hem-videons år ': * Andra grupper forlägger forsiktigtvis det kommersiella genombrottet till slutet av. detta årtionde och början av 
1980-talet. 
* Gensvaret hittills hos allmänheten har varit klent, samtidigt som de entusiastiska framtidsvisionerna varit legio • •• 
Men uppenbartforestår nu den marknadiföring av apparatur och programvara som så länge låtit vänta på sig. * En särskilt intressant aspekt tycker vi är vilken rollfilmen som mediumfor kommunikation och kreativitet kommer 
att spela. Skivor och kassetter är som motsvarigheterna på hemliudsidan mest medelfor passivt tillgodogörande av 
iriformation. Kassetterna erbjuder visserligen inspelningsmöjlighet. Men detfinns 100 OOO-tals smalfilmare i vårt land 
som kan väntas uppmärksamma de nya, elektroniska möjligheterna. Blir liudsynkroniseringsresursernaforbättrade, 
framstår den elektroniskt visade filmen som ett lockande alternativ till de med stor säkerhet dominerande skiv- och 
kassettsystemen. 

Sådana apparater finns i vårt land sedan 1964 
till ett antal av nu ca 2000, flertalet väl 
fungerande som ITV-utrustningar ihop med 
relativt enkla kameror. Instruktion och sälj
träning har varit och är främsta använd
ningsområdena. Men - som radio branscher
nas företrädare har märkt - intresset för den 
ensamma videobandspelaren har mattats. 
Den mera lätthanterliga och tidsanpassade 
TY -kassetten står nu i förgrunden för upp
märksamheten. 

- Om kassettekniken har RT utförligt 
rapporterat under åren. Denna teknik (VCR) 
från Philips har ju också blivit ett slags Euro
pastandard med 20-talet firmor knutna till 
"norm"-kassetten enl lEe. VCR, baserat på 
1/ 2-tumstape (Video Cassette Recording) resp 
det mera anspråksfull.a U-Matic från japan
s-ka Sony, arbetande på 3/ 4-tums videoband, 
utgör de båda kassettsystemen. U-Matic om
fattas av lO-talet företag. Systemen är inte 
kompatibla och kostnaden för den mest 
utvecklade kassettspelaren av U-Matictyp 
uppgår till nästan dubbla priset för en YCR
apparat och systemet är ett ganska professio
nellt inriktat sådant. 

- Filmen som medium för bild visning 
elektroniskt i stället för videoband och kasset
ter förs fram aven annan grupp tillverkare. 
Dessa har utvecklat apparatur för kassetter 

Fig 5. Japanska JYC hör till firmorna som använ
der den högre band bredden och de något större 
resurser vilka finns i det dyrare U-Maticsystemet, 
som initierats av Sony. Bildens 60000 E har alltså 
de U-formade kassetterna, dubbingmöjligheter for 
audio, två tonkanaler, fjärrstyrning, automatisk 
sökning och repetition och en utsignal som går di
rekt in på monitor, recei ver och audioenheter. En 
tunerenhet for YHF/UHF är ett extra tillbehör. 
- Versioner av kompakttyp for monokroma in
spelningar finns också for upp till 70 minuters 
speltid. En port~bel fårgmaskin, PY-GS 4800, kom 
i våras till Europa. Den torde kosta ca 30 000 kr. 

Fig 6. Här är den tidigare utforligt i RT presentera
de YL P-spelaren från Philips, den opto-elektronis
ka skivspelaren som arbetar med laseravsökning 
av informationen. - Se RT 1974 nr 3. 

för Super 8-ljudfilm och för avkänning av 
film som ska spelas upp i TY-mottagaren. De 
två kända företag som inriktat sig på den här 
lösningen , Nordmende i Europa och Kodak i 
USA, för båda i princip fram likartade film 
kassettspelare i form aven scannerenhet som 
kan matas med dels filmkassetter, dels använ
darens egna 8-upptagningar på rullar. Appa
raturen är till det yttre ganska lik kassettspe
larna. Pri set ligger i stort sett mitt emellan 
Philipssystemets apparater utan elektronisk 
redigering och den billigaste U-Maticenheten. 
Man får ge ca 7 000 kr för en filmkassettspe
lare för Super 8-film, vilken kan förses med 
antingen optiskt eller magnetiskt ljud. En be
tydande fördel är att hela uppspelningen för
siggår elektroniskt och utan några värmealst
rande ljuskällor, som kan få filmen att bukta 
eller att bli värmeskadad - stillbilder kan 
kvarhållas utan risk för överhettning, vilket är 
en fördel i undervisningen. 

En användbar detalj hos filmkassettspela
ren är dess förmåga till ljudsättning av film: 
Man kan med kassettapparaten tillföra ljud 
till filmerna, om de efter laboratorieframkall
ningen magnetspårbelagts. 

Många tycker om att arbeta med film , och 
filmkassettiösningen uppvisar i jämförelse 
med TY-kassettrutinerna en del fördelar, som 
t ex att 
+ super 8-kameran är lättskött, kan handha
vas av nästan vem som helst, kan förses med 
film närapå överallt, är obunden av lokal och 
plats, upptar ringa utrymme och är också i 
sina förfinade varianter inte särskilt dyrbar 
+ redigeringen går enkelt och kan utföras 
med ganska okomplicerad materiel 
+ beståndet gamla filmer kan visas utan 
några mellanled eller särskild överspelning 
+ man är oberoende av projektorofullkom
ligheter , kan visa stillbilder, visning(~n försig
går "elektroni skt" tyst utan mekaniskt surr 
och rassel och utan påvisbart slitage på fil 
men samt utan att rummet måste mörkläggas 
och särskild projektionsduk uppgilIras. I en 

projektor kan man heller inte i efterhand kor
rigera fårgbalansen hos filmen. Detta låter sig 
lätt göras vid en elektronisk filmuppspelning , 
som max kan försiggå 30 min i nuvarande 
apparatur. 

Ljudsättningsmöjligheterna 
behöver rörbättras 

Nackdelarna, sådana de redovisas i olika 
branschsammanhang, tar främst fasta på de 
här jämförelserna med kassettsystemet: 
- Minutkostnaden för Super 8-filmvisning 
är hög 
- Man kan inte "radera" en film som redan 
är inspelad. Engångsvara, alltså 
- Man kan inte på filmen spela in de vanliga 
TY -programmen 
- Ljudsättning är möjlig enl ovan, men det 
är svårt att åstadkomma synkront ljud på 
amatörinspelad film. 

Inom Sveriges Radioleverantörers bransch
organ är bedömningen av filmkassettsystemet 
den, att "det sannolikt är en tilltalande lös
ning för många amatörfilmare liksom för fö
retag och myndigheter vilka använder Super 
8-film för utbildning och som vill spela in 
egna fårgprogram med en prisbillig, egen ut
rustning", (p 35 i Videohandboken 1975). 

Den höga minutkostnaden som råder för 
amatörfilmning avspeglar sig i att tillgången 
på fårdiginspelade Super 8-filmer är relativt 
stor, men personer som äger Super 8-projek
torer köper ändå fårdiggjord film bara i rela
tivt ringa utsträckning: Detta anses bero på 
att ett medium med hög minutkostnad främst 
reserveras för de egna inspelningarna. 

Fig 7. Marknadsklar nu i vår efter åratal av forsök 
och svårigheter med skivornas mekaniskå 
egenskaper: Telefunken - Deccas TED-skivsys
tem. Tyskt pris ca I 500 DM. Tio minuters speltid 
är normalt fOr skivorna, som blir relativt prisbilli
ga. Utom PAL-signalen har man två tonkanaler. 
Tre reglage är allt man behöver for manövreringen. 
Automatisk sökning finns for avspelning av visst 
avsnitt på skivan. Man kan också repetera ett visst 
spår ett antal gånger. Tyskarna är just nu intensivt 
verksamma med att utöka skivans speltid, och en 
prototyp for detta finns. 
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Smal/ilmaren har äntligen börjat kunna dra 
nytta av många års 'elektroniska utvecklings
arbete och har i de dyrare kamerornafått 
enklaförstärkare och upptagningsmöjlig
heter för synkronljud. 
Å'n så länge bör mekaniken kosta bra mycket 
mera att göra än enkla halvledar- och IC
steg. Ska vi tippa att kretsar för S-ljud bara 
inom något år har trängt långt ner i apparat
prisklasserna ? 

TV -kassettens minutkostnad är en dryg 
tredjedel lägre än för Super 8-fiImens . Men de 
återstående videosystemen uppvisar ännu läg
re minutkostnader. Detta anses vara en viktig 
orsak till att så stora satsningar gjorts på 
utveckling av skivbaserade videosystem som 
skett på kontinenten. 

TV -skivspelarkonkurrensen 
går DU in i fOrsta stadiet 
- TV -skivspelaren lanseras som känt frene
tiskt från två håll: Vi har TED-systemet från 
Telefunken - Decca-koncernen och vi har den 
av Philips och Music Corporation of America 
föreslagna VLP-skivan. 

TED är baserad på en mekanisk uppspel
ningsprincip och VLP - Video Long Playing 
- arbetar med optisk avkänning från en la
serstråle. Speltiderna varierar för systemen 
från 10 till 30 minuter. I inget fall kan man 
själv göra inspelningar på dessa hög förtätade 
informationssystem vilka uppvisar olika 
egenskaper, utförligt specialbeskrivna RT 
tidigare. • 

Fig 8. Nordmendes filmkassettspelare, också skild
rad i RT, erinrar ganska mycket om en VCR-appa
rat. Systemet kallas Spectra Color-Vision och ger 
god bildkvalitet från Super 8-fiIm. Pris ca 7 000 kr. 
Kan antas utöva stark lockelse på många smalfil
mamatörer. 
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Fig 9. Betydande resurser finns numera för smalfilmaren sedan Super 8-formatet började intressera också 
professionellt filmfolk för försök. En amatör har knappast bruk för en Ecla ir eller Arriflex, men bildens Bea
Iieu - vi ser den senaste, avancerade versionen 5008 S - förebådar en ny nivå för hela apparatklassen. 
Steglöst variabel motorzoom ingår, där 6-80 mm kan växlas på 4 s- 12 s. Automatbländarsystem, snabb, 
högkvalitativ och flexibel optik, en 100-procentig ljusreceptiv sökare, makroinställningsmöjligbeter utan 
tillbehör, växelfattning för alla 35 mm objektiv och 16 mm objektiv med standard C-fattning. - Ljuddelen, 
som alltså möjliggör dokumentärupptagningar med stora anspråk, uppges klara frekvensområdet 50 Hz-
12 kHz med 1,5 dB avvikelse vid ljudhastigheten 24 b/s under lägre distorsion än 0,75 % och med SIN 57 
dB samt ett svaj lägre än 0,4 %. Ljudregistreringen sker med kassett, och modulationen kan försiggå anting
en med automatisk utstyrning eller med operatörens inställning vid t ex tillkoppling av exgerna bandspelare. 
Pris 7 200 kr med moms till konsument. I Sverige säljs kameran med Schneiders Optivaronzoom 1,8 6 -;- 66 
och inte med Angenieux kända original optik. Generalagent: Sven Backman AB, Sundbyberg 3. 

"1975 - videoåret" 
TV-skivan ca 1980? 
- Det finns i dag ca 8 000 videospelare i 
Sverige, och av dessa finns något tusental j 
handeln eller hos enskilda, uttalar ny till
trädde projektledaren fOr video hos 
Svenska Philips, ing Roland Bergman, i en 
SvD-intervju. Att det finns så få kan bero 
på många orsaker, prissättning, okunskap 
hos allmänheten etc, men 1975 tror Berg
man blir året "då allmänheten får upp 
ögonen för video". Att priserna på appara
tur och programvara med tiden går ner 
torde vara säkert, men omfattningen vågar 
ingen ha bestämd mening om. 

- Skivspelaren och TV-skivan har vi 
här 1977, heter det vidare. Vi räknar med 
att den kommer att bli av betydelse 
1978-1979, menar Philips talesman. 
Priset för en skivspelare kommer att un
derskrida dagens fårg-TV-priser. Skivan 

blir billigare än kassetten, och pnssatt
mngen kommer att fo lja innehåll och spel
tid. 

I artikeln blir man också påmind om att 
fastän inget av de här vi deomedierna ännu 
riktigt är realiteter, så pågår ett omfattan
de arbete på många håll i form av avtals
förnyelser som inkluderar klausuler om 
upphovsrätter , kopieringsforbehåll , vis
ningsrätter, spridning etc. Till detta kom
mer alla utredningar, debatter och under
sökningar samt konferenser. 

TRU har uttalat, att vi inom två år 
kommer att ha video på konsumentmark
naden. Men inom Föreningen svenska vi
deoproducenter delar man inte den opti
mismen: Det dröjer åtskilliga år ännu , 
säger man, och av allt att döma förbehål 
ler många videons kommersiella genom
brott 1980-talet. 

- Den fOrsta prognosen är något fOr 
optimistisk, den senare aIJtfOr pessimis
tisk, menar Roland Bergman. 



RT bruksrapport 

Philips 25, vidikon-hand-TV -
kamera för s/v-återgivning 

* Under vinter- och vårmåna
derna har RT utfört praktiska 
prov med en lätt TV-kamera 
från Philips, som finns i en 
mängd utföranden och som sik
tar på en all round-marknad av 
semiprofessionell typ - bevak
ning, institutionsbruk,försäfi
ning och demonstration etc men 
också på amatörkadern som 
från filmning vill ta steget till 
det elektroniska bildskapandet. 
* 25 -kameran är lätt, välbalan
serad och utrustad med en ypper
lig zoomoptik,finner vår 
bedömare. * I några avseenden verkar den 
dock svårskött, och tekniken 
kan man känna sigfrämmande 
för. Begränsningarna - priset, 
avsaknaden av j'ärgmöjlighet och 
bundenheten till rummet - med
för slutsatsen, att åtminstone 
j'ärgfilmamatörenfår svårt att 
finna sig tillrätta med TV
kameran, som troligen främst är 
ett kommersiellt verktyg. 

•• Den provade Philips-vidikonkameran 25 
kommer i en tilltalande liten och lättransportabel 
svart plastkoffert, vars inredning kunde tjäna som 
mönster för många tillverkare av foto- och kame
rautrustningsväskor. Här ligger kameran mellan 
fasthållande profiler omgiven av de nio meterna 
kabel och med mikrofonen, nätdelen och HF-mo
dulatorn fynd igt instuvade i mellanrummen. Allt 
hålls på plats och är kompakt men oömt förvarat. 

Den i satängkrom ytbehandlade kameran på
minner starkt om en filmkamera, och man kan 

Foto: HANS J FLODQUIST, OVE WALLIN 

utgå från att användare av "åttor" av olika slag 
genast känner igen sig utan omställningsproblem. 
Kamerahuset har fått ett rejält tilltaget grepphand
tag under, och balansen hos kameran med den re
lativt kapabla zoomen (i brännviddshänseende) 
framstår genast som behaglig och rätt avvägd. 

Reglagen är inte många, om någon väntade sig 
det: Man har just inget utöver den gängse, me
kaniska bländarringen, som ligger något obekvämt 
till framfor själva objektivanslutningen intill söka
rens siktestunnel. D iametern är just här bara ca 
hälften mot objektivet i övrigt, men det är inte 
meningen - trots att funktionen ej är elektrisk -
att man ideligen ska behöva justera ljusflödet i 
motsats till vid filmning. Avståndsinställningen 
regleras med en reffi ad ring längst fram. Kamera
husets ovansida upptas bl a aven indikatorlampa 
som lyser vid påslag. Det reglerbara siktesokularet 
skjuter ut en bit bakom kamerakroppen. Kameran 
levereras normalt med sökaren fåst på denna 
vänstersida. Men önskar kunden detta kan kame
ran fås med sökaren övervriden mot högersidan. 

I handtaget undertill ligger kabeln infåst, och 
här sitter också Dl N-kontaktanslutningen till 
mikrofonen. Denna är ett litet rundtagande - eller 
i varje fall till karakteristiken riktningsokänsligt -
system som man till råds gå ganska nära (30 cm!) 
ljudkällan med. Vid anslutning av TV-kameran till 
en TV-mottagare kan man prova med att vrida upp 
volymen på denna så högt att man går fri från 
rundtjut, akustisk återkoppling. 

Handgreppet kan av lägsnas från kamerahuset. 
Detta ställer sig också nödvändigt då man vill 'ha 
TV-kameran satt på stativ. Handtaget är utfört i 
två delar, den fOrsta lossas med en baksidesplace
rad skruv. Den andra delen av handtaget har upp
till fåsts i kamerans stativgänga. 

Vidikonbildröret lättskadat 
vid starkt infallande ljus 

Förberedelserna t ill bildsändning är enkla och 
lätt genomforda: Man pluggar in den nio m långa 
kabelns ena ände i kamerans egen , korta kabel. 
Förlängningskabeln passar i en av nätaggregatets 
kontakter. Aggregatet ansluts till 220 V vägguttag. 
Härvid lyser kamerans kontrollampa upp. Har 
man tidigare avlägsnat zoomoptikens lock är det 
så dags att klämma på motIjusskyddet av gummi 
över objektivet. Strax nu får man antagligen - om 
man låter kamerans signal gå in på TV-mottagaren 
och inte enbart bandar någon kassett i en VCR
maskin - fö rsta varslet om hur man i n t e ska 
bära sig åt med den för intensivijus känsliga vidi 
konen. R iktar man näm ligen objektiv och rör mot 
solen eller rakt in i en inte alltför stark ljuskälla, 
"bränner" bilden in i röret och sitter kvar som en 
mörk, diffus fläck ett tag. Vill det sig illa, tar vidi 
konröret permanent skada och blir "blint" över 
något område i fortsättningen . Det här är kamera
typens stora' nackdel. Eftersom 25 -kameran bara 
är en variation på ett känt tema i så motto att bas-

kameraenheten finns i en rad olika utföranden och 
bl a då som stationärt inriktad bevakningskamera i 
fabriksområden, lager, militärbaser o dyl på 
många håll, har den därför i sådana utföranden fått 
en filterenhet som styrs av det infallande ljusets 
intensitet och 'forhindrar permanent ödeläggel e till 
foljd av t ex flödande solljus vid vissa timmar på 
dygnet. 

Nybörjaren med Philips-vidikonen råds att dra 
ner bländaren från max till f= 5,6 på det här sta
diet som ett utgångsvärde för normalljusa förhå l
landen. 

HF-modulatorn ska nu in på nätaggregatet. 
Längsta modulatorkabeln, som är fyra m, pluggas 
in till den tomma kontakten på nätdelen. 

Den provade 25 -kameran levererades med den 
moderna koaxialkontakttypen för TV-anslutning 
(75 ohms osymmetrisk). Våra prov har skett med 
en portabel 15 tums Grundig få rg-TV-mottagare ~ 

Tekniska data 
Videokamera 25 
från Philips: 
Kameratyp: Handhållen, enrörs vidikonbestyc
kad kamera 
Kamerarör: 2/ 3-tums vidikon typ XQ 1270 
Optik: Zoomobjektiv f = I :2, 12,5 -75 mm 
brännvidd med optiskt sökarsystem och me
kan isk/ manuell bländarfunktion 
Optikleverantör: Fuji Film Industries, Japan, 
(TV -Z-Fujinon) 
Matningsspänning i Europa: 220 V ± 10 % 
50 Hz; kamerans matningsspänning 9 Y ge
nom medlevererat nätaggregat 
Modulatorenhetens utsignal : VHF-signal 
2,1 -2,8 mV toppvärde genom 75 ohm vid av
stämning till kanal 4 
Motivbelysningskrav: Minimum 20 lux vid re
flexionsljusrnätning ochf = 2 
Signal/brusförhållande: 38 dB vid normal 
känslighet 
Upplösning: Minimum 400 linjer 
Automatisk ljuskontrollreglering: Konstant 
utsignal vid ljusvariationer inom området 
1:50000 ikontrastomfång 
Vikt: Kameran väger med handgrepp och 
objektivet 1,3 kg 
Tillverkare: Philips N V, Holland 
Generalagent: Philips Svenska AB, Stockholm 
Capri s enl uppgift: Omkring 3 500 kr fOr full 
utrustning ink I förlängningskabel om 9 m, 
mik rofon, nätaggregat och HF-modulator med 
Dl N-kontaktdon och transportkoffert. 
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RT bruksrapport 

En välbalanserad och 
smidig liten handkamera 
är den här zoom-försed
da vidikonen . .. 

(37 cm) av typ Super C%r 1510 med in-line slits
maskrör och uteslutande halvledarbestyckning. 
Självfallet har någon färgbild inte erhållits, ef
tersom kameran är en svart/ vit-kamera. - Man 
drar alltså ut den befintliga antennanslutningen ur 
TV -mottagaren och ansluter kamerasystemets 
stickpropp från högfrekvensdelens korta kabel till 
antenningången . TV-apparaten slås sedan på, och 
om man inte redan gjort de ovan omtalade erfaren
heterna med det känsliga kameraröret har man 
chansen nu. Det blir brus i bilden och skuggor re
dan om man låter kameran "se" in i bildröret vid 
hög vitintensitet eller luminans. 

Kanal 4-inställningen möjlig 
att ändra efter lokala kraven 

25-kameran levereras uppen bart över hela Euro
pa inställd för kanal 4, vilken väljare trycks in på 
mottagaren. Vi har haft överläggningar med Phi
lips svenska representation om detta, eftersom 
handboken på ett halvdussin språk kategoriskt ute
sluter andra kanaler än 4. Kanal 4 är ju bl a Nac
kasändarens arbetsområde, liksom nämnda kanal 
används överallt lokalt i Europa, oberoende av vil 
ket monokromt eller fårg-TV -system man begag
nar, och följaktligen är risken för interferensstör
ningar och bilddegraderande element överhängan
de då man har kameran ansluten till sin mottagare 
under ordinarie sändningstid. 

RT:s prov har dock bedrivits nästan uteslutande 
under sådana tider då TV -programsignal inte varit 
aktuell, och några iakttagbara - men därför inte 
omätbara - bildkvalitetsskillnader har inte upp
trätt. Philips experter säger att man valt den här 
lösningen för enhetlighetens skull och att man inte 
vill att kunderna ger sig till att rota i HF-modula
torn, men att denna i praktiken lätt går att ställa 
om till andra frekvenser i VHF-bandet. Denna 
operation vill man dock helst att skolad serviceper
sonal utför. 

Den japanska TV -optiken från Fuji 
en måttlig men hÖgkvalitativ zoom 

Avståndet hos objekti vet kan ställas in från I m 
till oändligt. Man tillråds kika i TV-"monitorn " 
medan man fininställer. Sen ska bild utsnittet väl 
jas, och för den som filmat förr bör detta gå utan 
problem. Jag hade dock svårt att vänja mig vid 
objektivets arbetssätt och fick till en början en en
vis oskärpa på allt och alla. Det föreföll som om en 
zoomning alltid ödelade skärpeinställningen och 
krävde en ny fokusering. Men - se nedan -
objektivet är faktiskt kritiskt i skärpehänseende. 
Manövreringen sker inte med en spak utan med en 
ring man vrider på. Den japanska Fujinon-TV-op
tiken är utomordentlig (se RT J 974 nr 9) både i sin 
mekaniska funktion - den går mjukt och preci
sionsintrimmat utan glapp och oregelbundenheter 
- och som kameraoptik ; högupplösande, fruk 
tansvärt konturskarp och med utmärkt kontrast. 
Det är också en s k TV-Z-optik med antireflexbe-
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Fig l. En starkt tilltalande formgivning känne
tecknar vidikonkameran från Philips, som tätt 
ett elegant, slätt och rent utseende il la avance
rad filmkamera. Märk den mekaniska bländar
ringen alldeles framför kamerahuset och bakom 
den stora sökarens prismasystem. Kamerans 
ringa vikt, goda balans och stora handgrepp 
undertill underlättar arbetet med den. Subjektivt 
har man den fördelen, att lite skakiga TV -bilder 
inte upplevs som samma katastrof som färgfilm 
med ostadig kamera utgör - aU det alltid rum
rar och rör sig lite i rutan framstår som en psy
kologisk hjälp härvidlag. Den inte avbildade lil
la mikrofonen ska man plugga in ovanför hand
greppet. Den hänger i en kort tamp, och det är 
tämligen hopplöst att försöka hålla den med 
ena handen medan man håller kameran med 
den andra; en dålig lösning alldeles bortsett 
från mikrofonens verkligt låga kvalitet. 

Fig 2. Också om RT:s tryckkvalitet omöjliggör de 
detaljjämförelser som krävs kan ett studium av den 
här iii ur kamerans bruksanvisning kanske illustre
ra den enligt vår mening alldeles för subtila 
skärpeinställningen. Texten lyder: "Inställnings
rastret befinner sig i cirkeln i centrum av sökarbil
den. Om avståndsinställningen inte är riktig är bild
en oskarp i centrum och rasterpunkterna är tydligt 
synliga. Genom att vrida linsringen kan avståndet 
fininställas. När detta är riktigt inställt är rastret 
nästan omärkligt." 

Broschyrbilden t v är faktiskt precis lika skarp 
och defmierad som den t h. P g a ett något tätare 
fyrkantpunktraster är den föregivet oskarpa 
vänsterbilden något mörkare än den högra, som 
fått ett ljust punktlinjeraster. I praktiken med dess 
ofta svåra ljusförhållanden blir inställningen av 
zoomens skärpa både svår och omständlig - en 
lösning med koincidensutsnitt, överlagring eller 
hårkors i en kontrastrikt etsad zon hade vida varit 
att föredra. 

... men attfå in skärpan 
tillfullo under betraktan
de av motivet i sijkaren 
finner vi inte alldeles 
enkelt 

handlade linsytor, alltså med multiskikts-anti
reflex beläggning av modernaste vacuumtyp. 
- Man skulle möjligen önska en spak för bränn
viddsförändringarna i st f att behöva gripa runt 
det tjocka objektivets inställningskrans. 

Så har vi kap itlet om bländaren. Man avråds 
från att arbeta med full öppen bländare till följd av 
vidikonrörets höga känslighet. Tumregeln är att 
man naturligtvis vid sämre ljusförhållanden får 
hålla sig på större öppningar, t ex omkring /=4, 
medan man utsatt för starkt so/ljus måste dra ner 
lill minsl 11. Vad som är korrekt bländare får man 
avgöra subjektivt - bländaren är "riktig", då en 
tydlig och njutbar, kontrastrik bild framträder på 
TV-bildröret. Minsta til lgängliga bländare är 16. 

Philips-TV -kameran har automatik 
för Ijusomtänget vid bländarstegen 

Den i kameran inbyggda belysningsautomatiken 
kompenserar känsligheten inom vissa gränser 
kring varje fastlagt bländarområde. Kameran kan 
tveklöst handskas med ett mycket stort kontrast
omfång i motivet. Man ska alltså inte behöva, som 
ingressvis antyddes, skruva upp och ner på blän
darringen, utan automatiken har programmerats 
så, att "normala" utomhusvariationer med skift
ningar i ljuset över ett landskap etc inte allvarligt 
förrycker bildkvaliteten. Skulle ljusstyrkan under
gå större förändringar, och man t ex ser att bilden 
berövas nästan hela sin kontrast mot tidigare, har 
automatiken "fallit ur" , och man måste justera upp 
bländaren minst ett steg. Vi har också det från fo
tografin vanliga och förargliga fenomenet att be
lysningsautomatiken programmerats så, att den 
reagerar huvudsakligen på de ljusaste delarna i en 
scen: Spelar man in rörelser aven människa mot 
en relativt ljus bakgrund, blir figuren dunkel eller 
nermörk på bildröret , därför att exponeringen för 
rycks. Detta får man, likväl som vid vanlig fo
tografering och filmning, kompensera med blända
ren, med lämpligt bildutsnitt och gynnsamma 
kameravinklar. Fördelen med TV -kameran är att 
man obehindrat från början (vid ansluten TV-mo
nitor) kan kontrollera sina tagningar , under det att 
fotografen eller filmaren många gånger alltför sent 
kommer till insikt om att han/ hon borde exponerat 
lite annorlunda ... 

Några ord om avståndsinställningen med TV
kameran. Sökarokularets mussla och linssystem är 
vridbara och låter sig regleras från + 3 till - 3 
dioptrier. Man tillgår en låsring som säkrar inställt 
värde. Detta når man genom att man först ställer 
in sökaren på oändligt och därpå gör prov. Då får 
man den riktiga arbetsinstälIningen. Finjusteringen 
ska kontrolleras med inställningsrastret i sökarbil
den. 

Skärpeinställningen kritisk 
med fin och diffus etsning 

Denna är mycket tilltalande, stor och ljus som 
hos den allra bästa filmkamera, men jag vill· mena 



Fig 3. Något att drömma om för TV-amatören -
den stora, professionella kamerans elektroniska 
monitor som "sökare". Dagens små, bärbara TV
kameror är ett slags hybrider mellan superåttor och 
elektroniska kameror, där hela valet av bild utsnitt 
och sökning försiggår rent optiskt, vilket ställer 
krav på skärpeinställningsanordningarna. 

att jag - trots utmärkt syn och många års vana 
vid olika stillbildskamerors inställningssystem -
erfor svårigheter med avståndet i TV -kameran. 
Detta blev också resultatet vid forsök med att låta 
erfarna filmamatörer sköta kameran. Kritiken var 
enhällig på denna punkt. Man har nämligen en re
lativt liten cirkel som utgör centrum av sökarbil
den och där inställningsrastret lagts. Teoretiskt 
gäller, att om avståndsinställningen inte är korrekt, 
blir bilden oskarp i centrum med rasterpunktsmön
stret synligt. Vid vridning av linsringen finjusterar 
man distansen. Vid rätt inställd optik är rastret 
nästan omärkligt. Men för det första är den rastra
de ytan rätt diminutivt tilltagen. För det andra är 
mönstret över huvud fOga framträdande, också vid 
felaktig inställning, och jag ställer mig lite frågan
de till hela lösningen. Det är ännu svårare att få in 
skärpa med TV-kameran i dåligt ljus , typ available 
light i bostadsrum, än i det bekanta fallet med en 
ESR-kamera med kort vidvin~el. Man får kika sig 
närapå blodsprängd i vissa lägen efter de där di
minutiva rasterpunkterna i cirkelns fina etsnings
mönster, och det är egentligen bara de omkringstå
ende som med båda ögonen har TV-mottagaren i 
fokus som kan säga hur skärpan egentligen ligger. 
Det är ganska lätt att vid avståndskorrektion göra 
för stora vridningar på ringen ; objektivets foku
seringsområden är snäva, och plötsligt har alltihop 
"hoppat ur". 

Detta, synes det mig, är lite av kärnpunkten ifrå
ga om kameramannaskapet. Det heter ju "kamera
man" vid TV och video och inte "fotograf', som 
forbehålls mekanik- och bromsilverklanen ... Som 
fotograf är man van vid att i ell moment, så gott 
som, välja bildutsnitt, ställa in skärpan och avgöra 
andra frågor som exponeringens hänsynstagande, 
slutartid, osv. Med TV-kameran for ögat gör man 
bara halva jobbet. En "riktig " kameraman som 
t ex opererar en stor flerrörs Plumbikon på hjulsta
tiv har ju dels sin elektroniska monitor framför sig 
som "sökare" med permanent bild, dels är han all 
tid förbunden med bildmixen och sin TOM eller 
andra sändningsledande personer, som hela tiden 
ser i sina monitorer vad var och en "på golvet" har 
i fokus och oavlåtligt dirigerar kameramännen lik
som in- och utgående signal från kontrollbordet. 
Jag kom snabbt till den något irriterande erfaren
heten att man vid den här "direktsändningen" utan 
mixer etc hela tiden måste ha ett öga i sökaren och 
det andra sneglande mot TV -bildröret for att chec
ka skärpa, bildutsnitt och kontrast, vilka viktiga 
faktorer det tog bra lång tid att få fason på, jämfört 
med vanlig fotografering eller filmning. 

Det blir elektriskt kom
plicerat och tyngande, 
men nog är drömmen att 
förfoga över en elektro
nisk bildmonitor i stället 
för en optisk sökare! 

"Att gå ut med kameran" •.. 
Videobanden - inget bestående! 

Allt det där kan man givetvis lära sig att behär
ska mycket bättre än förf. Men en tekniskt avgö
rande faktor återstår att värdera, och det måste var 
och en tänka sig in i. Det är den relativa bundenhe
ten man tvingas till av systemet, vilket inte medger 
mer än ca 10- 12 m aktionsradie till följd ' a v det 
(rätt styva) plastade kablaget. Den som "går ut" 
med kameran gör det i högst begränsad mening ... 
Man kliver ut på backen och siktar på något som 
man inte kan se mer än i sökaren, medan familjen 
där inne i vardagsrummet kring TV-mottagaren 
högljutt krämtar om den dåliga bildsändning man 
presterar. All right, det finns naturligtvis Philips 
"europeiska" kassettsystem , med och utan elek
tronisk redigering. Då kan man naturligtvis bemö
da sig om att fOrsöka spela in något meningsfullt, 
värt att bevara på den rätt dyra kassetten, vars 
program kan varvas med TV -tappade inslag och 
köpta program som Kalle Anka och annat barn
vaktslämpat. Men alla TV-kameraägare jag talat 
med, både här och i utlandet, har något generade 
haft samma story att delge mig: Ingen hade kvar 
något enda gammalt, helt program på tapen! Näs
tan precis allt de tagit upp hade raderats bort, un
dan för undan. 

- Men mina smalfilmer har jag förstås kvar! 
utbrast alla som epilog. 

Bundenheten till rummet, 
bristen på fårg handicap 

Ja. Det är nog gott och väl att tillgå en "riktig" 
TV-kamera med ljud - fast den lilla mikrofonen 
till det här systemet var det sämsta med det, kapa
bel till en högst beskuren ljudkvalitet och ett all
mänt murrigt, distorderat ljud som antingen inte 
gick att få någon nivå på eller också blev alldeles 
överstyrt - men trots flera goda egenskaper hos 
Philips-vidikonen 25 som lätthet, bra balans och 
en utan gensago utmärkt optik har jag svårt att se 
den som ett alternativ till smalfilmen, vilket torde 
vara tillverkarens syfte i icke obetydlig mån . Det 
är visserligen charmigt att kunna dra fram kame
ran och visa gäster och besökande barn hur de ser 
ut "i TV", men jag undrar för hur länge man tillta
las av den påfVungna fysiska bundenheten vid det 
egna vardagsrummet, eller var man nu har TV
mottagaren eller sin kassettmaskin. Att få film
amatören att avstå från sin semesterfOljeslagare 
eller från att gå ut med kameran på söndagarna om 
sommaren blir nog svårt, misstänker jag. Dess
utom erbjuder ljussättningen sina problem: Ljus 
måste man ha i ganska riklig mängd, men samti
digt tvingas man oavlåtligt skydda bildröret fOr 
direktinfallande strålning. Detta tröttnar man rätt 
snart på, skulle jag tro . Barn och vid apparatur 
ovana vågar man knappast anförtro vidikonen. 

Filmaren och fotografen har ju också hela den 
moderna färgfilmens koloristiska spektrum att fOr-

"Folk-TV-kamera" 
nyhet från Eumig 
Österrikiska Eumigs nya ve 551 är främst av
sedd för ägare aven hem-VCR-apparat. Denna 
nya lilla videokamera uppges kompatibel med 
nästan alla befintliga videoutrustningar i dag. 

Lågt pris och enkel användning har varit 
vägledande. Man får i den mattsvarta kameran 
en zoomoptik 3: l med ljusstyrkan I : 1,9, kapa
bel att ta upp signalen vid 40 lux. Upp till 
40000 lux belysningsintensitet kan man klara 
av. Kameran har mekanisk bländare men elek 
tronisk förstärkningsautomatik. Upplösningen 
sägs ligga högre än vad som krävs för hem ap
paratur på videosidan. För [TV-användningar 
kan också denna minikamera levereras i sär
skilda utföranden. 

foga över, och bedömaren vill deklarera, att ska 
TV-skapandet i privalsammanhangel ha någon 
framtid , måste det nog till en lika lätt och liten 
kamera for fårg. Philips har redan sådana profes
sionella reporterkameror, som RT-läsarna sett i 
våra referat från t ex Montreuxsymposiet, och en 
dag debuterar de också som amatörens egendom. 
"Ryggpacken ", kamerarören osv får säkert sina 
anpassade lösningar. 

Sammanfattning 
och utvärdering: 

Jag vill gärna betona att Philips 25-vidikon är en 
i många avseenden fOredömligt formad, lätthanter
lig och ergonomiskt välgjord liten kamera, men 
dess svart-vita värld och fysiska begränsningar i 
rummet, tillika kanske priset, gör att dess marknad 
förmodligen är begränsad till att bli den institutio
nella. För företaget som vill göra sälj - eller instruk
tionsprogram, skolan som vill dokumentera under
visningsmoment och for militärt eller organisato
riskt bruk är kameran utmärkt i sin anpasslighet, 
lättskötthet och litenhet. En 25:a plus en kassett
maskin och uppspelningsapparat bildar ett ypper
ligt system i många sammanhang för några tusen
lappar över 10000, och här kan man vänta krafti
ga inbrytningar på smalfilmens traditionella domä
ner. 
V S • 

RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1975 41 



Latinamerikanska 
och afrikanska 
konditioner goda nu 
Våren håller nu sitt intåg i Syd- och 
Mellansverige på allvar och detta 
har märkts för DX -are n över de 
olika kortvågsbanden. En rad trevli 
ga stationer i Latinamerika har 
hörts om nätterna, och likaså börjar 
allt ner afrikanska stationer höras i 
60-metersbanden på kvällarna. 

Bland de många afrikansk a sta
tionerna finns Radio Lesotho som 
sänder på 4800 kHz. Stationen till 
hör inte de mest lätthörda, vilket till 
en del beror på att man brukar 
stänga kl 21 .30. Nu finns en bättre 
chans sedan stationen utökat sin 
sändningstid till kl 22.35. Program
met den sista timmen är av religiös 
karak tär och välkänt frå n andra 
stationer då det led s av biskop S 
McDowell-Shelton. 

Större chans att höra Sierra Leo
ne och framför allt att erhålla QSL 
från det landet finns sedan Deut
sche Welle började sända från sin 
rel ästation i februari. Stationen har 
hörts bra på morgnarna på 5980 
och 9630 kHz. Rapporterna ska 
sän.das till huvudstationen i Köln i 
Tyskland. 

Sri Lanka Broadcasting Corp (ti
digare Radio Ceylon) sänder ett 
DX-program varje onsdag kl 15.35 
på 7 190, 11725 och 15524 kHz. 

DX-nyheter 
i korthet 
Innan vi går in på stationsinformatio
nerna ska vi inleda månadens DX-av
delning med att påminna om somma
rens stora DX-möten, då anmälnings
tiderna gå r ut under maj månad. 

~ Europeiska DX-rådet håller i år sin 
stora konferens i Aarhus i Danmark 
under pingsthelgen den 17 - 19 maj. 
Valda representanter från olik a länder 
dryftar där gemensamma problem 
och riktlinjer för fortsatta internatio
nell a DX -kontakter. 

~ Det svenska DX-Parlamentet hål
les, som vi tidigare nämnt, i Orsa i 

ox
ING 
Börge Eriksson 
rapporterar . 

Dalarna under tiden 6 - 8 juni. An
mälningar ska vara klubben tillhanda 
snarast möjligt under adress Orsa 
Kortvågsklubb, Box / 28. 79400 
Orsa. 

~ En kanske något överambitiös men 
ändå intressant tävling pågår just nu 
med den spanska klubben Cataluna 
DX-Club som arrangör. Tävlingen 
går ut på att välja " världens populä
raste radioröst, hallåman eller hallå
dam". Tävlingen är öppen för alla 
DX-are och uppgiften är att man 
upprättar sin lista över de fem trevli
gas te radiorösterna samt vilka statio
ner de tjänstgör vid. Bidragen sk a 
vara klubben tillh anda senast 30 juni 
under adress Mdo Provensales 106. 
Menorca. Barcelona. Spanien . 

• För en tid sedan hade RT:s DX-si
da en artikel om tids - och standard
frekvensstationer. En reviderad uppla
ga av "List of Time Signal and Stan
dard Frequenc)' Stations" kan nu 
erhållas mot Dtv1 2.10 från den väst
tyska klubben World Wide DX-Club. 
Listan innehåller stationer från 29 
länder. 

En publikation över kustradiosta
tioner har utgivits av Benelux DX
Club, Postbus /306. Nijmegen 6800. 
Holland. med Paul Hogenboom som 
redaktör. Kustradiostationerna har på 
senare år ökat i popularitet bland 
DX-arna. 

• Det har blivit allt svårare att få 
verifikation från Danmarks Radio för 
DX-are bosatta i de nordiska grann
länderna, men nu har en tillfällig 
chans dykt upp. Den gamla sändaran
läggningen i Herstevester är sliten och 
kommer att så småningom tas ur 
drift. Sedan i februari är endast två 
antenner i drift, och under vågen an
vänds endast en kortvågsfrekvens, 
15 165 kHz, för utlandsprogrammen, 
och därför är Danmarks Radio nu 
intresserad av rapporter på den fre
kvensen. 

• Norska Televerket har långt fram 
skridna planer på att bygga en högef
fektstation för lång- eller mellanvåg 
som ska täcka hela Europa. Sändaren 
ska placeras i Lang0Y utanför Sta
vanger. Dock ska inte byggnadsarbe-
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Koriferens- och 
tävlings dags ••• 
Nyafrekvenskontrollistor . • • 
. .. och kustradioregister 

På relijfronten mycket 
nytt . .. 

• • • 

tet påbörjas innan man fått sig en fast 
frekvens tilldelad. 

• Den amerikanska tids- och stan
dardfrek vensstationen WWVH, Ke
kaha. Kauai på Hawaii kommer att 
sänk a sin effekt från 10 ti ll 5 kW på 
frekven sern a 5000, lO 000 och 
15 000 kHz på grund av energikrisen. 

• De stora radiobolagen tycks på 
senare tid ha utökat det internationel
la samarbetet ifråga om relästationer. 
För mer än 20 år sedan på börjades 
Voice of America reläsändningar över 
BBC:s sändare i Wooferton i Eng
land, men sedan hände just ingenting. 
I fjol togs dock ett nytt samarbete upp 
när VOA:s sändare i Dixon och De
lano i Kali fornien började reläa 
BBC:s program till den latinameri
kanska kontinenten. Detta var en 
ändring i amerikansk radiopolitik. 
Tidigare har icke utländska radiobo
lag fått sända över regeringsägda ra
diosändare 'på amerikanskt . territo
rium . Vidare disponerar BBC sedan 
en tid tillbaka VOA:s högeffektade 
mellanvågssändare i M iinchen för 
sina italienska program, då det visat 
sig att signalerna från den sändaren 
passerar alperna utan störningar för 
de italienska lyssnarna. 

• Ytterligare internationellt samarbe
te pågår för närvarande då BBC och 
Deutsche Welle nu gemensamt bygg
er en stor relästation på ön Antigua i 
Västindien. Där ska stationerna 
disponera minst två Marconi kort
vågssändare med en effekt på vardera 
250 kW och ett tiotal riktbara anten
ner. 

• Den gångna vintersäsongen har 
allt ner DX-are ägnat sig åt att lyssna 
till indonesiska lokalstationer. R T har 
tidigare redogjort för det ökade intres
set för dessa stationer, framför allt för 
att stationerna på senare år tillämpat 
en förbättrad QSL -poli tik . Men gläd
jen kan bli kortvarig: Ett beslut i den 
indonesiska regeringen går ut på att 
alla indonesiska radiostationer ska tas 
bort från kortvågen för att övergå till 
lokala mellanvågs- och FM-sändning
ar. När detta ska ske är inte känt, 
men enligt uppgifter kan det bli redan 
1977. Nästa vintersäsong kan bli sista 
chansen för svenska DX-are! 

Månadens 
QSL-kavalkad 
Den latinamerikanska radiosäsongen 
närmar sig allt mer och därför pre
senterar vi någ ra QSL från sådana 
stationer. Det första kortet kommer 
från La Cruz del Sur i Bolivia. Statio
nen är den vanligaste av Boliviastatio
nerna och kan höras på 4875 kHz. 
Den är mycket svarssäker. 

Kort nummer två 
kommer från Brasi
lien, näm ligen Radio 
F arroupilha i Porto 
Alegre. Den sänder 
på 9730 kHz och 
tillhör de vanligaste 
brassestationerna 
3 1-metersbandet. 
Svarar ganska sä
kert. 
Radio Splendid i Argentina är en van
lig station, men hörbarheten varierar 
från säsong till säsong: Ibl and inte 
hörd all s och nästa gång utmärk ta 
signalstyrkor! Brukar svara med trev
liga QSL-kort och den säkraste fre
kvensen är 11 880 kHz. 

Massor av Venezuelastationer hörs 
varje säsong och bland alla kommer
siella stationer kan även Radio Nacio
nal höras . 11710 och 6 170 kHz bru
kar vara säkra frek venser, men statio
nen lär också ska påbörja sändningar 
i år på 4960 och 9640 kHz. Svarar 
ganska säkert med QS L. 



Pickupen för professionella: 

EMPIRE 
En unik konstruktion för unika prestationer. 

Empire pickuperna har en unik konstruktion 
med en naturlig, icke syntetisk, diamant, som är 
handslipad. Nålen är fåstad vid ett rör av titan, en 
extremt lätt, hård och temperaturokänslig metall. 
Detta får att den skall vara så lätt och följsam 
som över huvud taget möjligt. Nålen rör sig fram 
och tillbaka upp till 100.000 gånger i sekunden. 
Du kan lätt tänka dig vilken acceleration (G-på
känning) som åstadkommes vid dessa rörelser. 

Detta är vår finaste 
pickup i Empire-serien. 
Empire 4000 D/III heter 
den. Den har frekvens
omfånget 5-50.000 Hz 
och återger ljudet perfekt 
med alla 4-kanalsystem. 

Dessutom är röret koniskt utformat för att 
eliminera egenresonanser inom det vida frekvens
omfång som Empire-pickuperna har. 

Empire fums får stereo (2000-serien) och får 
stereo/4-kanal (4000-serien) och i prislägen från 
ett par hundralappar till över tusenlappen. 

Tillverkare är Empire Scientific Corp., 
New York. 

r----------------------, ~~I~ 
I Jag vill veta mer. I cvr ~ 
I Skicka mig en broschyr över Empire-pickuperna! I 
I Namn: I 
I I I Adress: I 
I Postnummeradress: I I AT 5 75 I 
I See!qn Norra Hamngatan 4, 41114-Göteborg, Tel.: 031/17 1130. I 
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Visst har ljud färg! 
Levande ljud har det. Levande ljud har fårg, ljus och 
skuggor. Det vet både musiker och dom som lyssnar 
till levande musik. 

Men alltmer av den musik vi lyssnar på kommer 
genom högtalare. Och här är det lätt att forlora 
originalets fårger och dagrar. Vår ljudupplevelse 
begränsas av högtalarna. Av hur dom sänder ut 
ljudet i rummet. 

Många väsentliga högtalaregenskaper är omöjliga 
att fånga i tekniska data. Vår hörsel registrerar näm
ligen· fler dimensioner än mätinstrumenten. Jämn
heten hos tonkurvan och friheten från distorsion kan 
och måste mätas, men lyssningsintrycket som hög
talaren ger, kan bara avgöras genom att lyssna. 
En högtalarkonstruktör måste därför både mäta 
och lyssna fram sina högtalare. 

Lyssningsintrycket påverkas av högtalarens akus
tiska utformning - av hur högtalarelementen är 
placerade och riktade - och av hur högtalaren däri
genom kommer att samarbeta med lyssningsrum
met. 

Den enklaste högtalarutformningen - med hög
talarelementen för bas, mellanregister och diskant 
framåtriktade på högtalarens framsida - behandlar 
lyssnaren som en mätmikrofon och lyssningsrum
met som obefintligt. Men vår hörsel fungerar inte 
som ett mätinstrument. Och rummet inverkar både 
på ljudkällan - särskilt om ljudkällan är en högtalare 
- och på vår upplevelse av ljudet, vårt ljudintryck. 

Sådana högtalare blir ofta blinda for en mängd 
nyanser hos originalljudet. Ljudet får ljus och färg 
mer av högtalaren än av originalljudet. Du hör hög
talare mer än musik. 

För dom av oss som har följt Stig Carlssons arbete 
med att skapa allt bättre högtalare för våra musik
rum hemma, är hans nya trevägs-högtalare OAll6 
säkert den hittills intressantaste högtalarkonstruk
tionen. 

Ytligt sett är det kanske inte så mycket som verkar 
skilja OAll6 från föregångarna. Högtalarelementen 
har ungefär den placering de haft i alla OA-högta
lama, den placering som patent- och patenansök
ningar ger Stig Carlsson upphovsrätten till. 

Liksom i OA12 och OA14 är elementen placerade 
och orienterade så, att resultatet blir en kombina
tion av de klangligt gynnsammaste egenskaperna 
hos de bästa rundstrålande högtalarna och det tyd
ligare riktningsintrycket vid stereoåtergivning hos 
de bästa s k direktstrålande högtalarna. Men OAll6 
ger som ingen annan högtalare intryck av att vara 
figursydd för mänskliga rum och mänskliga öron. 
OAll6, Sonabs nya trevägs-högtalare 
I OA 116 är baselementet placerat undertill, närmast 
bakre väggen. Basregistret sänds då ut så nära både 
golv och vägg att det reflekterade ljudet från golvet 
och väggen förvandlas till direktljud. Eftersom bas
tonerna normalt strålar ut i alla riktningar medfor 

denna placering av baselementet att kvoten mellan 
direkt och reflekterat ljud ökas. Transientåtergiv
ningen i basen blir på så sätt distinkt och kraftfull. 

Och Stig Carlsson s dimensionering av högtalar
element och basreflexlåda (patenterad) håller ton
kurvan rak inom ± 3 dB ända ner till 28 Hz. De hög
talare som går ner under 30 Hz i basen år lätt räk
nade. Sonab gör två av dom. 

Högtalarelementet för mellanregistret är också 
det placerat närmast den bakre väggen, men på 
högtalarens ovansida. Placeringen gör att det reflek
terade ljudet från väggen kommer mindre än en 
millisekund efter direktljudet. Vår hörsels reaktions
tid är längre (en-två millisekunder), och därför kom
mer den delen av det reflekterade ljudet så tidigt, 
att den inte maskerar (hindrar uppfattningen av) 
senare utsänt direktljud. 

I den lägre delen av mellanregistret, där ett högtalar
membran av den aktuella storleken (12 cm diameter) 
är i det närmaste rundstrålande, kommer denna 
placering av högtalarelementet att ha samma 
verkan som en ökning av kvoten mellan direkt ljud 
och reflekterat ljud. Resultatet är att återgivningen 
får ökad klarhet. Men dessutom verkar väggen för
svinna. Rummet ger intryck av att vara öppet mot 
musikerna i upptagningslokalen. 

Från mer eller mindre rundstrålande funktion i den 
lägre delen av mellanregistret övergår högtalar
membranet i den övre delen av mellanregistret till 
att stråla med en viss riktverkan, större ju högre 
frekvensen är. OAll6 har mellanregisterelementet 
riktat snett uppåt och in mot lyssningsplatsen på 
ett sådant sätt att kvoten mellan riktat och reflek
terat ljud bibehålls konstant genom hela mellan
registret. Tonkurvan i mellanregistret blir då lika 
för totalljudet och direktljudet. 

Diskanten återges av sex små diskantelement med 
pappersmembran, placerade på högtalarens ovan
sida. Fördelning av diskantenergin på sex element 
ger en unik effekttålighetöver hela frekvensregistret. 
Tre av diskantelementen är orienterade for direkt
ljud. De övriga tre är orienterade så att lyssnaren 
får reflekterat ljud från olika håll. Två av dem an
vänder den vägg som högtalaren ställs vid som 
reflektor. Och för att åstadkomma en så öppen och 
luftig ljudbild som möjligt är dessa två element 
placerade så långt från väggen som möjligt, närmast 
högtalarens framsida. 

Tack vare högtalarelement av hög kvalitet och tack 
vare en omsorgsfullt utprovad placering och orien
tering av dessa element kan OAll6 återge all musik 
med originalets fårg, ljus och skuggor, rymd och djup. 

I maj finns OAll6 hos de flesta större hifi-fackhand
lama. Då kan du höra hur levande musik från hög
talare kan låta när den är som bäst. Både klassiskt 
och pop. Upptagningar med konsertsalsakustik 
likaväl som renodlade studiotagningar. 

Sonab 
Fack, 162 10 Vällingby. Telefon 08/380300. 
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Den nya kombianläggningen från National 
med allt det här under locket: 

National SG-1070 L har inbyggd kassettbandspelare, 
skivspelare, radio med FM/MV /LV och förstärkare 
Alla med sina speciella finesser. Dessutom ingår 
två högtalare och mikrofoner. 

Mottagaren har alla 3 våglängdsområdena och är klar 
för. radiostereo enligt Pilottonsystemet. Stationsska
lan består aven lång linje ljuspunkter. När du vrider 
på stationsväljaren lyser de en efter en och visar in
ställningen exakt. 
Förstärkaren har en uteffekt på hela 2 x 12 W Sinus. 
Med en speciell matriskrets kan stereoljudet om
vandlas till 4-kanalsljud (ambiofoni). 
Kassettbandspelaren har omkopplare för kromdioxid
band. I nbyggd automatisk inspelningsnivå ger per
fekta inspelningar. Pauskontroll för omedelbart start 
eller stopp av bandet. 

Skivspelaren har stor 25 cm skivtallrik. "Auto-Cut" 
för avbrott var som helst på skivan. "Auto-Return" 
för automatisk återgång av tonarmen samt silikon
dämpad tonarmslyft. 
Högtalarna är 2 - vägs tätslutna med 16 cm bas-och 
5 cm diskantelement: 
Mikrofoner, 2 st medföljer varje anläggning. 

Anläggningens mått (BxHxD) är 571 x 185x 393 mm. 
Locket kan öppnas i olika lägen eller tas av helt. 
Högtalarnas mått (BxHxD) är 230x360x 140mm. 

IBNational 
National Svenska AB Matsush ita Electr ic. Tel : Stockholm 08/19 01 80, Göteborg 031/17 4450, Malmö 040/671 01 
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Så fungernr och konstruems 
det stabilisenmde nätaggregatet 
• Här beskrivs ingående grunderna för ett stabiiiserat nätaggregat o..ch hur man konstruerar ett . 
• Artikeln avslutas med ettfo'rslag till ett stabiliserat, strömbegränsat nätaggregat, som kan ge 9 A ut . 

•• I januari 1974 höll förf ett litet före
drag om stabiliserade nätaggregat i fö r
eningen Göteborgs S ändare-A matörer , 
GSA. Bakgrunden var att jag vid åtskilli
gatillfållen hört både radioam atörer och 
yrkesverksamma personer ge uttryck för 
de svårigheter som tycks uppstå vid bygg
andet av stabiliserade strömförsörj
ningsaggregat. 

Låt oss se på det he la "fr å n början", 
men med utgångspunkt i att elementa fö
resvävar läsaren på ett bekant sätt. 

Grunden i ett reglerat aggregat, av den 
typ som ska behandlas här, är kopplingen 
i flg 1. Den är känd under namnet emit
terföljare, och so m namnet an tyder fö ljer 
emittern något ; den följer spänningen på 
basen. 

Detta gäller doc k inte exakt : Tar man 
ut en mycket sv ag strö m i belastnin gen 
R I , ligger emittern 0,5 - 0,6 V lägre än 
basen. Tar man ut en relativt stark ström, 
kan spänningssk illnaden stiga till 0 ,6 -
0,7 V. 

Fördelen med kopplingen är att man 
bara behöver för se basen med en bråkdel 

Av CAR L GEORG LODSTRÖM 

U-O,7 V 

e u 

av den ström man tar ut ur emittern. 
Genom att upprepa kopplingen , se flg 

2, får man ett s k Darlington-steg. Spän
ningsfallet ökar då till det du bbla, men 
drivströmmen blir "en bråkdel aven 
bråkdel ", vilket i ett praktiskt fall betyder 
1/ 1 50-del av 1/ 25 -del , dvs 1/3 750-del. 
Man kan alltså i det fallet få ut 3,75 A 
med en styrström på l mA! Den starka 
strömmen måste naturligtvis tas någon
stans ifrån, och i detta fall kommer 
strömmen från batteriet via kollektorn . 

Man tycker kanske att man nu har ett 
bra aggregat om man styr inspänningen 
på basen med en potentiometer , och fak 
tiskt är många aggregat byggda så; batte
rie l iminatorerna till kassettbandspelare 
jämte annat smått och gott. 

Som framgår av det föregående finns 
det en al lvarlig nackdel , nämligen att 
bas-emitterspänningen ökar ca 0,1 V per 
transistor om aggregatet belastas. Värre 
blir det om vår potentiometer får sin 
spänning från samma källa som huvud
strömmen tas ifrån. Om källan är en 
transformator med likriktare, kan spän
ningen sjunka flera tiotals procent vid full 
last. Resultatet i procent blir då exakt 
detsamma på utgången plus ovannämnda 

Fig l. En enkel emitterföljare som 
stabilisator. Utspänningen ligger 
här ca 0,7 V under spänningen på 
basen. 

F ig 3. Operationsförstärkare 
kopplad som spänningsföljare. 

u 

O, l V per transistor. 
Icke desto mindre ingår Darlington

kopplingen som ett väsentl igt steg i vårt 
aggregat , men det är tydligt att vi må ste 
införa något mer för att få ett väl utfört 
aggregat. 

Förbättrad stabilitet 
kräver OP-förstärkare 
Låt oss lägga Darlington på minnet och 
titta på nästa ingående komponent! 

Den består egentligen aven mängd 
komponenter, men är så billig och lätt att 
koppla in och använda, att man inte dis
kuterar innehållet. Det är en OP -förstär
kare. Den har i stora drag två ingångar 
och en utgång. Den fungerar så, att den 
ena ingången påverkar utgå ngen po
tentialmässigt å t "samma" håll som 
ingångsspänningen ändras och den andra 
åt " motsatt" håll. Utgången reagerar allt
så på skillnaden mellan ingångarna, och 
detta med en förstärkning på ungefår 
200000 gånger för den typ vi ska använ
da. Ett krav är emellertid att vi inte över
skrider de matningsspänningar som före
kommer. (Vi måste naturligtvis förse ope
rationsförstärkaren med drivspänning för 
att den ska fungera.) I praktiken får vi ~ 

+ 

Zut =75 n 

U ~ mV 

Fig 2. Med två transistorer i Darlingtonkoppling är styrströmmen en 
bråkdel av strömmen ut till belastningen. Beakta att man i detta fall har 
två bas-emitterspänningsdioder, varigenom utspänningen ligger 2 X 0,7 
V = 1,4 V lägre än styrspänningen. 

RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1975 47 



inte gå "n ärmare ., matni ngsspänningarna 
än 2 V. 

Ytterligare en nackdel är att utgången 
inte heller går närmare matningsspän
ningarna än ca 2 V. 

Om vi nu kopplar OP-förstärkaren en
ligt fig 3, kommer utgången att ställa in 
sig på samma värde som den positiva 
ingången. Utifrån sett kan det tyckas som 
om ledningen bara gick rätt igenom för
stärkaren. Ingången är emellertid extremt 
högohmig (många Mohm) samtidigt som 
utgången är lågohmig (ca 75 ohm). 

Populärt skulle man kunna säga, att 
man skulle kunna få en liten glödlampa, 
ansluten till utgången. att lysa om man 
gnider en katt mot ingången (från försök 
med större kattdjur i avsikt att erhålla 
starkare ljus , aHådes bestämt). 

Kopplingen kallas spänningsföljare; 
utgången följer ingångens spä n ning, men 
den här gången med en avvikelse på bara 
några tusendels volt. 

Förstärkaren lämpar sig utmärkt som 
jämförare. och det är så 'vi ska am'ända 
den. 

Vi ska jämföra aggregatets utspänning 
med en stabil, inre spänning, kallad refe
rensspänning. Eftersom referensspänning-
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Komponenter 
till nätaggregatet i Fig 5 kan anskaffas från F:a Helaco, Fri
bergsgatan 2,41260 G öteborg. TeL031 /83 0310. 

Transformatorn har utrymme för de extralindningar som 
beskri, ils i texten. 

Komponenterna kostar sammanlagt c:a 250 kr. 

en enbart kommer att belastas med den 
mycket högohmiga spänningsföljaren kan 
den vara klen och kan därför lätt 
åstadkommas med en zenerdiod. 

Självfallet bli r utspänningens nog
grannhet från aggregatet aldrig bättre än 
referensspänningens noggrannhet. 

Begränsat 
spänningsområde 

Som den intelligente läsaren naturligtvis 
redan insett , står vi nu åter inför ett pro
blem. OP-förstärkaren gick inte närmare 
sina matningsspänningar än 2 V. Styr vi 
em itterföljaren med O P-förstärkaren, 
något som är avsikten, och vi t ex har 24 
V likriktad spänning till vårt förfogande, 
når OP-förstärkaren aldrig högre än 22 
V. Till råge på eländet tappar vi ungefår 
1,5 V i vå r emitterföljare (som måste vara 
av Darlingtontyp om vi ska få ut mer än 
1 A ur aggregatet). Kvar blir bara 20.5 V! 

Försöker vi reglera ned spänningen till 
noll går inte det heller. Vi bör enligt tidi 
gare resonemang hamna på 0.5 V (2 -
1,5 = 0,5). 

Den övre gränsen kan man komma åt 
genom att välja en transformator som 
lämnar lite mer, men den undre gränsen 

+8 

+A 

~ + =::: 

-A 

-8 

utgör en allvarlig begränsning. Det är 
mycket användbart att kunna ställa in 
några tiondels volt, exempelvis för mät
ning av mycket låga motstånd , kali
brering av instrument. m m. 

Minusspänning 
medger O V ut 

Helt klart är att om vi kunde mata vår 
OP-förstärkares minustilledning från en 
spänning som ligger minst någon volt 
under den "ordinarie" minusledningen, 
skulle utspänningen kunna regleras ner 
till noll volt. Kan vi dessutom mata pi us
tilledningen med en spänning som ligger 
2+ 1,5=3,5 V över den "ordinarie", höjs 
gränsen ett par volt. 

Att man kan erhålla de här "yttre" 
spänningarna från en därför avsedd lind
ning är självklart. Den kan man linda dit 
själv på någon lämplig, befintlig transfor
mator. Det kan dock vid måttliga (50 
V A) transformatorer röra sig om 5 - 6 
varv per volt. Om man behöver t ex 25 V 
(för att få 35 V efter likriktning) krävs det 
allt för många varv för att projektet ska 
vara praktiskt genomförbart. 
. De flesta problem har emellertid en 
lösning och så även detta. Förf hade i sin 
ägo en transformator som finns att köpa 
från Helaco i Gbg, som inte var helt 
fullindad. Det gick att linda ett lager 
kopplingstråd mellan kärnans ben och 
den ursprungliga lindningen. Avsikten 
var att få två lika långa lindningar, och 
därför lindades två 3 m långa trådar sam
tidigt. Det fanns plats för 2 X 15 varv. 
Trådarnas ändar seriekopplades med var 
sin ände av den ordinarie lindningen och 
likriktning skedde sedan. 

Den "yttersta" likriktaren behöver 
bara tåla uppladdningsströmmen aven 
elektrolytkondensator vid påslag. För 
övrigt går det bara några tiotal mA den 
vägen (fig 4). 

Fig 4. Styrelektroniken kräver högre matningsspänningar än den spänning som är avsedd för den egentli-

Fördelen är här att man inte behöver 
blada av transformatorn för att applicera 
lindningen, och på toroider eller C-kärnor 
torde det vara extremt lätt att linda dit 
några varv. 

Man bör dock hålla i minnet att den ~ 
ga belastningen. I detta fall visas hur man kan förse en transformator med två extra lindningar för att ge 
förhöjd spänning till operationsförstärkare m m. 
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Nyhetfrån 
kompakt-kassettens 
uppfinnare: 

.dioating 
~ löil SECURITY 

Floating Foil-skivorna som styr bandet. 

Kassett-halva . 

Standard,Super och HIFI-kassetter 
-alla med FFS (Floating FoII Securlty) 
FFS är en ny, patentsökt Philips-konstruk
t ion som ökar driftsäkerheten och bidrar till 
en bättre ljudkvalite. Med FFS blir band
styrningen mer exakt, bandet rullas alltid 
upp jämnt och man slipper bandtrassel. 
FFS fungerar dessutom som en slirbroms 
och medverkar till att bandhastigheten blir 
jämn, från den första centimetern till den 
sista. 
Läs mer i foldern " Philips - rätt kassett 
för varje ändamål " . Finns i radiohandeln. 

PHILIPS STANDARD 
- den välkända 
Low Noise-kassetten med 
låg brusnivå. Speltider 
60, 90 och 120 min. 

PHILIPS SUPER 
- den nya kassetten 
tör hög ljudkvalite. 
Speltider 60, 90 och 
120 min. 

PHILIPS HIFI 
- ChiOmium- kassetten 
tör HiFi-spelare med Cr02 
omkopp lare. 
Spel tider 60 och 90 min. 

Philips - rätt kassett för varje ändamål- alla med FFS! PHILIPS 
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Klenbryg ga 
med 
4.1N4002 

100 

Fig 8. Här visas det me
kaniska utforandet av 
aggregatet en! fig 5. Ob
servera den yttre avkän
ningen av spänning med 
kortslutningsbyglar mot 
den spännings-

J- FET (N-kanal) 

I dss = 3-10 mA 

1.5 k 

Kraftbrygga med 
830 C 2200 / 3200 

(30V 2.2 e13.2A) lOV S.SV 

hlN414S 

Fig 5. Förslag till ett stabiliserat nätaggregat for högt 
strömuttag (9A) och strömbegränsning. Man kan for-

Shunten avsedd för instrument 
med 30 skaldelar 

bättra kopplingen så att brummet sänks vid höga belastningar genom att 
lägga 10 ohms motstånd mellan klenbrygga och transformatorlindningar. 

sammanlagda växelspänningen inte bör 
överstiga 26 V. Detta ger efter likriktning 
36 V, och det är vad man maximalt får 
mata en vanlig OP-förstärkare med. Är 
högre spänning ett krav, kan man använ
da MC 1436CG som tål att matas med 60 
V! Den totala växelspänningen får då 
uppgå till 43 V. Priset är dock ca 20:
för denna krets. 

Välj rätt 
referensspänning 

Vi övergår nu till att skärskåda referens
spänningen (fig 6). Det enklaste sättet att 
ordna denna är utan tvi vel en enda zener
diod, seriekopplad med ett motstånd. Den 
bör i så fall väljas till 6,8 V, där de har 
lägst impedans. Varierar strömmen ge
nom dioden, brum t ex, ändrar sig natur
ligtvis även spänningen över den om än i 
ringa grad. Dessa variationer käriner 
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OP-förstärkaren som reglerar efter dessa, 
och därför uppstår brum på utspänning
en. 

En annan aspekt på problemet är 
temperaturstabiliteten. I det avseendet 
ligger de bästa dioderna på ca 5 V. Både 
4,7 V och 5,1 V (Motorola 1 N5230 och 
1 N5231) är specificerade till 
+ 0,03 %r e, och eftersom det är just vid 
den spänningen som dioderna går från 
negativ till positiv temperaturkoefficient 
finns det stora möjligheter att de antingen 
tar ut varandra eller ligger nära noll. 
Skulle de samverka maximalt ogynnsamt 
blir resultatet ändå inte nämnvärt sämre 
än att utspänningen av den anledningen 
ändrar sig l m V r e! Vid praktiska för
sök har använts en 6,8 V diod som matas 
från en 10 V diod , vilken i sin tur matas 
aven .konstant strömgenerator med J
FET. Sefig 6 d. 

220 
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Över dioden Z2 ligger en potentiome
ter, så att man kan variera referensspän
ningens storlek. Sefig 5. 

Vi antar att referensspänningen är 6,8 
V. Det kanske verkar konstigt att man 
använder denna för en utspänning av 
kanske 20 V. Det hela fungerar så, att 
utspänningen, t ex 20 V, skalas ner via en 
potentiometer, så att vi får 6,8 V från 
potentiometerns mittuttag. Denna spän
ning och referensspänningen j ämförs se
dan i operationsförstärkaren. 

Om utspänningen sjunker något vid 
belastning, sjunker även spänningen in till 
operationsförstärkaren. Denna känner då 
aven skillnad spänning mellan 
ingångarna. Dess utspänning höjs därvid 
och spänningen ut från aggregatet höjs så 
mycket att spänningarna till operations
förstärkarens ingångar blir lika igen 
(bortsett från att OP-förstärkaren kan ha 
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Fig 6. Varierbar referensspänning. b) Med ze
nerreglering i två steg kan man förbättra stabili
teten så att referensspänningen blir okänsligare 
för spänningsvariationer på matningssidan. c) 
Här visas hur en FET kan kopplas för att ge 
konstant ström. Detta ger stor okänslighet för 
variationer i matningsspänningen. d) Alternati 
ven b och c kan kombineras för att ge ytterliga
re stabilitet. e) För 4,7 V zenerdioder gäller att 
dessa i allmänhet är temperaturstabila. Det 
finns vid denna spänning speciellt temperatur
kompenserade och stabila dioder. Här visas hur 
man kan fä god stabilitet genom att använda en 
zenerdiod med spänningen 4,7 V och kombine
ra denna med två andra zenerdioder av samma 
spänning och utförande. Rör det sig om hög
kvalitativa dioder, tätt placerade, kan man 
förmoda att temperaturdriften i dessa är unge
får densamma i bägge dioderna. Därför kom
mer referensspänningens stabilitet i huvudsak 
att bestämmas av den stabila 4,7 V -diodens 
stabilitet, samtidigt som man får stabilisering i 
två steg. 

Fig 9. Nätaggregatet sett från ovan 
med avtagen kåpa. Kylflänsen är som 
synes väl tilltagen och det gäller även 
elektrolytkondensatorerna. Brum och 
brus har mätts upp med mycket goda 
resultat: brum: 0,6 Vt-t med ett över
lagrat brus av 0,4 Vt-t. Det är inte 
många aggregat som är så tysta av dr 
enklare och billigare konstruktioner 
under l 000 kr som förekommer på 
marknaden. 

en viss offset-spänning mellan ingångar
na). 

Förse kopplingen 
med strömbegränsning 

Några finslipningar återstår och sedan 
är aggregatet klart. Strömbegränsning 
kan erhållas genom att man med omkop
plare lägger in olika shuntar i minus
ledningen och dimensionerar dem så, att 
spänningsfallet i dem blir 0,7 V vid den 
ström, där begränsning ska inträda. (En 
potentiometer, om än trådlindad, är här 
olämplig.) Spänningsfallet får styra ut en 
transistor som kortsluter referens
spänningen till jord. Utspänningen och 
därmed strömmen, sjunker då. Det kan 
vara klokt att ta med den transistorn i 
konstruktionen, för om man korts l uter 
aggregatet kan det bli betydligt mer än 
0,7 V över shunten för ett kort ögonblick, 
och detta räcker för att man ska bli en 
transistor fattigare. Ett seriernotstånd 
på 220 ohm gör också nytta här. Se 
fig 5. 

Shunten för strömbegränsning kan med 
fördel även användas som ampereme
tershunt. Spänningsfallet över shunten är 
emellertid för stort för att styra ut en van
lig amperemeter , men ett förkopplings
motstånd i serie med en mA- eller 
,ilA-meter går utmärkt att använda. 

Man får nu den nyttiga och ovanliga 
egenskapen att amperemetern alltid är 
kopplad för rätt område med hänsyn till 
den ström man kan ta ut ur aggregatet 
innan det begränsar! Det är svårt att 
komma över lågohmiga motstånd, vilka 
är lämpliga att användas som shuntar. 
Man kan använda pianotråd, vilken är 
löd bar, men tråkigt nog är den något 
temperaturberoende. Manganin är den 
bästa tråden, stabil och lödbar. 

Spänningsdelaren över utgången bör 
ligga direkt på utklämmornas baksida. 
Eventuellt kan man förse aggregatet med 
ett par egna polskruvar för spänningsav
känning och byg la dem på utsidan med 
matningspolerna. De kan då användas 
som "sense", om man vill ha konstant 

spänning, via klena ledningar i en avläg
sen punkt. Voltmetern bör läggas över 
dessa "sense" -klämmor. 

Vidare bör man över utgången lägga en 
~ondensator på ca 0,1 /lF , låginduktiv , en 
elektrolyt på 25 - 100 ,uF samt en 
baklänges vänd, kraftig diod. En s k bil
diod är bra. Den senare räddar aggregatet 
när man ska ladda ackumulatorer och 
råkar koppla in dessa fel, eller om man 
kopplar in och ur induktiva laster med 
tillslagen spänning.Kondensatorerna är 
nödvändiga för att aggregatet inte ska 
självsvänga vid kapacitiva belastningar. 

Det är förf:s förhoppning att det fär
diga aggregatet, se fig 5, ska vara så ut
förligt beskrivet att envar kan bygga det 
aggregat som passar honom. Man kan 
självfallet modifiera det mesta i beskriv
ningen, allt efter kassa och krav, men en 
förutsättning för att detta ska ge önskat 
resultat är naturligtvis en viss kännedom 
om funktionen. • 
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Fig 7. Uttaghar ström vid olika spänningar. 
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Re-teknik 
Användbart Re-tillbehör: 

Sändarsimulator för provning 
av roder- och servofunktioner 

•• Under alla år som RC-flygare har 
undertecknad bland RC-till behören sak
nat en sändarsimulator, dvs en liten enkel 
testapparat som ersätter radion vid prov
ning av roder och servofunktioner. Där
för låg det nära till hands att omsider 
bygga en sådan. 

Som krav för konstruktionen gällde 
bl a att simulatorn skulle ha formen aven 
liten stabil låda. som utan större besvär 
kunde medföras ute på fåltet. Den skulle 
ta ström från mottagarens ackumulator 
eller från en egen inbyggd ackumulator. 
Vidare skulle den vara enkel i sin upp
byggnad och lätt att trimma till den egna 
stationen. 

Resultatet blev en sändarsi mulator (se 
bild) som hittills fungerat mycket bra och 
som vid tester, reparationer och egna ser
vo byggen blivit ett utmärkt; nästan oum
bärligt hjälpmedel. Då apparaten är enkel 
att bygga och in te kräver någon djupare 
kännedom i elektronik, bör den vara ett 
lämpligt objekt för hembygge. 

Simulatorn byggd i en 
standard a luminiumlåda 

Simulatorn är byggd i en grå-blå stan
dardlåda av 1,5 mm alum iniumplåt, 
100 X 60 X 35 mm, och försedd med skal 
skylt i svart plast. Kretskortet för elek
troniken är utfört i glasflberlaminat och 
fäst i lådan med potentiometern. 

Potentiometerns ratt har en pilskiva för 
lägesindikering. Genom två stoppstift i 
lådan begränsar pilski van potentiome-

Av LORENTZPERSSON 

till.tln 

Fig I. Schema för sändarsimulatorn. 
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terns vridningsrörelse till + 45 o från neu
tralläge. På ena sidan finns ett 5 mm hål, 
genom vilket simulatorns neutralläge kan 
justeras. Från vardera gaveln går ansl ut
ningstrådar ut för servo och ackumulator. 
l lådans botten finns dessutom plats för 4 
stavackumulatorer, föreslagsvis Deac 
501RS. 

Integrerade kretsar 
i oscillatorkoppling 

Elektroniken består av 2 st monolitiska 
IC-kretsar och en transistor för pulsvänd
ning. Kretslösningen visas i principsche
mat. IC I i oscillatorkoppling med R5 , R6 
och C4 som yttre frekvensbestämmande 
komponenter. Med C4-0, 15 J.lF är puls
frekvensen ca 55 Hz och med C4=0,12 
J.lF erhålls ca 67 Hz. Pulserna från IC I 
differentieras genom kondensator C3 och 
påförs IC2, som är kopplad som mono
vippa. Pulslängden bestäms av de yttre 
komponenterna RI , R2 och C l. Med 
potentiometern RI kan pulslängden va
rieras, och med C l = 0, 18 J.lF fås en puls
längdsvariation av ca ± 0,5 ms. Puls
längden i neutralläge är ca 0,75 - 2,5 ms 
och justeras med trimpotentiometern R2. 
För att man ska få rättjusterområde mås
te potentiometerns ratt monteras i neu
tralläge när 4000 ohm av potentiometern 
är inkopplad. Från IC2 kommer över 
motståndet R 7 positiva och från transis
torn T l över motståndet R9 negativa pul
ser. Ledningsdragning inom appar'aten 
och yttre anslutningstrådar sker enligt 
schema för komponentplacering och ka
blage. 

Enkelsidigt kretskort 
med fyra överbyglingar 

Kretskortet, 93 X41 mm, är utfört i 1,5 
mm glasfi berl aminat och visas från folie
sidan i skala I: I . Komponenthålen bor
ras med 0,8 mm borr med undantag av 
potentiometer och trimpotentiometer, vil 
ka borras med 10 resp J,2 mm. 

Komponenternas placering visas i 
schemat för komponentplacering och 
kablage. Efter kretskortets borrning mon
teras och in löds samtliga motrstånd och 
kondensatorer samt förbindni ngarna fl , 
f2 och n. 

Kretsarna ICJ och IC2 har en mar
kering i övre vänstra hörnet och placeras 
på kretskortet enligt schemat. Observera 
förbindningen under IC l som förbinder 
stift 2 med stift 6 och är utförd med 0,4 
mm blanktråd. 

Transistorn T I visas inte i schemat för 
ko mponentplaceringen och ansluts endast 
i de fa ll simulatorn ska lämna negativ 
utgångspuls. Däremot har transistorns 
bas- , emitter- och kollektor anslutning 
angivits. 

Efter IC -kretsarnas inlödning monteras 
potentiometern R l på kretskortet med 
lödanslutningarna vända enligt schemat. 
Potentiometerns mutter fungerar även 
som distans mellan kretskort och låda. 
Kretskortets anslutningstrådar , trimpo
tentiometern R2 och potentiometerns 
ledningar ansluts och löds. Använd fär
gerna röd för plus, svart för mi nus, vit för 
mittenuttag i de fall det används, så min
skar risken för felkoppling. Till utgående 
servopuls används förslagsvis gul färg , 
och tråden löds in antingen för positiv 

Vit. .in .... tu till .ck . 

SYlft . - 24V.1t 

K.mpon,nt,lu,ri n, 

.d k.b "'1. 

Ri~ , +24V'lt } 

Fig 2. Komponenternas placering på kretskortet. Kablagets anslwtning till 
kortet. 



• Vid utprovning och intrimning av raaiostyrningsanlägg
ningen är denna sändarsimulator till stor hjälp. 
• Den är lätt6yggd och har formen aven liten stabil/åda, 
som lätt kan me4föras ute påfältet. 

eller negativ utgångspuls , beroende på 
den egna anläggningens polaritet. 

Kretskortet fästs 
i potentiometeraxeln 

Apparatlådan håltages enligt ritni ng, 
och bottenstyckets hål förses med gum
migenomföringar, varefter skj utom kopp
lare och skalskylt monteras. Skalskylten , 
som består av två skyltar, namn och ska
la, med måtten 60 X 30 och 48 X 35 mm , 
visas i avbildad skala I :1 , fästs på lådan 
med dubbelhäftande tejp. Det färdiga 
kretskortet fästs i lådan med potentiome
terns fästaxel och mutter. Potentiome
terns ratt monter as och stoppsti ftens läge, 
för en vridningsrörelse av ca ± 45 o från 
skalans mittstreck, markeras. Ratt och 
kretskort demonteras , varefter stiftens 
fastsättningshål borras. Stiften fästs se
dan genom nitning från lådans innersida. 
Kretskortet återmonteras, och vid po
tentiometerrattens slutgiltiga montering 
är tillvägagångssättet följande: 

Anslutning 3 på potentiometern löds 
upp och kopplas ur. Ett ohm-mätinstru
ment kopplas in mellan poten tiometerns 
anslutningar 2 och 3. Potentiometern 
ställs i läge 4000 ohm, och i detta läge 
monteras ratten med sin pil mot skalans 
mittenstreck. Kontrollera sedan ratten 
monterats att ohmvärdet stämmer, varef
ter anslutning 3 på potentiometern åter 
löds in. Skjutom kopplarens anslutnings
trådar kopplas in genom lödning, och 
utgående trådar från kretsplatta och 
omkopplare förs ut genom bottenstyckets 
genomföringar. 

Innan lådan skruvas ihop klipps ett 

Fig 3. Mönsterkortet sett i skala l: l. 

~ \ I / / 

Tr-Simulator • 

Fig 4. Text och skala för panelen. 

skydd med måtten 40 X 65 mm till av iso
lermaterial, plast eller I iknande och det 
placeras mellan låda och kretskortets 
lödsida. Observera att om kretskortet av 
någon anledning pressas mot lådan och 
detta skydd saknas, kan kretsarna förstö
ras genom kortsl utning vid kontakt med 
lådan. 

När apparaten förses med inbyggd 
ackumulator låter man anslutni ngstrådar
na från denna passera ut ur bottenstycket 
genom samma genomföring som trådarna 
för yttre ackumulatoranslutning. Appara
tens yttre kablage förses nu med kontak
ter passande den egna anläggningen. Den 
inbyggda ackum ulatorn tillförs en hyls
kontakt i samma utförande som motta
garackum ulatorn s. 

Simulatorn kan nu med sin slrömför
sörjningskontakt anslutas till mottagarac
kumulator eller till inbyggd ackumulator. 
Befintlig laddningsutrustning för acku
mulatorns laddning kan ocks4 användas 
utan förändring a v kontakttyper. 

Kontrollera innan simu latorn kopplas 
in att förbindningar, komponenter och 
an~lutningstrådar är inI ödda enligt sche
ma, och att det i nte förekommer rester av 
tenn (lödloppor) eller annat som kan för
orsaka trassel eller i värsta fall förstöra 
kretsarna. 

Apparatens tri mning till den egna an
läggningen utförs genom att potentiome
terratten först ställs i mittenläge och där
efter justeras trimpotentiometer R2 så, att 
servot intar neutralläge. Om man vill att 
denna trimning ska kunna utföras när 
lådan är hopskruvad , borras ett 5 mm hål 
i lådans sida mitt för trimpotentiometer 
R2 . De som önskar annan pulsfrekvens 
och pulslängd kan lätt ändra detta genom 
kondensatorerna C4 och C l eller mot
stånden i dessa nät. I beskrivet utförande 
kan simulatorn användas för de flesta 
förekommande anläggningar och är myc
ket pulsstabil även vid låga ackum ula
torspänningar. • 

Fig 6. Sändarsimulatoms innanmäte. 

Komponentförteckning 

~,-tr 
. till sändarsimulatorn r I •• s~ f Rl 15 kohm pot linjär Skjutomkop· (ELFA) 

-$ .- I,ol!l R2 10 kohm trimpot plare: 2-polig 100X60X35 mm. 
R3,R4 27 kohm Låda: (TELKO) 

29 -ffi 68 kohm R5 Rall: 21 mm med pilskiva 

T 20 

R6 47 kohm Kretskort: glasfiberlaminat 
R7 4,7 kohm 93 X 41 X 1,5 mm 

Mitll'tlning för hiltlgning i R8 I kohm 
botttnstycktts Ilul." R9, RIO 470 ohm Namn och ska ISkylt samt 2 st 

ej 0,18/lF stoppstij! . Genom/öring av gu mmi 
e2,e3,e5 O,O I/lF 12X7,2mm/ sl. 

Måtts~ttni ng 'ö, hltt.gning ilidus front. e4 O, 15/lF Komponel1lsats kan rörmedlas ge 
e6 16/lF el lyt nom kon struktö ren Lorentz Pers-

Fig 5. Måttsättning för håltagning i apparatlådan. 
l el, le] Motorola MC 1455 son, Ormingeringen 29 A, 13200 
Tf 2N3903 eller likn Saltsjö-Boa. 
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Proportionalservo 
förr.adios~g~äggnmngen 
Ett par servomekanismer av s k roterande typ foreslås här som ett kapabelt men ändå relativt pris
billigt alternativ att bygga själv for den som inte vill investera ifärdiga enheter av långt dyrare slag. 

Rl 
PU(S~ 

el 

R2 

Fig l. Principschema for servoanläggningen. 
Jfr detta med tig 2 i RT nr Il , 1974. 

•• Här presenteras ett par lågprisservon, 
som trots sitt låga pris erbjuder hyggliga 
egenskaper. Servomekanismerna är av s k 
roterande typ med formatet 46 X 39 X 23 mm. 
Det ena, FB2, lyfter ca 1,8 kg i inre hålet på 
styrarmen. Det andra, FB3, lyfter ca 2,7 kg. ' 
Radien till lasten är då 6 mm . Det starkare 
servot är något långsammare. 

Elektroniken 
Vi använder samma IC-krets som i den ti

digare beskrivningen i RT 1974 nr 11. Kret
sen heter WE3141. Elektroniken är uppbyggd 
på samma sätt som till mikroservot, men med 
en del ändringar av komponentvärdena samt 
att RII kortsluts och RI2 utgår. Se schemat 
ifig 1,fig 7 i RT 1974 nr 11, samt komponent
förteckningen. 

I servomekanismen utnyttjas inte hela kol 
banan i återföringspotentiometern, som sker i 
mikroservot. Detta medför att R3 kan sättas 
in från början, servot ställer sedan in sig och 
arbetar på olika avsnitt av kolbanan, beroen
de på komponenternas toleranser. Dragarmen 
är försedd med en konisk "splin", som gör att 
man nästan alltid kan hitta ett läge på axeln 
där armen står rätt i förhållande till neutrallä
get. Om någon justering behövs, kan detta ske 
genom att potentiometerns släpkontakt vrids 
en aning. Se vidare under avsnittet trimning, 
som förenklats avsevärt. 

Kretskortet formas till att passa mellan 
motorn och höljets sidor, se fig 2. Kompo
nenterna monteras enl komponentplacerings
schemat. Obs ledningarnas färger. Mellan 

Av CHRISTER SVENSSON 
INGE STENDAHL 
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Fig 2. Komponenternas placering på kretskortet. Mönstret fO r detta återgavs i RT nr Il, 1974. Märk, att 
ett par av lödytorna på det kretskortet inte används i denna forstärkare. Kretskortet formas enligt den 
streckade linjen till passning i servot. 

Röd 

Grön 

Gul 

Grå 

Grå 

Grön 

Gul 

Röd 

Brun 

Fig 3. Anslutning av trådarna från krets
kortet. 

servomotorns poler löds en keramisk skiv
kondensator på 10 nF. 

Servomekanismen 
Mekanismen levereras som byggsats och 

man börjar arbetet med att ta bort alla plast
grader på kugghjul och övriga delar. Växellå
dan monteras ihop och man prövar att kugg
hjulen är fria från grader genom att , innan 
motorn monterats, vrida på den utgående ax
eln och kontrollera att växellådan arbetar' 
mjukt. Potentiometerbanan monteras , och 
man observerar orienteringen enlfig 3. Servo
höljet monteras .efter trimningen. Ledningarna 
från kretskortet till potentiometern och motor 

löds enl fig 3. Lägg märke till vit och brun 
isolering på motorns poler. Detta är viktigt 
för att få servomotor och potentiometer att 
samarbeta. Motorn monteras inte ännu. 

Provning och trimning 
Servot ansluts med lämplig kontakt till 

mottagarens dekoder. Mottagaren slås till. 
Sändaren ska vara frånslagen. Servomotorn 
ska snu~ra till och sedan stanna. I annat fall 
bryts strömmen omedelbart och felorsaken 
lokaliseras. Tänk på att IC-kretsen är synner
ligen känslig för kortslutningar. 

Vi förutsätter att motorn stannat. Sändaren 
slår då till och servomotorn börjar rotera. 
Vrid den utgående axeln till dess motorn stan
nar eller byter rotationsriktning. Motorn kan 
nu monteras med strömmen tillslagen, och 
servot ska då inte röra sig eller endast göra en 
liten lägesändring. Om motorn eller potentio
metern är pol vänd, rusar servot ut till ett änd
läge. 

När servots neutralläge är klart, kontrolle
rar man att spakens rörelse får servot att ar
beta och att servots arbetsområde ligger inom 
potentiometerns kolbana. Skulle man hamna 
utanfOr kolbanan, måste R3 justeras. 

Om styrarmen står en aning snett i neutral
läge kan detta justeras med en smal skruvmej
sel , som förs ner i hålet på utgående axeln och 
får vrida potentiometerns släpkontakt den lil
la bit som behövs. 

Servot skakprovas för att avslöja ev dåliga 
lödningar. Lägg små bitar av skumgummi 
runt elektroniken och vik undan benen på 
potentiometern , så att kortslutning till krets
kortet förhindras. Löd slutligen en liten tråd 
mellan kretskortets minusfolie och lödörat på 
motorhöljet. Servot skruvas ihop och är efter 
slutkontroll klart for användning. • 



Minsta vägghornet i RT:s byggserie: 

Kompenserat, veckat exponentiaIhom, 
god basåtergivningtrots blott 2091 volym 

•• Det i RT 1975 nr 3 presenterade hornet. 
det s k lO/ BO-hornet , och det här hornet, som 
betecknas Mk l, har ganska stora likheter 
med varandra. I själva verket ligger 70/ 80-
hornet till grund för detta horn i avseende på 
hur det är veckat. Grundavsikten med hornen 
har, efter önskemål, varit att göra ett till voly
men mindre horn än det första RT-(bas)-hor
net från RT 1973 nr 4, som hade en volym av 
ca 360 liter. 

70/ 80-hornet har en total yttermåttsvolym 
av ca 292 liter, vilket gör att det endast blir ca 
18 % mindre. Emellertid ansågs detta inte 
vara en tillräcklig minskning av volymen, och 
därför bedrevs undersökningar för att utröna 
om det var möjligt att ytterligare minska vo
lymen med 20 % under förutsättning att man 
kunde tillåta en något högre gränsfrekvens för 
hornet. 

Konstruktionsfilosofi 
för 70/S0-hornet 

Orsaken till att 70/ 80-hornet har en så stor 
volym i förhållande till sin ringa slutarea lig
ger i dess grundstruktur. För att man ska få 
en god belastning av drivelementet användes 
olika gränsfrekvenser för hornets slutarea och 

, hornets utvidgnin g (60 Hz resp 44). Detta för 
att kompensera för den , i det ideala expo
nentialhornet, fallande impedansfunktionen , 
se fig l. Som påpekades tidigare, kommer 
emellertid belastningen som funktion av fre
kvensen att skilja sig avsevärt från idealfallet. 

Detta föreskriver ett oändligt horn . En god 
praktisk approximering av ett idealt horn är 
att hornlängden ska vara 0 ,5 ggr våglängden 
för hornets undre gränsfrekvens, sefig 2. Det
ta skulle för 70/ 80-systemet ha givi t en horn
längd av 3,9 m och för det här beskrivna hor
net (Mk l -hornet) 2,65 m. Med sådana horn 
längder blir hornets volym givetvis enormt 
stor. 

l den praktiska lösningen blir man därför 
tvungen att minska volymen. Dessutom app
rox imeras hornet i linjära segment. Detta bi 
drar till att försämra belastningen av högtalar
elementet, då ett linjärt segment är att likna 
vid ett koniskt horn. Ett sådant har en belast
ningskaraktär av den typ som visas ifig 3. 

Det slutgiltiga hornet består aven serie 
sammankopplade koniska horn, som (såvida 
sektionerna inte är identiska) har skiftande 
impedans kurvor. 

Av PER ELVING 

Mellonreg. Horn Drivelement (bos) 

PH10l + P0100 + PT6A P38A, BK3013A 

PHSO + POSO P38A 

PM40 + PT6A P38A 

Leverantör 

LW Lj ud

teknik AB 

Tel 08/290876 

Vad som egentligen eftersträvas är , att hor
nets halsimpedans ska öka proportionellt med 
frekvensen och då också med drivelementets 
akustiska reaktans. Det kräver , som beskrevs 
i RT 1974 nr 4, att hornet består av flera se
riekopplade horn med skilda gränsfrekvenser, 
sefig 4. l ett med linjära segment approxime
rat exponentialhorn uppfylls inte ' detta krav 
med någon större precision, om man inte kor
rigerar segmenten för att med större nog
grannhet följa exponentialfunktionen. 

I ett korrigerat horn typ Mk l, i motsats till 
70/ 80-systemet som inte är korrigerat , gäller 
att hornets utvidgningskoefficient och 
slutöppning kan vara dimensionerade för 
ungefår samma gränsfrekvens. Därigenom 
krävs en mindre volym hos hornet, medan 
man fortfarande har en bra belastning vid 
låga frekvenser. 

I 70/80-hornet uppnåddes detta med skilda 
gränsfrekvenser för hornets utvidgning och 
dess slutarea, vilket ger en förskjutning av 
halsimpedansens minimum mot en lägre fre
kvens. 

Det slutliga hornet delades upp i två 
identiska, spegel vända sektioner för att ra
dierna hos de krökar , som är nödvändiga för 
veckningen, skul le bli så SlDå ,om möjligt. 
Den största rad ien är ca 10 cm, vilket ger en 
övre gränsfrekvens av ung 1,7 kHz. Del-hor
nen är approximerade i två sektioner , som 

t-

Fig l. I ett idealt horn varierar halsimpedan
sen enligt diagrammet. Här är utritade real
och imaginärdelar. 

'AH 

1,2 

'AH 
1,0 

0,8 

O,, 

O,, 

0,2 

° l 8 10 

Fig 2. Vid ett förkortat horn blir kurvorna 
"vågiga" för halsimpedans relativt frekvens. 
Jfr med kurvorna för ett oändligt horn i tig l. 
Vid ytterligare förkortning ökar vågigheten. 
Den här visade kurvan svarar mot ett relativt 
långt horn. 

4 5 8 10 20 40 so 80 100 

Fig 3. I ett koniskt horn beskriver kurvorna 
för halsimpedansens imaginär- och realdel 
detta förlopp. Jfr med tig I och 2. 

F ig 4. Ett veckat horn består egentligen av ett 
antal seriekopplade exponentialhorn för olika 
frekvenser. Se texten. 

vardera är korrigerade enligt vad som t id igare 
nämnts, Begynnelsen är gemensam för de 
båda sektionerna , och har en något högre fre-
kvens än grundhornet för att ge en med fre- . 
kvensen varierande begynnelsearea och där- • 
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o Här beskrivs det tredje hornet i byggserien. 
O Hornet är i princip en bantad upplaga av 70/80 hornet (se R T nr 3). Det har trots della en god basåtergivning, 
beroende på all en mängd kompenseringar ingår jör all ge en så exakt exponentialfunktion som möjligt. 
O Byggtidenjör della horn uppgår till ca 40 timmar. Det är det hittills mest svårbyggda hornet i serien. 
Det kan dock vara värt besväret all bygga hornet, eftersom det ger ovanligt god ljudkvalitet ijörhållande till sin storlek. 

Fig 5. a) högtalartilter för två· resp 
trevägssystem. Det övre filtret har en 
delningsfrekvens av 700 Hz och 12 
dB/oktav dämpning. Kombinationen 
PHSO och PDSO (Pioneer) går högt 
upp i frekvens och man behöver där
för ingen extra diskanthögtalare. 

11 

el 

e2 

L2 

L3 

e2 

PM'O; fe = 700 Hz 

BK3013 A (8 n) 

PH50. 
P050 

(8 n) 

fe =·700 Hz 

PM'O 
PH10l. 
P0100 

PT6A 
e3 

fe=6 kHz 

PH10l + P0100 ; fe = 500 Hz 

fe L 1 L2 el e2 LJ e3 

700 1,8 1,15 , 7 . 28 0,21 3,3 

500 2, 5 1,6 63 39 0,21 3,3 

(Hl) (mH) (mH) ().IF) ().IF) (mH) ().IF) 

Ll 
fe 11 L2 el 

3]"" 500 0,8 1,3 ,O 

(',5 n) 700 0,6 0,95 28, 5 
el 

(Hz) (mH) (mH) ().IF) 

Lågpass 

b) Basdelen i ett trevägssystem. Filtret är ett seriederive
rande lågpassfilter, beräknat för 4,S ohms impedans hos 
bashögtalaren. 

~~e~2,, ______ ,, ________ --, 

PT6A 

PH50+P050 
eller fe=6kHl 

PH 1.01. P0100 

e, 

L3 L' e2 e3 e4 
PH101+ 

2,5 0, 21 67 45 ~?J~O~ 500 3,3 

1,8 0, 21 45 30 700 3,3 

(mH) (mH) ().IF) ().IF) 
PM40. / 
PT6A / (Hz) ().IF) 
eller , 

PH50+ 
P050 Om PH50+P050 används skaLL i nte PT6A användas 

varför L' och e, utesLutes. 

c) Mellanregister- och diskantregisterdelen till tig b. Vid 
brytfrekvenserna SOO Hz eller 700 Hz tillämpas 12 dB 
filter medan filtret för 6 kHz har 6 dB/oktav lutning. Om 
PHSO + PDSO används, behövs ej ett diskant horn. 
Därvid ersätts L4 med en tråd och C4 utelämnas. 

för en jämnare be lastning av dri velementen. tivt svåraste och mest tidskrävande bygget. 
Till de positiva sidorna hör att konstruktio
nen blir väldigt stabil, speciellt i hornets be
gynnelsedel, där det är viktigast med god 
stadga. 

Mk l-hornet har beräknats så, att det kan 
användas med antingen ett IS "-element eller 
ett 12"-element. Valet av högtalarelement är 
emellertid något som måste ske innan hornet 
byggs. De ingående bitarna i hornets initialdel 
skiljer sig nämligen åt vid användning av 12"
eller 15 " -e lement. 

Eftersom bitarna är både skruvade och 
limmade är det praktiskt taget omöjligt att i 
efterhand göra någon förändring. 

Svårbyggt objekt men stabilt hölje 
Hornet består av fler bitar än tidigare horn 

i den här serien, vilket gör det till det defini -
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Eftersom 70/ 80-hornet och det här beskriv
na Mk l -hornet har stora likheter i sin upp
byggnad , kan samma principer tilllämpas vid 
ihopsättningen. Således börjar man med ytter
Iådans delar (J, l, 2, 3). 

Mittsektionen monteras sedan ihop separat. 
Se upp med att rätt ritning används hela ti 
den! (Antingen den för 12"=element eller den 
för IS "-element.) 

Stycklista för bashorn typ Mk l 
Dimensionerna är i vissa fall angivna med pulsmån 
för avfasning 

·Nr IAntal 
Storlek )l 

mm xmm) nmärknin o 

I 2 568 x430 ExakL 
2 2 430 x765 Exakt 
3 I 733 x568 Exakt 
4 I 568 x503 Exakt fasas enl riLn 
5 I 430 x420 Exakt 
6 4 099 x 186,5 passas in 
7 2 100 x 173 passas in 

För 15"- 8 2 568 x50,5 Exakt 
element 9 2 173 x60 passas in 

10 2 568 x30 1 passas in 
II I 568 x265 Exakt 
12 2 568 x I 15 passas in 
13 2 390 x 100 passas in 

Furu 14 2 50 x730 Exakt 
15 I 698 x 378 Exakt 

Furu 16 2 50,5 x378 Exakt 
17 2 171 x l63 passas in 
18 2 240 x 188 passas in 

För 12"- 8A 2 568 x 100 passas in 
element 9A 2 173 x 130 passas In 

Material: 16 mm spånplatta om inget annat anges. 
Byggsatser kan beställas från Bällsta Träindustri , 
tel 08/2999 29. 

Man börjar med att i (4) ta upp det rektang
ulära hå let, 173 X 390 mm (lS"-varianten), 
och hålet i (5) för rätt elementstorlek, 12 eller 
IS ". När detta är klart monteras bitarna (6, 6, 
6, 6, 7, 7) enligt ritningen i (4). Därefter, enl 
rätt ritning, monteras även (8) och (9) på (4). 
Fästbaffeln (5) monteras sedan på (8) och (9). 

Var noga med hela denna sektion, då hor
nets högfrekvensegenskaper i hög grad be
stäms av den delen av hornet. 

Därefter sorteras sidorna (JO) samt (J 1). 
Ge akt på hela sektionens symmetri och kra
vet på I ufttäta fogar. 

Innan hela mittsektionen monteras in i " Iå
dan", fåsts hörnkorrektionsbitarna (12, 12) 
samt båda bitarna (J 3, 13) monteras lodärtt 
mellan (7, 7). 

När detta är klart passar man in mittsektio
nen till botten (2) och markerar sektionens 
anliggningsytor mot (2) och (3). Borra däref
ter upp skruvhålen i (3) och (2). Dessutom 
ska man ta upp monteringsh ålet för drivele-



+ 
~------------------------733------------------------~ 

r-17J------.-----165 

I r-- A 

r 

600 568 )90 

Fig 6. b) Snitt I 
AA i ritningen -

::kontakt yto förd t t 
avlögsnade lock e t CD 

tig 6a. Ge akt 
på att sockeln 
måste flyttas 
fram så långt 
det är möjligt 
om man bygg
er 12"-versio
nen. Se även 
tig 7. 

Fig 6. a) Lådan sedd uppifrån. De ytor som är markerade med fårg gör kontakt med 
locket. (2). Observera att det är mycket viktigt att den slutna lådan i mitten blir helt tät. 
Alla fogar skall limmas och skruvas. Lämpligt skruvavstånd 10-15 cm. 

40 

® 

@ @ 

~; snittyta 8-8 

Fig 6. e) Snitt BB i ritningen tig 6a. 

mentet i detalj (2). 
Mittsektionen limmas och skruvas fast i (2) 

och (3), varefter man limmar och skruvar 
toppskivan (2) och slutligen passar in korrek 
tionsbitarna (J 7, J 7, J 8, J 8) i hornets s lutdel. 

Hornet ska stå på en sockel bestående av 
(14,14,15,16, 16), som ingår i den slutna 
kaviteten bakom elementet. Denna ska vara 
av monterbar för att man ska komma åt driv
elementet. Hela kaviteten ska vara fylld med 
glasfiberull för att ge rätt volym och dämp
ning. Var noga med att sockeln blir tät efter 
montering. 

Horn även rör mellan
och diskantregister 

Inget högtalarsystem är komplett utan mel 
lan register- och diskantsystem. Detta gäller 
även detta horn , och i tabell 1 återfinns de 
utprovade och rekommenderade hornsyste
men. Vilket man väljer är givetvis en kost
nadsfråga liksom i fallet med 70/ 80-systemet. 
men även här har hornsystemet PH50 + 

" 
Fig 6. d) Snitt
yta CC i tig 
6a. Detta är i 
princip vad 
man ser om 
man lossar 
bakstycket, 
men i det fallet 
ser man hela 
bitarna 12. (I 
ritningen är 
bara snittytan 
markerad.) 

PD50 givit ett utmärkt resultat. 
Mellanregistersystemet PM40 har ' också 

givit gott resultat i kombinatio n med diskant
systemet PT6A. Delningsfrekvensen är för 
båda systemen 700 Hz, och de filter som 
visas ijig 5 har använts. 

r det ena fallet har ett drivelement med 4 
ohms impedans använts, och där har den enk
lare varianten a v det seriederiverade filtret 
inte kunnat användas , då det kräver samma 
impedans hos elementen. 

Bäst resultat 
med 15"-element 

Hornet är från början konstruerat för ett 
15 " -element, men anpassat så, att ä ven ett 
12"-element kan användas. Det blir emeller
tid en viss skillnad i verkningsgrad och fre
kvensgång mellan de bägge elementen. 12"
elementet belastas inte optimalt i de högre fre
kvensområdena ( > 400 Hg), varför man med 
fördel här använder den lägsta delningsfre
kvensen 500 Hz. • 

.. 

® 

@ ® 335 @ '" 

50 82,S 

® 

16 

173 

@ 335 390 ® 

Fig 7. Om man bygger högtalariådan för ett 
12" högtalarelement måste den begynnande 
delen byggas enligt denna ritning. Det är 
praktiskt taget omöjligt att i efterhand bygga 
om från 15" till 12", eller vice versa, varför 
man från början måste bestämma vilken vari 
ant som skall utföras. 

" 
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Erfarenheter från provbygge 
av Mk l-homhögtalaren 
Mk l-högtalaren, som beskrivs i det här R T-numret, är komplicerad att bygga, men man blir rikt 
belönadj'ör mödorna. 
Här en text- ochfotoredogörelsej'ör provbyggets disposition och stegvisaj'örverkligande. 

•• I RT nr 3 redovisade vi ett provbygge av 
lO/ BO-hornet. Vi har även gjort ett bygge av.Mk l , 
som beskrivs i detta nr av RT. Vid en jämförelse 
hornen emellan kan man utan vidare konstatera, 
att Mk l -hornet är det mest svårbyggda. Vi lade 
ner ca 40 mantimmar på bygget, och efter detta 
återstod ytbehandling av ;ådan. Vi utgick från far
digkapade, men ej fasade bitar. 

Hornet är ganska nätt, och det kan därför vara 
befogat at! lägga ner en del arbete på bygget. Det 

Fig L Här visas hornets begynnande del monterad. 
Se till att ytorna mot (4) och (5) blir plana och att 
det är tätt mellan bitarna (9) och (8). 

Fig 2. Bitarna (6) och (7) monterade på detalj (4). 

Fig 3. De detaljer som visades i tig l och 2 monte-

42 ~ Proportionalservo 

Komponentforteckning 
till servobygget 
RI 22 kohm 
R2. R5 , R6 47 kohm 
R3 8,2 kohm 
R4 5 kohm pol i servo 
R 7, R 8 47 kohm 
R9 150 kohm 
RIO 220 kohm 
Motstånden Resista SK-2 
CI , C6 2,2}.1F 
C2 4,7}.1F 
C3 O,47}.1F 
C4,C5 6,8}.1F 
C7, C8 O,22}.1F 
Samtliga tantaler 
lC WE3141 
Mönsterkort 

Servo FB2 alt FB3 mws motor Il ohm 
och pot 5 kohm. 
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lilla formatet gör det lämpligt att placera hornet i 
mindre lokaler. Det kan även vara motiverat att 
välja detta framför 70/80-hornet, om man inte vill 
ha en alltför dominerande högtalarmöbel i rummet. 

Lyssningsmässigt skiljer sig hornen åt en smula. 
70/ 80-hornet ger definitivt den djupaste basen och 
den högsta verkningsgraden, även om basåtergiv
ningen i Mk l är imponerande. Vårt bygge gjordes 
med utgångspunkt i en 12" -Gamma-högtalare . . 
Försök med IS "-versionen, då den med ett lso-

ras samman och fåsts därefter på bottenplattan. 
Tänk även på att bakstycket skall stå på plattan. 
Rita exakta mått på bottenplattan. Efter samman
sättning sågas ett hål ut i bottenplattan, så att soc
kelns volym adderas till den låda som innesluter 
högtalarelementet. Man kan även såga upp så att 
man utnyttjar den volym som ligger under bitarna 

Fig 4. Servot öppnat. Här framgår hur kretskortet 
placerats i det trånga utrymmet. 

phon-element har givit en högre verkningsgrad och 
en högre övre gränsfrekvens, tack vare bättre an
passning i hornets initialdel. 

Totalkostnaden fOr en högtalarlåda i 12"-versio
nen är lägre än för IS"-versiönen tack vare att pris
billiga 12" -högtalarelement finns att tillgå på 
marknaden. Ljudmässigt vill vi dock rekommende
ra IS"-versionen. Den har bättre verkningsgrad, 
vil ket är viktigt om man vill anpassa bashornet till 
mellan- och diskantregisterhorn. ~ 

(6) och (7). Se till att det är tätt överallt. 
Fig 4. Här är bak- och sidostyckena monterade. 
När bitarna (10) har fåsts i bottenplattan, har 
framstycket (Il) använts som mått. Bit (5) kan 
med rordel göras så bred att den går ända fram till 
bitarna (10). Det ger extra stadga åt kaviteten bak
om högtalaren. 

Rättelser till tidigare 
artiklar om Re-teknik 
Artikeln om sändaren i RT 1975 nr 2: 
lflg 5 har följande fel insmugit sig: C 12 
bredvid R 10 ska vara C I 8, D6 :s katod 

ska vara vänd mot emittern T6, spän
ningsanslutningen är ej utmärkt. Ska 
anslutas i övre högra hörnet på kortet. 
Plus ansluts längst upp och minus i höjd 
med ordet Bygel. 

Artikeln om laddnings aggregatet i RT 
1975 nr 3: 
I komponentförteckningen står det att 
R2 , R5 är 27 kohm. det ska vara 27 

ohm. T l , T3 saknas; ska vara ACI28 

samt T2 och T4, som ska vara 2N3702. 



DATA OM 
LJUDKVALITET 
Frekvensomfång 35-20000 Hz 

MI~CH 

EN NY HÖGTALARE 

DATA OM 
LJUDKVANTITET 

OM 5-32 
Testas och demonstreras 
just nu hos utvalda 
ljudspecialiserade 
återförsäljare. 

Total harm. distorsion 0,6% inom 200-20000 Hz 
Märkeffekt 
Verkningsgrad 

90 watt 
0,3% 

Frekvens- och distorsionskurvor 
mätta på Statens Provningsanstalt 

Srilel &Kjcer ..... ntto __ Kang.:_dB R«:b"'r: __ ~LilII.F, ... .: _ tu w" $cIMd:_ """'_ -...... 
-, , 

~;:~ 
10 100 

Multiply fr.qul ncy Sc.l, by 

Cirkapris 1 900 :- per par 

r-------------------------
Till OLLE MIRSCH AB 

Västervikstorget 22 
15200 STRÄNGNÄS 

Jag vill veta mera om OM 5-32 
och de andra MIRSCH-högtalarna 

Namn _________________ _ 

Gatuadress 
RT 5-75 

Postadress ________________ _ 

Informationstjänst 16 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1975 59 



Ett exklusivt urval kvalitet~apparater 
från Shin-Shirusana Electric, Japan, 
- en av världens främsta special
fabriker för transistorradio- och 
kassettapparater. 
Urvalet omfattar transistorradio -
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 ytterligare upplys
ningar. 

Mascot Silver RT 77 E, ypperl ig radio
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 kvali
teten. 

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

automatstopp. 
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JIZat'&r:~ 

SILVER 

SIL VER AS 501: En ny kompakt kassett
stereo och FM/AM stereo bilradio. 

Mascot Silver AR 101 - avancerad bil
radio . Högeffektiva kretsar och HF-steg 
gör den osedvanl igt känslig. 

Silverserien omfattar ytterligare tre 
bilradioapparater: AR-201 , AR-104 och 
AR-401 . 
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Fig 5. Bygget börjar ta form. Här saknas bara 
kompenseringsbitarna (12), (17) och (18), samt 
lock, fram- och bottens tycke. Vi lät sidostycken gå 
upp till lockets överkant. Detta stämmer dock ej 
med ritningarna i Elvings artikel. Det är lättare att 
fä en jämn yta om locket i stället ligger över sido
bitarna. 

De senare har for hög verkningsgrad för 12"
versionen och måste dämpas för att ge en rak ljud
tryckskurva över hela tonfreb ensom rådet. Det ge r 
dock så god verkningsgrad (ca 98 dB) att ordinära 
konhögtalare for mellanregistret inte kan anpassas 
utan dämpning av basdelen. Det finns dock på 
marknaden konhögtalare med hög verkningsgrad. 
Vi har provat med elementet 2110 från JBL, som 
t o m ger något högre verkningsgrad än bas delen 
(12"-versionen). Det elementet är visserligen rela
tivt dyrbart , men det ger en ljudkvalitet i mellanre
gistret som distanserar det mesta på marknaden 
(även mellanregisterhorn). Vi ska senare i år åter
komma med närmare informationer om olika mel
lan register- och diskantkomplement till basdelar
na. 

Lämplig delningsfrekvens vid 12"-versionen är 
300+400 Hz. Över detta frekvensområde börjar 
nämligen frekvenskurvan att falla. Man kan t ex 
låta bashornet ingå i ett 3D-system med det filter 
som visades i RT 1973.nr6/ 7, men då får sidosys
temen inte ha for hög verkningsgrad, eftersom bas
högtalaren av praktiska skäl måste dämpas i ett 
sådant system. 

Väljer man 15 "-versionen kan delningsfrekven
sen med fördel läggas vid 700-800 Hz, och man 
kan då använda 'ett mellanregisterhorn som sällan 
går längre ner i frekvens och därfor är olämpliga 
att använda i ett 3 D-system, där man kräver en 
delningsfrekvens av 300 Hz eller lägre. 

Vid bygget togs en del bilder som vi här visar 
som komplement till ritningarna i artikeln. Vi 
monterade bitarna i en annan ordning än vad kon
struktören, Per E/ving, beskriver i artikeln; vi har 
monterat mittsektionen fOrst och har byggt hornet 
så att säga inifrån och ut. 

Vilken metod man vä ljer spelar ingen större roll , 
men man måste givetvis vara konsekvent. Med så 
många bitar som ingår är det viktigt att montering-

FAKTA KRING 
LDH-25-KAMERAN: 

Flera utforanden finns , for såväl 525 som 625 lin
jer och 50 eller 60 perioder/s . Grundutforandet 
kallas LDH 25/00. Kameran är naturligtvis allti 
genom halvledarbestyckad. 
~ RT avsåg ursprungl igen att mäta vissa para
metrar som t ex videosignalens stigtid med använd
ning av fördröjningsoscilloskop m m. I stället har 
framtagits ett värde på videobandbredden : relativt 

Fig 6. Locket är här på plats och lådan har 
spacklats~ slipats och målats. Detta gjordes 
fabriksmässigt hos Bällsta Träindustri och 
resultatet blev därför professionellt, i klass 
med fabrikstillverkade, målade möbler. Fram
stycket målades givetvis på samma gång. 
F ör bästa hållbarhet målades sockeln svart. 
Märk att vi monterat sockeln så långt fram som 
möjligt, i kant med frontpanelen, detta för aU 
högtalarelementet skulle kunna monteras i lådan. 
Se f ö nästa bild. 

Fig 8. Högtalarelement, frontpanel och bot
tenstycke är här på plats. Dessutom är komp
enseringsbitarna (17) och (18) monterade. 

en sker i rätt foljd for att man ska kunna komma åt 
att montera nästföljande bitar utan svårigheter. I 
detta fall, liksom vid alla horn byggen, gäller att 
alla fogar måste vara helt täta - det vill vi åter 
understryka. Sammanfogningen sker med såväl 
limning som skr uvning. För bygget användes ca 
200 skruvar samt rikliga mängder trälim. 

Hur bygget skedde visas steg for steg i vidståen
de bildkollektion. 

Det här är en utmärkt hornhögtalare för dem 
som inte vill offra for stort utrymme i bostaden åt 
dylika ting. Den ger en utmärkt ljudkvalitet och är, 
generellt sett, bättre än den något större, men myc
ket lättbyggda kuben, beskriven i RT 1975 nr 4. 
Kvalitetsmässigt . ligger den ganska nära 70/ 80-

- 3 dB uppgår den till 5 MHz. 
~ Signal-brusavståndet - 38 dB är också be
kräftat vid nominell känslighet med insats av ett 5 
MHz lågpassfilter. 
~ Minimumvärdet för ljusnivå , 20 lux reflekterat 
ljus vid f= 2, gäller en 'genomsnittlig produk tions
vidikon. Upplösningen, 400 linjer vid angivet S/ N. 
är ett minimumvärde. 
~ Adaptionen från mörkerforhållande till ljus 
omgivning sker utan nämnvärd fördröjning i kame
ran , och RTPs erfarenhet av vidikonen är att om
vända forhållandet också gäller utan kvarhållning 
eller långsam respons. 
~ Kameran kan externt synkroniseras av H - och 

Fig 7. När lådan var fårdig, tvingades vi 
konstatera att högtalarelementet inte fick 
plats! Hornet är ursprungligen dimensionerat 
för ett 15 " element. F ör att anpassa hornet 
för ett 12" element måste begynnelsedelen 
göras längre (enl ' fig 7 i vidstående beskriv
ning) och detta gav mindre plats för elemen
tet. Kåpan på detta togs därför av (Gamma 
Bk 3031A), men det räckte ej. Vi fick fräsa 
spår för att fä bafTeln på plats. Se fig! Med 
en tunnare bafTel hade kanske detta inte varit 
nödvändigt, Spåren togs upp med en hobby
maskin som försetts med en cylinderrasp. 

Fig 9. Lister, som sprutmålades samtidigt 
som högtalariådan, täcker här skruvhålen 
för frontstycket. Listerna är något bredare 
än spånplattans tjocklek, 22 mm resp 16 
mm, och ger därför en kant som håller skum
plastbitarna på plats. Ett glest galler av tunna 
trälister innanfor skumplastbitarna hjälper 
till att hålla dessa plana. Skumplast kan an
skafTas från LW Ljudteknik, tel 08-290776. 
(Skumplasten har givetvis bara en estetisk 
funktion att fylla.) 

hornet. Det betyder en återgivningskvalitet av bas
registret som klart distanserar marknadens gängse 
bestånd av slutna lådor (kommersiellt sett ofta be
tecknade som " tryckkammar"-högtalare) och bas
reflexlådor. 

GL 

V-pulserna från en gängse synkpulsgenerator, lik 
som vid anslutning till ett icke provat tillbehör , 
kontrollenheten LDH 4010. Ex tern synkronisering 
avser a/ horisontellt: H -drivpuls från LDH 40 lO, 
märkspänning 3 V

,
·r i en belastningsimpedans om 

ca 10 kohm; vertikalt V-drivpuls från samma källa 
under identiska spänningsbetingelser men genom 5 
kohms last, b/ H-resp V-pulser om 4 V toppvärde 
från synkpulsgenerator (LDH 4304). 
~ Kameran kan användas for stand by-läge efter 
en inre omändring, varvid signalströmmen str) ps 
och spänningen reduceras. 
~ Temperaturförhållanden under vilka kameran 
kan opereras: O' C - + 45 ' C. 
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Lättbyggd, exklusiv receiver för stereo 
eller 4-kanalljud med nygenemtionIC-2 
Här folier fortsättningen av R T:s stora byggbeskrivning på en ultramodern receiver for stereo- eller 
4-kanalliud. 

Vi presenterar nu FM-tunern och effektförstärkaren. 

• • Här ska vi fortsätta bygget av den i förra 
numret presenterade 4-kanalreceivern. I den
na andra etapp beskriver vi FM-tunern och 
effektförstärkarna. 

FM-tunern med tillhörande stereodekoder 
monteras på ett separat kretskort, som pla
ceras till vänster om förförstärkarens stora 
kretskort. I FM-tunern ingår tre färdigtrim
made moduler från Mullard . . 

Två av dessa moduler har tidigare presente
rats i R T (I9 74 nr 4). De tre modulerna be
står av HF-modul LP 1186. MF-modul LP 
1185 och stereodekoder LP 1400. Data för 

Av ÅKE H OLM 

C) 

'9kHz 

dessa återfinns i tab 1. Något schema för LP 
1185 och LP 1186 finns tyvärr inte tillgäng
ligt, men schemat för den IC-bestyckade ste
reodekodern LP 1400. som arbetar enligt fre
kvensm!lltiplexprincipen, återges i fig 1. Hela 
FM-tunerns principschema återges ifig 2. 

HF-delen U501 är varaktordiodavstärnd, 
och avstämningsspänningen fås fr ån stabilisa
torn T502 . Inställning av stationsfrekvenserna 
sker med en s k Preomat, vilken består av fem 
potentiometrar, en för varje program, försed 
da med var sin skala och ett tangentsystem 
för val mellan programmen. Den vänstra 
omkopplaren på Preomaten används för in
och urkoppling av AFC-n. 

FM-tunern strömförsörjs från receiverns 
nätdel med 24 volt ostabiliserad spänning. 
Med T501 och D503 stabiliseras denna spän
ning till + 15 volt. 

Stereodekodern har automatisk mono/ ste
reoomkoppling. Vid stereornottagning tänds 
lysdioden D 504 på receiverns frontpanel. 
Dekodern kan monokopplas genom att man 
kopplar in en extra monoomkopplare S501 . 
När denna omkopplare är öppen är dekodern 
monokopplad, och när den är sluten råder 
automatisk omkoppling mellan mon 0 - och 
stereosignal. I normala fall räcker det med att 
monokoppla signalen med förstärkarens 
monotangent. De båda hålen för S501 har I 
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Fig I. Principschema for stereodekodern LP J 400. 
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Många människor tar fullkomligt 
kål på sina grammofonskivor med 
dåliga pickuper. Det är mycket 
tråkigt, och helt onödigt. 

En dålig pickup sliter på ski
vorna. Det förorsakar nålrasp, de 
höga tonerna försvinner, och hela 
ljudåtergivningen förvrängs. Och 
plötsligt låter inte dina nya skivor 
nya längre. 

Lösningen är en ny pickup. Sätt 
Ortofons nya pickup VMS 20 på 
din skivspelare, och du kan åter
igen njuta av musiken. 

Vad får man då med VMS 20? . 

s vor. 
En pickup som är mycket robust, 

trots att den ser så smäcker och -
elegant ut. En pickup som får sin 
magnetiska energi från en kraftig 
ringmagnet. Det ger nålarmen stor 
rörelsefrihet. Och det betyder i 
praktiken att du kan spela dina 
skivor med mycket lågt nåltryck. 
Och slitaget på skivan reduceras 
till ett minimum. 

Och som på alla Ortofons mag
netiska pickuper är det lätt att 
byta diamantnålen. Nålar finns 
både med sfärisk och elliptisk dia~ 
mant. Och det är bara hela, hög
glanspolerade diamanter som an
vänds i VMS 20. 

Tänk för resten på att de flesta 
av dina skivor antagligen är grave
rade med Ortofons graverutrust
ning, ett av de vanligaste märkena 
i grammofonstudios världen över. 
En Ortofon-graverad grammofon
skiva som spelas av med en Orto
fon-pickup. Kanske via en Ortofon
högtalare? 
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Det betyder perfekt ljudåter
givning. Och det var väl det du var 
ute efter hela tiden? 

Tekniska data för VMS20 E (elliptisk) 
och VMS20S (sfärisk): 

Vikt (g) 5 
Utspänning per kanal vid 
1 KHz (mVper cm/s) 1,0 
Belastningsimpedans (Kohm) 47 
Belastningskapacitans (pF) 400 
Spårningsvinkel (O) 20 
Frekvensgång (Hz - KHz) 20-20 
± 1 dB (Hz-KHz) 20-10 
Kanalseparation vid 1 KHz ( dB ) 25 
Fjädringsmjukhet (/-Im/mN) 

Horisontellt 
Vertikalt 

Spårningsförmåga vid 300 Hz 
vid rek. nålkraft (/-Im) 
FIM-distorsion vid rek nål

40 
30 

70 

kraft, DIN 455542, max. nivå (%) < 1 
Ekvivalent nålspetsmassa (mg) 0,5 
Nålkraftso,mråde (mN) 7,5-15 

Generalagent: 
Elfa Radio & Television AB, 
Ljud-avdelningen, 17117 Solna. 
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Tabell l. Fabrikanten<> data för tunermodulerna 
LPI400, LPl185 och LPII86 

PARAMETER 
Kanalseparation 
Spännin~förstärkning 
IngångsImpedan<> 
Utgångsimpedan<> 
Kanalbalan<> 
Max utsignal 

Harmonisk distorsion 
Frekvensområde 

LPI400 
ANM. 
1kHzmod 

(mono och stereo) 
före klippning, mono 

stereo 
modulation i kHz 

Pilotton<>pänning för stereodrift 
Hysteres för stereo/monoomkoppl. 
Stereo inhibering 

rel. 3 dB punkterna 

omkopplingsspänningar : stereo 
mona 

Frekven<>förlopp 

PARAMETER 
MF-bandbredd 

ANM. 

ultraljud rel. I kHz: 19 kHz 
38kHz 
75kHz 
77kHz 

LP 11 85 

vid -3 dB (10,7 MHz) 
vid-20dB 
för 40 m V utsignal 

in<>ignal I m V och utsignalen uppmätt 
över 100 kohm 

VÄRDE 
41 dB 
10dBlkanal 
ISO kohm 
5,6 kohm 
< IdB 
2,2 Vrms 
2,8 Vrms 
0,12 % 
< 20 Ilz till 15,8 kHz 
Il mVrms 
I dB 

0,8V 
1,3 V 

-42,5 dB 
-48,5 dB 
-18dB 
-18dB 

VÄRDE 
2SOkHz 
300kHz 
min.3OO).LV 
max60).LV 
180mV 

Känslighet 

FM-utsignal vid begr. 

Signallbrusförhållande 
AM-undertryckning 

ISO ).L V insignal 60 dB 
in<>ignal5 mV modulerad till 30 %_ 40 dB 

PARAMETER 
Frekvensområde 

Bandbredd 
lnimpedan<> 
Utimpedans 
Oscillatorstabiliteten<> beroende 
av matningsspänningen 
Oscillatorstabiliteten<> beroende 
av temperaturen 
AFC*) 

EfTektförstärkning 
Brusfaktor 
Spegelfrekven<>undertryckning 
MF-undertryckning 

med i kHz (AM) och 22,5 kHz 400 Hz (FM) 

LPII86 

ANM. 

vid-3 dB 

urkopplad AFC 
fin = 95MHz 
urkopplad AFC 
fIn = 95MHz 
Uin =±I V, fin = 95 MHz 
källresistan<> = 100 kohm 
fin = 95MHz 
fin = 95MHz 
fin = 95MHz 
fin = 95MHz 

VÄRDE 
Avst. 87,4 
-104,5MHz 
300kHz 
75 ohm 
75 ohm 
60 klIz/volt 

lO kH7/'C 

+ 200kHz 

30 dB 
6,5 dB 
40 dB 
65 dB 

*) FJI negativt gående AFC-spänning ger upphov till en ökning av oscillatorfrekvensen. 
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Fig 2. Principschema ror FM-tunem. 

därför sammanbundits med en tunn folieleda
re på kretskortet. 

FM-tunerns kretskort 

FM-tunerns kretskort har dimensionerna 
102 X 13 7 mm, och dess komponentplacering 
återges i Fig 3. Komponentplaceringen är 
även tryckt på de färdiga kretskorten. Vid 
monteringen av kretskortet börjar man med 
alla små komponenter (= motstånd och dio
der). Diodernas katodsida markeras av ett 
svart eller vitt band. Sist löder man in de tre 
modulerna. 

Vid inmonteringen i receivern skruvar man 
först fast avstämningsenheten U504 med två 
skruv, en KFS 3 X 14 och en ECS 3 X 14. Den 
senare skruven håller även en gummifot på 
chassiets undersida. De två hålen i undersidan 
på U504 gängas först med M3. Mellan chas
siet och U504 placeras två 5 mm distansrör. 

Innan kretskortet skruvas fast, löder man in 
de fem ledningarna till avstämningsenheten, 
de två ledningarna till D504 och de fyra led
ningarna till förstärkarens kretskort. Hur in
kopplingen av U504 skall ske framgår av de 
inritade beteckningarna ifig 4. 

Sammankopplingen av förstärkarens krets
kort och FM-tunerns kretskort kan göras 
med fyra ca 3 cm långa kopplingstrådar, en 
för vardera jord, + 24 volt, vänster kanal och 
höger kanal. Ledaren för + 24 volt ansluts till 
det lilla hålet bred vid J 10 1. 

Antennkontakten J501 monteras på en vin
kel, som fästs med en skruv ECS 3 X 5 i det 
ena av de två hålen i ena hörnet på kretskor
tet. Kretskortet fästs därpå med tre skruvar i 
chassiet. Mellan chassiet och kretskortet pla
ceras tre 5 mm distansrör. Den skruv som går 
genom antennkontaktens fästvinkel håller 
även en gummifot. 

När FM-tunern är inmonterad är den klar 
för provlyssning, under förutsättning att res
ten av receivern är färdigbyggd. 

Om mot all förväntan FM-tunern inte skul
le fungera när den är färdigmonterad, bör 
man kontrollera att alla komponenter sitter på 
rätt plats och att alla lödningar är riktiga. 
Beakta att de tre modulerna är noggrant pro
vade och trimmade av fabriken och att dess 
trimpunkter, som ju är åtkomliga, absolut inte 
får röras, eftersom detta ger upphov till sned
trimning, vilket vållar fler problem än man 
kanske redan har. 



Fig 3. FM-tunems kretskort i skala 1:1 med 
komponentplacering sett från komponentsidan. 

Effektförstärkaren 

Den till receivern hörande effektförstärkaren 
är uppbyggd kring hybridkretsen SI-1030G 
från Sanken. En sådan hybridkrets innehåller 
så gott som alla komponenter till ett 30 watts 
slutsteg. Kretsarna är likspänningskopplade 
och skyddade mot överbelastning genom en 
inbyggd strömbegränsare. Till varje hybrid
krets behövs endast sex diskreta komponenter 
för en komplett slutförstärkare. Fabrikantens 
data och schema för SI-1030G återfinns ifig 
9. De data som RT-lab har mätt upp på ett 
prototypexemplar återges i tab 2. 

Principschema för hela effektförstärkaren 
återges i fig 6. Schemat är som synes ganska 
enkelt. Från ingångskontakten J l matas sig
nalen via C l resp C2 till stift 3 på de båda 
kretsarna U l och U2. Från utgångens stift 7 
på varje krets matas signalen direkt till högta
larkontakterna 12 och 13. Parallellt med varje 
utgång är en HF-spärr inkopplad. 

Dessa hybridkretsar kan användas både för 
enkel och dubbel matningsspänning. Vi har 
valt det senare alternativet, eftersom det krä
ver mindre antal kondensatorer. N ätdelen är 
bestyckad med en toroidtransformator tack 
vare dess små dimensioner. 

Nättransformatorns sekundärlindning är 
försedd med mittuttag för dubbla matnings
spänningar till hybridkretsarna. Nättillslaget 
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Fig 4. Bilden visar den fårdiga FM-tunem inmon
terad i receivern. Av bilden framgår även hur av
stämningsenheten U504 skall inkopplas. 
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Sensitivity anrf signal -to -noise ratio of the Lm. tuner 

Fig 5. Känslighet och signal/brusförhållande för FM-modulema. 

är relästyrt, och reläet Re tar sin spänning via 
två separata stift i kontakten J l. Den enda 
kabel som behövs mellan receiverns kon
trolldeloch effektförstärkaren är därför en 
skärmad 4-ledare, helst av den typ, där varje 
ledare är individuellt skärmad. Kondensato
rerna C9 - C 12 i nätdelen är parallellkoppla
de två och två för att få tillräcklig kapacitans 
utan att man behöver använda kondensatorer 
med bultfastsättning. 

Mekanisk uppbyggnad 
Alla effektförstärkarens komponenter är mon
terade på ett kretskort, vars utseende framgår 
av fig 7. Kretskortet har måtten 150 X 150 
mm och är försett med tryckt komponentpla
cering. Alla komponenter löds in dikt mot 
kretskortet ; se även fig JO. De enda ledningar 
som behöver lödas in är nätkabeln och till
ledarna från nättransformatorn samt en kort 
blanktråd, som förbinder kretskortets jord ~ 

Tabell 2. Data för effektförstärkaren 

Maximal uteffekt: uppmätt vid I kHz i 8 ohms belastning 
En kanal driven: 32 watt 
Båda kanalerna drivna: 27 wattlkanal 

Frekveffiomfång: vid 27 watt uteffek t ; - I dB 6 Hz - 72 kHz 
-3dB 3Hz-100kHz 

vid 13 watt uteffekt ; - I dB 6 Hz - 11 2 kHz 
- 3 dB 3 Hz - 155 kHz 

Distorsion, harmonisk vid 27 watt ut: I kHz: O, 14 ~ 
10 kHz: 0,20 % 

vid 10 watt ut: 1kHz: 0,14 % 
10kHz: 0,17 t9 vid 0,5 watt ut: 1 kHz: 0,13 t9 
10kHz: 0,18 % 

Brum och brus: relativt 27 watt uteffekt; - 103 dBA 
Dimeffiioner: bredd 156 mm, höjd 70 mm, djup 152 mm. 
Vikt: ca 1,8 kg 
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Enkel uppbyggnad med 
hybridkretsar i slutsteg 
och moduler i FM-tunern. 

med översidan på kondensatorerna C 9 - C 12 
och transformatorns mittuttag. På kretskortet 
fmns även tre överkopplingar markerade med 
streck i/ig 7. Dessa överkopplingar görs ock
så med blanktråd. 

När kretskortet är färdiglött, måste man 
klippa av alla trådar på kretskortets undersi
da, så att man inte riskerar att få kortslutning 
till chassiet. Måttskiss för chassiet, vilket även 
tjänstgör som kylplåt, återfmns i/ig 8. 

För att man inte ska äventyra kylningen av 
hybridkretsarna bör förstärkaren inte Provkö
ras förrän kretskortet och kretsarna är fast
skruvade i chassiet. 

05 

Rl 

R3 

Jl 

R2 

En lång skruv ECS 5 X 50 skruvas först 
fast i chassiet med en S mm hög MS mutter. 
Detta görs för att minska transformatorns 
mekaniska belastning av kretskortet. Genom 
de fyra hålen i botten på chassiet träs fyra 
skruvar ECS 3 X 14 i från utsidan. På varje 
skruv skall dock först en gummifot träs. Mel
lan chassiet och kretskortet placeras fyra S 
mm distansrör. Innan kretskortet monteras i 
chassiet, lägger man den plana rondellen och 
en neoprenskiva under transformatorn med 
neoprenskivan närmast transformatorn. Krets
kortet fästs sedan med fyra muttrar. Under 
en av muttrarna placeras en klammer rör nät
kabeln. 

Tr 01-04 

Ovanpå transformatorn läggs en neo
prenskiva jämte den andra rondellen. Trans
formatorn fästs med en MS mutter och en 
låsbricka. Drag fast muttern med måttlig 
kraft, annars kan transformatorn skadas. 

Fig 6. Principschema for effektforstärkaren. 
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Fig 8. Måttskiss fOr chassiet till effektforstärkaren. 
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Fig 7. Kretskortet for effektforstärkaren i skala 1:1 
med komponentplacering sett från komponentsi
dan. 
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Goodmans Hifi Högtalare 

Goodmans är ett världsnamn i högtalare 
Nu kan Du själv bygga ett par Goodmans 

högta I are för att förbättra stereo I i udet 
hemma. Vi har färdigplanerade 

byggsatser-allt Du behöver 
göra är att beställa några 

~~::=:J färdigsågade bitar lamellträ i 
byggvaruhuset , offra några timmar på 
att sätta ihop lådorna, montera 
elementen 

Spara 400:- - 500:- genom att bygga själv! 

Tekniska dato Tekniska dato Med lådritning för basreflex
eller hornhögtalare. 
Tekniska dato: 
Frekvensområde: 45 - 22.000 Hz 
Max effekt DIN: 20 watt 
Fabriksbyggd högtalare kostar 
(Basref I ex) 790: -/ por 

Lådstorlek ca 27 liter 
Frekvensområde: 45 - 22.000 Hz 
Max effekt DIN: 20 watt 
Fabriksbyggd högtalare 

Lådstorlek: ca 39 liter 
Frekvensområde: 40 - 20.000 Hz 
Frekvensområde: 40 - 20.000 Hz 
Max effekt DIN: 50 watt 
Fabriksbyggd högtalare 

(Horn) l. 650:-/par 

790:-/par 
1.290:-/par 

Pris: 390:ipar Pris: 440:-jpar Pris: 790:-/par 
HiFi X Center är en kedja ljudbutiker. Se vår utställning eller ring oss, VI sänder 
kataloger och prisuppgifter över hela Sverige. 

HiFiO 
CENTER 

Stockholm, 

Malmö, 
Lmeå , 
Karlshamn, 

Ynglingogatan 13, 08/ 33 37 55 
Hantverkargoton 48, 08/ 51 45 25 
Kyrkogatan 1(, 040/ 300 72 
Kungsgatan 45, 090/ 12 87 05 
Drottninggatan 46, 0454/ 101 65 

-----------------------I Stlnd kupongen ti II 
HiFi Center, Box 23059, 10435 Stockholm 23. I 

I 
I 
I 
I 
I 

O Var god sänd mot postförskott: 

I • 
I 
I 
I 
I 
I 

. . . • . .• par ...••.•........ kr .•... 

. . . . . .. par. o ••••••••••••• kr .•... 

Sänd mer information om byggsatserna till: 

Nom n .....••..................•. 

Adress. o ••••••••••••• o ••••••••••• 
RT 5· 75 

Postadress ..•....... o • • •• • ••••••• 
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TERMINAL ASSIGNMENTS 

A. Wi t h si ng le power B. With split , dual ' 
supply power supply 

1. Spare l Spare 

2 + ter minal of nOlse 2 Input ( -) & gfound 
suppression capacitor termina l 

3 Input ( ..,... ) 3, Inp.ut 1+ ) 

4 In put ( -) 4 . Not used 

5 Ground for power supp ly 5 Power sUPRly 
& grolJnd for output t - Vet) 

6 . Feedback 

7 . Output 

8 . Spare 

~ . Power supply (~J 

10. Spare 

6 Feedback 

7 . Output 

8 . Spare 

9 . Power supply (- Vet) 

10 . ,"pare 

OUTLINE DRAWINGS 
(SI·I030G 

~ 

cfJ· .... i .... 1 ~ 'i tf~ 
<> 

..; 

in mm (approx. inch) 

Fig 9. Data, schema och dimensioner för San
kens hybridfOrstärkare SI-1030G. 

Data för Sanken Hybridförstärkare SI-I030G: 

Fig lO. Bilden visar den färdiga effektförstärkaren 
utan hölje. 

Nu kan även slutförstärkaren provas efter 
det att säkringarna har satts i. 
I kommande nummer av R T skall vi beskriva 
de sista enheterna till receivern, nämligen de 
två dekodrarna för SQ-. och CD-4-systemen. 

Se forts sid 74 

Max uteffekt rms 
Belastni"ngsimpedans 
Matningsspänning 
Absolut max matnings· 
spänning 
Strömförbrukning (medel) 
Skyddssäkring 
Harmonisk distorsion 
Ingångskänslighet 
Max ingångsspänning 
Spänningsförstärkning 

30W 
8 ohm 
54Veller ±27V 

60Veller ± 30V 
O,86A 
1,5A snabb 
0,5 % 
O,52V 
10 V,., 
30 dB typ 

Nu här! Skivan 

Ingångsimpedans 
Utgångsimpedans 
Belastningsström 
Belastningsström 
Utgångsspänning 
Signal/brusfOrhållande 
med korts ing 
Tomgångsström 
Frekvensområde 
Effektbandbredd 
Kortslutningsskydd 

40 kohm typ 
0,2 ohm typ 
2A rms 
5,6 A,., 
16V rms 

90 dB typ 
20mA 
20 Hz till 100 kHz 
20 Hz till 20 kHz 
Inbyggt 

r--------------;I 

" . 10 
1011) 
lO" 
>(11) 
Oco m ..... 

.;,1 
~I 

Den här skivan behöver alla som har eller ::) 
ska köpa en ljudanläggning. Den hjälper Dig z 
att välja. värdera och installera Din anlägg- ffi 
ning. Skivan har en teknisk informationssida o 

• co mo 
cC-= 
mG) 
u". 
·2 -g 
e:::l 
"m 
uoll: 
.!U 
wO och en musikalisk demonstrationssida. 

8 Svenska Hi Fi Institutet 
Infprmaljonstjänst 20 

...J 

...J 
:c:( 
~ 
(J) 
W 
ca 

mc;; 
cC mw" _N 
::co 
1--

'" " '" E '" 
'" -O z <{ 

c 
"' o 
o.. ----------------

En förstklassig hi-fianläggninig. 
En skruvmejsel, en iödkolv, en tång. Det är allt du behöver 

för att bygga en Sentec-anläggning med förförstärkare, effektslutsteg, 
tuner och högtalare. Och du klarar det på några kvällar, bara du är lite 
händig. Men det bästa av allt, du får en näst intill professionell 
anläggning med ett ljud värt mycket mer än det kostar. 

• GARANTI. Förutom 1 års garanti på produkterna justerar vi 
ditt bygge kostnadsfritt inom ett år, om du trots allt 
skulle göra något feL 

Vi säljer även enheterna var för sig, om du vill 
förbättra eller komplettera. 

~------------.. ISänd mig mer information om • 
'Sentec byggsatser. • 

·Namn ........ .......... ............................. 1 
1 

··· ·· ··········· ·· ·························· 1 
• Postnr ........ ... ... Postadr. ................... 1 
I RT5. 75 1 

SENTECAB 
IDrottningholmSVägen 19-21 1 
,11242 Stockholm I 
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Bra ljud låter bättre 
HiFi-ljud från Din TV! .-- • 

TV-sindnlngens ljud begränsas av att Din TV Inte kan Aterge det UllricklIgt bra. Med TV-SOUNDERN 
kan Du köra ljudet över en stereo-anliggning eller ta ut det via en ellil,a radio eller Kusettcliclc: 

TV-$OUNDERN består aven sond kopplad till en förstirkare samt detektor, 

Sonden fungerar som en mIkrofon vilken (helt trådlöstt) samlar upp den svaga restutstrålnIngen av 
TV-Ijudmallanfrekvensen från D[n TV-mottagare. 

Förstårkardelen förstärker denna signal ca 3 mil joner ginger varefter TV-ljudet kan tagas ut ur 
DIN-uttaget pi TV·SOUNDERNS framsida. TV-SOUNDERN kan med ett enkelt handgrepp stillas In på 
antingen mona eller stereo Itn. syntetisk stereo) . 

Det återgivna ljudet frAn TV-S9UNDERN är fritt frAn störningar och kvalitetsmässigt i Hi Fl-klass. 

Teknisk specifikation 
A.M.-undertrycknlng .. 

Distortion . . • . • . 

Slgnallbrus-förhillande 

FtekvenaomrAde mono utan multiple. filter 

Utg6ngslmpedans 

UtgAngsspAnnlng . 

SHICKAS PER POSTFORSKOTT 
VED KOP AV MINDST l o STK 
ERHllLLAS ~o% RABATT 
14 DAGARS RFrURRlITT 

TV·SOUNDERN ir konstruerad för att uppnA perfekt 
ljud frAn TV-sindaren och verkar pA aUa kanaler 
VHF OCh UHF, bAda y ld mon~ och stereosåndnlngar. 

ljudkvaliteten ir endast begrlnsad av del ulsinda 
programmets kvalitet och kan därför liknas vid ra
dion. FM-söndnlng. (ljudkvaliteten försämras vid då
liga anlennfÖrh6I1anden). 

TV-SOUNDERN placeras vid eUer på TV-mottagaren 
med &Qndern hingande ner på baksidan. 

MONO eller STEREO. TV-SOUNDERNS OIN-ulgång 
ansluts med passande mellanlednlng 1111 en band
spelare eller 1111 en stereoanläggning eller IUI spe
ciella hörlurar. Man mbte nu lyssna sig 1111 den 
korrekta placeringen av sondern. Del rölla stAllet år 
nAr alörnlngen ör minimal och ljudet som renast. Nu 
justeras kanalvölJarens finlnstiillnlng tills ljudet bHr 

~ s., 
JC-! <%1' NJ/ «o. 
h_o. Il ...... 
~ 3~ 9?;]Slb~ ...... 

so dB r <:To tif:!!!'" c<J 

0.5'/. vid 1 kHz .;1 .... 
bAttre In 70 dB ~~. 20 Hz - 20 kHz plualmlnYs 0,5 dB -~ 

SKohm 

250 mV RMS 

TV SOUNDER A/S 
DR. DAGMARS ALLE l 
2500 VALBY COPENHAGEN 
DENMARK 

7.~S~ 'o/.s 
Informationstjänst 22 

RESTPaRTI 

ITT Dome tweeter SOw 4n 

2.000 Hz-20.000 Hz 
utförsäljes så långt lagret räcker 

27:50/st inl<I.· moms 
Skicka mig gratis en katalog över ert övriga 
sortiment 

Namn . 

Adress 

PostaQress 

V.g. texta 
AT 5· 75 

AB Le dM ele .. Svedjevägen 6, Vallen tuna 

dU l ~O 
tel. 0762-281 20 
Box 92 
186 00 VaJlentuna 

Informationstjänst 23 

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-15 MHz, käns lighet 1 mV/cm 
Triggar upp t ill 45 MHz 
SIgnaifördröjning 20 ns 
Pris : byggsats 3,480 :-

monterad 4,650 :-

--... ~ ... 
" -

ID 3'3 DO 
c:::::::: '""" ~ __ --. . -- ._~-'.~ 

GC·1ODS DIGITAL KLOCKA 
Tydl iga siffror visar t lm, min o. sek. 
Kan kopplas för 12 eller 24 timmars 
gång, 
Väcker exakt på minuten. 
Pris : byggsats 395 :-

HEATHKIT, SCHLUMBERGER AB NY GATUADRESS: 
BQx 12081, 10~23 Stockholm 12. Tel. 08/520770 Norr Mälarstrand 76 

Vi har högtalarbyggsatser av 
hög klass. De är mycket lätta 
att montera, Tack vare att 
lådan är fabriksgjord blir re· 
sultatet det bästa tänkbara, 
Som exempel kan v i nämna 
modell AS-9530. Det är en 
30W högtalare med frekvens
omfång 30 Hz- 25 KHz, 
Pri s : byggsats 680 :-

HEATH 

-------------------------------------------------
Beställ Heathkit-katalogen : Du får den gratis, Sänd 
ifylld kupong i fullt frankerat kuvert t ill oss, 

• • • • • e 
• e 

Namn _ .. .............. , .. " ... ........ , .• , ........... " ......... ,."." ........ " ...... " ..... _" ....... ", .. ,., 

Bostad ..... , .. .... "" ................. .................. .. , ... ", ..... , .... , •..... " .. "., ... ...... ,., .. "", 

Postnr Adress , ..... , .. " .,''''''', ..... , ... "''''',,., .. ...... ÄT.S:7S 
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I~I DATURRPUNCH 
Varje nummer av 
radio &·television 

han5MUrrlUi Håltagningsverktyget för kretskort 

70 

HANS KNURR presenterar på sitt program DATURRPUNCH, verktyget tör 
håltagning på kretskort. 
Med ett handtryck stansar man snabbt och enkelt upp hål på glasfiber och 
pertinax laminat. 
Idealiskt verktyg vid prototypti llverkning samt tör mindre serier. 
Verktyget levereras med en sats på 2 punchar 0,75 mm och 2 punchar 
1,Omm. 

Göteborg 
Folkungagatan 16-18 
4 l l 02 Göteborg 
Te l. 03 1/80 30 20 
Telex 21072 

Stockholm 
Sibyllegatan 28 
114 4 3 Slockholm 
Tel. 0&'6717 11 , 671595 
Telex 17165 

Informa-t tonstjänst- 2 5 

Helsingfors 
Nuijamiestentie 5 C 
00400 Helsinki 40 
Tel. 57 52 31. 

5753 62 

o •• ger vara annonsorer 
ca 3 000 skriftliga 
förfrågningar om 
deras produkter via 
vår informationstjänst. 

läser man noga. 

SkeppOlwj 
SR-GOO SPECIAL 

Råkar Du i sjönöd eller eljest behöver om
gående kontakt med mottagare' på sjö-nöd
kanalen - tryck bara på anropsknappen och 
DIN PR-radio "väcker" direkt den som pas
sar på närmaste sjöräddning. 

~~~ 

Här har vi båtägareris nya specialstation med 
inbyggd tonsignal som automatiskt öppnar 
samtliga bevakningsstationer på kanal 11 A 
(tull, lotsar etc). 

Vår nya SR-600 SPECIAL har näm ligen 
som första båtstation nu inbyggd tondeco
der enligt nya sjöräddningskanalsystemet 
(1750 Hz), 

Detta inbyggda se lektivanropssystem kan 
självfallet användas vid trafik mellan samt
liga apparater av denna modell och det kan 
vid behov frånkopplas genom tryck på en 
knapp på apparatens frontpanel. 

SR-600 SPECIAL levereras komplett med 
följande kristaller inmonterade vid leveran
sen : 11 A (sjöräddningskanalenl. 12, 13, 
14, 15 och 16 (båtägarekanalen) . 

130 sid katalog mot 5 :- i sedel. 

SVENSK RADIO 
23400 LOMMA 
- ett företag med kvalitet ....:... 

Tel. 040-465075, 130-sid. katalog mot 5 :- i sedel. 
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~jusorgel 

AT 365 3 - kanals professionellljusorgel 

AT 365 kan fä en eller flera 220 volts lampor att blinka 
mjukt i takt med musiken. Den inbyggda mikrofonen gör 
att ingen anslutning till förstärkare är nödvändig. Integre
rad operationsförstärkare som mikrofonförstärkare och 
aktivt delningsfilter för bas, mellan och diskant. Med 
de tre medföljande potentiometrarna kan man reglera 
känsligheten pä vardera kanal separat. Dessutom finns 
avstörningsfilter och trimpotentiometer för inställning 
av "noll-lju s" pä alla kanalerna gemensamt. 
Max. belastning : 500 Watt. Byggsats: 193:00 Kr 

Färdigbyggd: 240:00 Kr 

I~ 

AT 365 inbyggd i låda B 365 
Inbyggnadslåda B 365: 65:00 Kr 

Pris: Kr 7:00 
plus porto Kr ,3:00 

Elektronik för Alla - Josty K its 
nya katalog ki.r 1975 är oumbärlig 
för dig. som gillar att bygga själv. 
350 sidor med över 100 byggsatser 
bl.a. förstärkare frän 0,1 till 100 
Watt , automatik. ljusorglar, nätag
gregat, instrument, FM - radio. 
Högtalare finns, frän minsta ex
periment- till största orkester- och 
Hi Fi typer. Komponenter har vi, 
transistorer, IC's , kondensatorer, 
motstånd, mätinstrument, rattar, 
lampor, transformatorer • Nej 
stopp !!! beställ katalogen här 
nedan .och se själv - du kommer 
inte att ångra det. 

Jättri på 'F /tf lladion 
HF 395 AM/FM antennförstärkare. 
Lämpar sig för s1!väl bil- som hemma
radion, kompakt uppbyggnad och smä 
yttre mätt möjliggör lätt inbyggnad 
i mottagaren. Anslutes mellan antenn 
och ingäng. 75 - 300 ohm's anslutning. 
9-12 V drivspänning. Förstärkning vid 
20 MHz 30 dB, vid 100 MHz - 10 dB. 

VD;g;taJ 
VKJocl{a 

Byggsats: 
Färdigbyggd: 

295 :00 Kr 
445:00 Kr 

Mi 450 Elektronisk klocka med 19 IC-kretsar av TT L-typen. 
Klockan är försedd med speciell störningsfri inställning av tim
mar och minuter med medföljande omkopplare. D.v.s. att man 
kan direkt trycka fram timmar och minuter var för sig. Tiden av
läses med sifferrör av typ NIXlE, MI 450 styres av nätfrekvensen 

vilket medför en noggrannhet av ca plus/minus 5 sek. per är. 
Elegant låda i svartlackerad aluminium med röd akrylfront ingllr 
i priset. Dimensioner : 130 x 140 x 40 mm. Drivspänning : 220V . 

.............................. , • • 

• Till -!osw Kit AB Box 3134 200 22 Malmö 3 
• Sand m~: 
• D Josty Kits KATALOG 1975 • 
: tJ ex. av byggsats typ... . . . . . . . . . . • . . . : 

: Namn .... . ..... . ........ . . . . ......... ..... ........... : 

• • • Utdelningsadress ... .. . ..... . .. .................... ·RT·s.J!; • 

• Postnummer och ort . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 

• ~ - il • : Foredrar du att rtnga till oss finns VI pä 040/126708, iii I : 
• 126718. Och du ar alltid valkommen till vär butik O. IJOSTY • 

\.:

orstadsgatan 19, öppet 10 - 18, lårdagar 9 - 13 !J 
Alla priser In kl. moms I 

••••••••••••••••••••••••••• 
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Fisher~ 
We invented high fidelity. 
FISHER, sedan länge ett stort namn inom 

HiFi finns n u 

med 8 oihög~!!.ri g e 
Receivers, 
Stereo och 
4-kanal kom
mer inom kort . . 

Lyssna hos Din 
tackhandlare ! 

Beställ FISHER-handboken hos: 
Can.ralallent: 

IADVElab AudJo Data Video Equipmant, BoJ. 40202, 10344 Stockholm. Tel.fon 08 60 67 63 

RAD·IO & TELEVISION - NR 5 - 1975 

'ållt möjligt" 
Det kostar bara 10:- per rad att annonsera under "allt möj
ligt" - radio & teleYisions radannonser. Annonsen skall inte 
yara.längre ä? ~O ~ader. Lägsta pris är 30:- (3 rader). Har 
du nagot att salJa sa skall du prova "allt möjligt" - radio & 
teleYisions radannonser! Anyänd kup. som finns i tidningen. 

15" gitarrhögtalare Altec 
lansing 418 B 100 W/8 
Ohm, pris: 600: Tel. 
0171 / 32011 (e. kl. 18.00) 

3 st REVOX G36 i studio
utförande säljes mot anbud 
separat eller tillsammans. 
Brevsvar till H/B LJ U D & 
BILDKONSULT. Box 2031. 
981 02 Kiruna 

RINGKÄRNETRANSFOR
MATORER m litet brum
fält, termosäkring. prim 110 
220V. sek 2 x 14V 2A samt 
2 x 3,5V lA. 25 kr/ st. 10 st 
200 kr. Fa AUDIOFON tel 
0120/ 14138 

HELA ÄRG AV DENNA 
TIDNING + lösa nr 1933-
69 + Radio och Radioama
tören 1933- 39 säljes. Tel 
08/8510 71 . 

STEREO-tuner Semicon 
TU77 säljes för 425:-. Tel 
08/332352 e 17.00 

BEG QUAD SÄLJES ! 
2 Elstathögtalare Quad 
900:-/st. Slutförstärkare 
Quad 303 600:-. Bandspe
lare Tandberg Mod 64 
400:-. Tel 054/ 11 7366 

HORNHÖGTALARE 
i byggsats 875:-, SOUND 
STUDIO, Sågstuvägen 24, 
141 49 Huddinge. Tel 08/ 
711 1100 

HIFI-LJUD FRÄN DIN TV! 
Med TV-Soundern ansluten 
till Din stereoanläggning 
får Du ut TV- ljudet i full 
HiFi-klass. TV-Soundern tar 
upp TV- ljudet på induktiv 
väg, passar alla TV-appara
ter och kostar för nätdrift 
360: - (för batteridrift inkl 
batteri 305: ). För bestälIn 
o ytterligare information 
kontakta HANE U S PRO-
DUKT, Kulgränd 24, 
13700 V- Haninge. Tel 
0750/30828 

Bandspelare Revox G 36 
Tel. 08/83 11 80, 852025 

TILLFÄLLE ! 
RCF PA-högt för takmont 

på bil. 3 Dynacord band
ekon, Echocord Super 1 
Pea rl DC-73 kond mic inkl 
nätagg. Stefan Gagner. Tel 
0494/43042 

NU FINNS DEN OCKSÄ 
I BYGGSATS 

Elektroniska delningsfilter, 
delningsfrekvens 400Hz 18 
dB per oktav, distorsion 
0 ,02% vid 775mV in. Med 
nivåkontroll för akustisk an
passning. 

HARLOFF-ElEKTRO
AKUSTIK 

Jönköping Tel 036/ 121214 

Tandberg mod. -74 i gott 
skick, pris 450:- . Tel. 08/ 
73292 58, efter kl 18.00 

SONAB OA-5, pris 300:-/ 
st. Tel. 0764/ 63963 

SÄLJES! 
Revox A77 Mk III Ny billigt. 
0346/ 12567 eft 16.00 

MORSETELEGRAFI 
- mottagning. Lär dig mor
setelegrafi - upp till 80 
tecken per minut. Utbild
ningsmaterialet består av: 

• en lärobok 
• ett facit 
• tre kassettband 

(2 x 30 min) 
Pris 189 kronor + porto 
SVENSK TEKNIK AB,Box 
22020, 20063 Malmö 2? 

MÖNSTER KORT? Vi vågar 
påstå att snabbare leveran
ser ej går att få (3 - 8 dagar). 
Vi gör även enstaka ex så 
tveka inte. Ring oss redan 
i dag. SSI Elektronic, Box 
286, 261 23 Landskrona tel 
041.8/23083 . ' 

Byggsatser 
till " kolboxen" och likn. Ex
ponentialhorn. Även mot 
postförskott till landsorten. 
Bällsta Träindustri AB , 
Karlsbodavägen 39- 41 , 
Bromma. Tel. 08/291616 



lJilligt! 
et kostar bara 10:- per rad att 
Inonsera under "allt möjligt" -
dio & televisions radannonser. 
[ed kupongen här intill är det en
:It att bara fylla i en bokstav i 
.rje ruta och lämna en ruta tom 
ellan varje ord. Du ser genast 
If många rader det blir och vad 
monsen kostar. Annonsen skall 
te vara längre än 10 rader. Lägs-
pris är 30:- (3 rader). Har du 

!got. att sälja så skall du prova 
dit möjligt" - radio & televi
)Os radannonser! 

Manus till 'ållt möjligt" 
( Skriv din annons härl) 

radio & televisions radannonser 

I 

D E T GÅ ~ I N 314 T E CK EN PÅ RA le EN 

Namn ....... . ... . ........... . . .... . Tel .. . ............. . 

Adress .... . ..... ... ........ ........ . 
RT 5· 75 

Postadress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Betalningssätt : 
O check bifogas O emotser faktura 

______________ L. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _._ 

trenumerera på 
adio& 
elevision 
å får du den 
lirekt hem i 
,revlådan! 

nte dumt. 

":::II PRENUMERATION 

Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVI
SION ett år framåt och får 12 nr (11 utgåvor) 
för kronor 69:-. Jag betalar senare när inbe
talningskortet kommer. 

VAR GOD 07 207 392 
TEXTA TYDLIGT! 
Efternamn Förnamn 

c/o 

Gata, postlåda, box etc 

PostnummerT Adresspostanstalt RT 5· 75 

--------------r-. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. -. _. _. _. _. _. _. _. _.-
Vill du 
reta mera? 
dio & television hjälper dig gär-

med ytterligare upplysningar 
l de produkter som annonseras i 
Iningen. Ringa in numren på de 
nonser som du vill veta mer om. 
lrje annons är ju försedd med ett 
mmer. Det är bara att fylla i 
,rtet med namn, adress etc och 
sta det till oss. Vi ser till att du 
abbt får svar. All informations
inst är kostnadsfri! 

Jag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
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 8j 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. 

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
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 ............................. . 
RT 5· 75 

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

Postadress ....................... ·RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1975 73 



radio & 
television 
Box 3177 
10363 STOCKHOLM 3 

._._._._._._._._._._._._ ._.- ._._ . _ ._ .-._.~ 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

-._--. - _._.-- _.--_. _._. _. _. - -- -- -- ---_. _.-

radio & 
television 
Box 3177 
10363 STOCKHOLM 3 
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68 ~ Lättbyggd receiver 

Komponent
rorteckning 
till receivern: 
F M-tuner-delen: 
C501 
C502-505 
C506,509 
C507,508 
D501 
D502 
D503 
D504 
J501 
R50l,503 
R502 
R504,514 
R505 
R506 
R507 
R508 
R509 
R5JO 
R511 
R512,513 
R515,516 
nOl 
n02 
U501 
U502 
U503 
U504 

1 
1 
1 
3 
3 
5 
5 

I /LF 35 V tantal 
22 /LF 35 Vel.lyt. 
47 /LF 16 Vel.lyt. 
100 /LF 16 Vel.lyt. 
BZX79 CI2 
BZX79 C9VI 
BZX79 CI6 
5082-48501ysdiod 
antennkontakt L 734/ S 
3,3 k 5 % 1/8 W 
56 ohm 
I k 
1,8 k 
120 ohm 
3,9 k 
22 k 
150 k 
820 ohm 
220 ohm 
lOOk 
1500hm 
BC 140 
BC 3188 
LP 1186 HF-modul 
LP 1185 MF-modul 
LP 1400 stereodekoder 
Preomat 5 program + AFC 
(CA-Elektronik) 
kretskort CA-755 
vinkel till J501 
kylfläns till T501 
skruv ECS 3 X 5 
skruv KFS 3 X 14 
muttrar M3 
distansrör 5 mm , 

Effektförstärkaren: 
CI-2 10 /LF 16 V tantal 
C3 - 4 22/LF 63 Vel.lyt. 
C5 -6 I/LF 100 V el.lyt. 
C7-8 47 nF polyester 
C9-12 2200 /LF 35 Vel.lyt. 
DI-4 IN4999 (Motorola) 
D5 IN4148 
JJ DIN-kontakt 5-pol 

för kretskort 
J2-3 DIN-kontakt 2-pol 

för kretskort 
RI -2 22 k 5 % 1/8 W 
R3-4 10 ohm 
Re relä 24 volt Siemens 

V23027-B0006-A201 
Srl -2 1,6 A säkring 
SrJ 630 mA trög säkring 
Tr trafo. sek 2 X 19 volt C A-9253 
UJ - 2 SI - 1030G Sanken (CA-Elektron 
1 kretskort c A - 753 
J chassie 
3 säkringshållare för kretskort 
J par dragavlastningar 
1 klammer [ör nätkabel 
1 nätkabel 
J skruv ECS 5 X 50 
2 muttrar M5 
6 skruv ECS 3 X 14 
4 skruv FS 3 X lO 
/O muttrar M3 
1 låsbricka 5 mm 
4 gummifötter 
Komponentsatser enligt stycklistorna 
kan erhållas från Ingenjörsfi rma c A
Elektronik, Långsjövägen 15 B, 13500 
Tyresö, tel 08 - 742 2080 kl 13 - 17. 
Komplett sats till FM-tunern kostar 325 
kr inkl moms och komplett sats till effekt
förstärkaren 421 kr inkl moms. 



BYGG MED 
TDA2020 
2 x 20 W förstär

karbyggsatser 
med de nya SGS
A tes kretsarna. 

Begär beskrivningar! 

VIDEOPRODUKTER 

Olbersgatan 6 A 
41655 GÖTEBORG 

Tel21 3766,257666 

Informa tionsfänst 30 

'ållt möjligt" 
Titta under "allt möj
ligt" - radio & tele
visions radannonser. 
Där kan du hitta myc
ket som intresserar 
dig. Och det är billigt 
att annonsera! Bara 
10:- per rad. 

PEERLESS nya KlT 
högtalarbyggsatser (se an
nons i detta nr) köper du 
bäst och billigast från oss. 
Högtalarelement och alla 
tillbehör för högtalarbyggare. 
Förstärkarbyggsatser: SEN
TEC, TEXAN U66. 
Högtalarbyggboken 29:-. 
Högtalarsats " KOLBOXEN" 
9710MC/4 st MT20HFC/ 
filter 169:-. 
Katalog 3 :-. 

MINIC TELEPRODUKTER 
Box 12035, 75012 UPPSALA 
Tel. 018/1 09390. Prästgårds9. 1 

Informationst'änst 3-1 

Stabilserat 
nätaggregat 
Imwl 
In: 220/llOY-±IO% 45-65Hz 
Ut: 24V. 80mA 

Dimensioner: 
66x66x65mm 

Typ NG 24/80.rmns i lager. 
Pris 145:- exkl. moms 

IJ 
nEXTRISKA INSTWMINT Al lUT 

~ ~:~IIROMMA ~ muON 01/262720 
nux /9093 MS 

Informa'tltlnstjänst 33 
000000000000000000000000000 
o HUR TILLVERKAR DU MÖNSTERKORT? o 
o Med ALFACS mönsterkortgnuggisar så klart. Med marknadens bästa O 
O .håll!asthet. Tål värme upp till OO' C. Gör en prisjämförelse! Lätthan- O 

terloga format 100 x 115. Kostar endast kr 2 :65/st. Direktetsbara. 
O Tål ammoniumpersulfat och saltsyra. Gör en provbeställning, inne- O 
O hållande 20 st ark ALFAC gnuggisar samt en mönsterkortpenna för O 
O endast kr 75 :- inkl porto. 

O ERBJUDANDE 00 
PRIS INKL MOMS 1- 15 16- 556 2 TIMER 14;50 13:95 

O 2500/100 BULT 8 :00 5:00 BC237B(107) 1:05 1:00 O 
O 470/ 100 BULT 3:10 2:75 BC23BB (108) 1:00 0:95 

250/ 100 BULT 3:10 2:75 BC239C (1 09) 1 :05 1:00 O 
O 5500/ 70 BULT 3:10 2 :75 TTL: 74dl , 7405, 7416, 7420, O 
O 2200/ 16 BULT 3 :10 2:75 7440, 7450, 7453 1:90 1:45 

7410PAMP 3:10 TTL: 7472, 7474 4:00 3:BO O 
O B03B FUNK, GEN. 44:00 40:00 O 
O 555 TIMER 7:35 6 :55 NY KATALOG 100-510. kr 5:00 O 
O BESTÄLL GENOM POSTGIRO KONTO 554687-4. O 
O INKO'X ELEKTRONIK O 
O BOX 4046, 16304 SPÅNGA. • 
O 08-7608409. • 

00000000000000.0000.00.0000 
Informationsfänst 34 

BRRun 
Hi Fi 
Reservdelar 

Tillbehör 
Service 

/f'ij PALLE DYRMOSS AB 
'-611 Södra vägen 55 

Box 141 12 
400 20 Göteborg 1 4 
Tel. 031 ·1 8 41 11 

Informatlonsfänst 32 

•• •• 

Du vill säkert 
veta mera! 
Skicka in kupongen 
till informationstjänst. 
Det kostar bara portot. 

ALLT FOR HOGTALARBYGGAREN 
En intressant kombination du borde lyssna på! 

ACOUSTIC STUDIO -80 L. 

KEF B 139 PHILIPS AD 
5060'SQ 

2stGAMMA 
Horn VlO 12 

FrekVens och distorsionskurva mätt enligt 
sanuna metod oc~ med samma utrustning 
som för »STEREO HiFi HANDBOKEN. . 

Demonstration och butiksförsäljning: 

GAMMA 
GOODMAN 
lIT 
ISOPHON 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
SEAS 
SINUS 
Högtalarelement, 
kompletta byggsatser: 
Filter 
Träbyggsatser 
(även för beställning) 
Spolar, 
Kondensatorer, 
Tyg, 
Skumplastfront m. m. 

Dannemoragatan 14 
Stockholm (T-Odenplan) 
08/335151 

Till HiFi Kit, Box 23098, 104 35 Stockholm 

Sänd mig gratis katalog med prislista. 

Namn ...... , ............. . . • ........ . ...•.. , ..... . .. ... .... . .. , . . , . 

Adress .......... , ...................... , .. ... .......•. . ..... . . , . .. . 

Postnummer ....... , ......... Ort ............. . . , .. , .. . ......... .. . 
RT 5· 75 

Informationstjänst 35 

SANle-SOUND 
Nu finns Soundet som bara självbyggare kan få njuta av och som inte går att köpa färdigt för pengar. Resultatet av vårt 
samarbete med CÅ-e lektronik kan Du läsa om i RT 4, 5 och 6 och vi kan lova Dig att det är något extra. SANKENS slut

. steg SI - 101OG, SI - 1020G, SI - 1030G, SI - 1050GH samt bryggkoppling av SI - 1050GH ger Dig möjlighet att välja ut
effekter från 10 W upp till 100 W . 

AUG. EKLÖW AB ELEKTRONIK, Box 23086,10435 Stockholm 
Informationstjänst 36 RADIO & TELEVIS)ON - NR 5 - 1975 75 



.. 
LAGERFORDA 

•• 

RINGKARNETRANSFORMATORER 
Vi lagerför nu 60 olika 
typer av ringkärnetrans-
formatorer, samtliga 
avsedda för 220 V primär-
spänning. Sekundär 
spänning och ström 
framgår av tabellen. 

Typ Effekt Scl< Sek Dimensioner Pris/ st 
nr VA spänning ström diam höjd ink!. moms 

V A mm mm 1- 9 10- 9 9 

6031 15 lO 1,5 60 33 51:- 46:-
6001 15 15 1,0 60 33 51 :- 46:-
6002 15 30 0,5 60 33 51 :- 46:-
6042 15 2 x 6 1,25 60 33 60:- 55:-
6033 15 2 x l O 0,75 60 33 60:- 55:-
6038 15 2 x 12 0,62 60 33 60:- 55:-
6020 15 2 x l 5 0 ,5 60 33 60:- 55:-
6046 15 2 x 18 0,41 60 33 60:- 55:-

6032 3.0 lO 3.0 72 34 58:- 52:-
6003 30 24 1,25 72 34 58:- 52:-
6004 30 30 1,0 72 34 58:- 52:-
6043 30 2 x 6 2.5 72 34 68:- 60:-
6034 30 2 x l0 1.5 72 34 6 8:- 60:-
6021 30 2 x 15 1,0 72 34 68 :- 60:-
6047 30 2 x 18 0.83 72 34 68 :- 60:-

6005 50 24 2, l 82 37 63:- 57 :-
6006 50 35 1,4 8 2 37 63:- 57 :-
6039 50 110 0,45 82 3 7 63: - 57:-
6044 50 2 x 6 4 ,1 82 37 72: - 65:-
6041 50 2 x l0 2, 5 82 37 72: - 65:-
6022 50 2 x l 5 1.6 82 37 72: - 65 \-
6023 50 2 x 20 1.25 82 37 72: - 6 5:-

6007 80 15 5.3 9 5 38 66: - 60:-
6008 80 2 4 3.3 95 38 66: - 60:-
6009 80 35 2,3 95 38 66: - 60: -
601 0 80 42 1,9 .95 38 66: - 60:-
6045 80 2 x 6 6.6 95 38 76: - 69:-
6048 80 2 x 18 2,2 95' 38 76: - 69:-
6024 80 2 x2 2 1.8 95 38 76:- 69: -
6025 80 2 x 30 1.3 9 ? 38 76: - 69 :-

601 l 120 24 5,0 95 4 7 83: - 76:-
6012 120 42 2. 8 95 47 83:- 76:-
6035 120 l lO 1,0 95 47 83:- 76:-
6049 120 2 x 18 3. 3 9 5 47 92: - 84:-
6026 120 2 x22 2,7 9 5 4 7 92:- 84: -
6027 120 2 x 30 2.0 95 47 92: - 84:-

6013 160 24 6,7 l l 5 42 97:- 88:-
6014 160 42 3.8 115 42 97:- 88:-
6015 160 54 2.9 115 42 97:- 88:-
6050 160 2 x 18 4,4 115 42 105:- 96:-
6028 160 2 x 22 3,6 115 42 106: - 96:-
6040 160 2 x 30 2,6 115 42 106:- 96 :-

6016 225 24 9,4 l 15 50 103:- 93:-
6017 225 60 3,7 l l 5 50 103:- 93:-
6036 225 l lO 2,0 115 50 103:- 93:-
6029 225 2 x 30 3, 7 l 15 50 1 12:- 102:-

6018 300 24 12, 5 115 60 11 5 - 104:-
6019 300 60 5.0 l l 5 60 1 15 - 104:-
6037 300 l lO 2. 7 l l 5 60 115 - 104 :-
6030 .300 2 x 30 5,0 l 15 60 12 4 - 11 2:-

TRANSDUKTOR AB 
Hjalmar Petris väg 40, 35247 Växjö. 

Tel. 0470-20240 

Informationstjänst 37 
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• • 
HI-Fl 

ACCESSORIES 

~ 
Skivrengörare 

En helt ny skivrengörare från Bib! 
Den har justerbar motvikt för precisionsinställning, stabilt 
armstöd, självhäftande stadig fot och speciellt lyfthandtag. 
En nyhet är den justerbara fästanordningen för rengörings
borsten och plyschdynan vilket gör att man kan få perfekt 
anliggning mot skivan. Groov- Kleen 2000 har dessutom 
fått en exklusiv, modern design som gör den mycket 
lämplig till nyare skivspelare . 

Bib-produkterna säljs genom fackhandel och varuhus över 
hela landet. 

R - generalagent -

HANDELS AB RÄDBERG 
Södra All egatan 2 a, 4 l 3 O l Göteborg . Telefon 03 l -173930 
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DIGITALA IrHEGRERADE KRETSAR 

Vid köp av minst 25 st sa"..,.nlant erhålles 10% rabatt 

7400 1:55 7438 3 25 7482 6:90 74 154 13:25 400 1 2:00 
7401 1:55 7440 l 55 7483 B:95 74155 6 :25 4002 2:00 
7402 1:55 7441A 6 75 7485 10:2, 74156 6:25 4007 2:00 
7403 1:55 7442 5 50 7486 2: 75 74157 6 :95 4011 2:00 
7404 1 :05 7443 9 75 7490 4: 10 74 160 9 : 90 40 12 2:00 
7405 1:85 7444 9 75 749 1A 7:25 7416 1 9:90 40 13 5:25 
7406 3: 70 7445 7 75 7492 4: 10 74 162 9:90 40 14 8:10 
7407 3: 70 7446 890 7493 4: 10 74163 9 :90 4015 8:50 
7408 1 : 85 7446A 8 90 7494 6 :95 74164 18:25 4016 5:20 
7409 1: 85 7447 8 90 7495 6 : 75 74 165 18 : 25 40 17 8:50 
7410 l: 55 74 47A 8 90 7496 6:95 74166 15:80 40 19 6 :25 
7412 2:20 7448 7 75 74100 11 : 50 74 174 11 :80 4020 14: 70 
7413 2:60 7450 l 55 74104 3:80 74175 8:25 4021 8:10 
7416 2:60 7451 l 55 74105 3:80 74180 10:50 4023 2:00 
7417 2:60 7453 l 55 74107 2 :95 74181 19:90 4024 8:50 
7420 1:55 7454 l 55 74121 3:50 74 182 7:80 4025 2 : 00 
7423 2: 30 7460 l 55 74122 3 : 70 74192 I l: 70 4027 5 : 75 
7425 2: 30 7472 2 25 74123 5 : 50 74 193 11: 70 4028 8:95 
7426 2:30 7473 2 95 74141 8:25 74198 19 :50 4029 13:75 
7427 2: 30 7474 2 95 74145 8:50 74199 19:50 4042 8 : 50 
7430 1:55 7475 4 ID 74150 13:25 4049 5:25 
7432 1 : 95 7476 3 ID 74151 6:25 4050 5 : 25 
7437 3:25 7480 4 25 74153 6:?5 

L1llJ1lRA IC's TRAllS I STORER TRIAC' s DIODER 

LH 30IA 4:00 BC 237 O: 75 2N2218A 2 : 00 0.6A/60V 3:95 l N4001 0:40 
304 9: 50 BC 238 O: 75 2112219A 2:00 2A/400V 6: 30 1 14002 0:40 
305 8:25 BC 239 0:80 2N2221A 1:65 4A/400V 8:20 1 N4003 0 : 40 
307 4:00 BC 307 0:80 2N2222A 1:65 6A/400V 9: 15 1 N4004 0:45 
309K 14: 75 BC 308 0:80 2N2369 1:65 8A/400V 10:90 l N4005 0:50 
324 13:50 BC 309 0:85 2N2904A 2:00 10A/400V 8:85 H14006 0:50 
339 14:50 BO 187 5: 30 2N2905A 2:00 12A/400V 11: 70 l N4007 0:60 
555 4:25 BD 188 5 : 85 2112906A 1 :65 

TYRISTORER l N4 148 0:30 
556 9:25 BD 197 5: 50 2N2907A 1 :65 
709 4:00 BO 198 6 :00 2113019 2 : 50 O . 8A/60V 3:05 

Sats om l O/ typ 

710 4: 75 PP2955 6:40 2113053 3 : 00 0.8A/400V 5:00 = 32 :OO/sa ts 

723 5:50 PP3055 5:60 2113054 5:50 1.6A/400V 5: 70 L IKR .- BRYGGOR 
741 3 : 50 2N718 2 :00 2N3055 5 :65 4A/400V 7:90 
747 7 : 25 21i9 18 3:95 2113773 23:00 6A/400V 8:55 

2A/l DOV 5: 50 
748 4 : 00 21116 13 2 :00 2114036 10 : 75 10A/400V 9:45 6A/l OOV 7:50 
4558 5 : 25 211171 1 2 :00 2114037 6: 50 12A/400V 12: 30 25A/l00V 19:90 

ZENEROIOOER LYSOIOOER L YSOIOOOISPLAYER 

400mW 3 . 3'1- 30'1 1:00 dian . Smn Sifferhöjd=8.5mm DIL-utförande 
IW 4.7'1- 30'1 2:00 LSI·I-6L Röd 2 :00 

LSfl- 6L- 90 Röd l: 10 
SLA-7 Röd qem. anod 8:50 

Sats om 3 st/typ av 
LSfI- 16L Grön 2:50 NSLA- l Röd !lem. katod 14:25 

följande spänn; n9ar: 
LSI·I- 26L Gu l 2: 50 

4V 7- 5Vl - 5V6- 6V2-6V8 CSL- 310L Röd/Grön 6: 10 Vi la~erför även: Dropptantaler-
7V5- 8V2-9Vl - l0V- 12V Elektrolyter-I·\otstånd m.m. 
och 15V . diam. 3rrrn 

Beställ vAr Produktkatalog OPL-209A Röd l: 50 
400mW 25:00/sats OP L- 209A- 50 Röd 1 : 10 

lW 60 :OO/sa ts OPL- 211 Grön 2 : 75 
K OMPONENTS ERVlcE OPL- 212 Gul 2: 75 

Panelclips 0:16 FACK 14 102 HUDDINGE 
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Engine Analyser 
Model77 . 
Ett oumbärligt instru· 
ment för alla som 
sysslar med rep. och 
justering av bilar . 
M åtområden : 
DC volt . 0- 3. 0-15. 
0-30 v. 
DC Amp. 0- 90 A. 
Ohm. 0- 100 KH. 
RPM . 0-1200. 
0-6000. 
Kamvinkel. 0- 45-, 
0-60'. 0-90'. 
Användbar även för 
tAndstiftsprovning och 
kondensatorprovning. 

RÖR PROVARE TC-2 

Storlek: 
180 x 134 x 79 mm. 

Kronor 305:-

Rörvoltmeter Tech TiojEi-6.5 ..... 

DC V: O - 1: 5 - 5 .. 
- 15 - 50 - 150 
- SOO - l SOO Volt 
AC V: O - I ,S - S 
-IS-SO-ISO 
- SOO - l SOO Volt 
rmsO - 4- 14-
40 - 140 - 400-
1400 - 4000 Peak 
toPeakOhm: R x 10 
-1 00 - IK - l0K-l K-1M 
- 10M (0,2 - 1000 M l 
dB-skala : - 10 dB till + 6S dB 
Ingångsimpedans: 11 Mohm 
Strömkälla : AC 220 volt. 50 Hl 
Dimensioner: 140 mm (bJ x 21 S 
mm (hl x 1 SO mm (d) 
Vikt: ca 2, S kg 
Levereras med: testprob och bruks
anvisning. Neno kr 335:-

--==-t=-
~--~ 

Sydimport 
300-Wtr 
DCV: 2S0 mV
SOOO Volt, 7 
områden (20 k 
II M 
AC v: 2,5-
SOOO Volt, 6 
områden (8 k 
!I M 
DC A: 50 IlA-
10 A, S områden. 
Ohm: R x l t i ll l k, (0- 10 M !I ) 
4 områden 
Pris inkl. moms 22S:-

Sydimport 
400-Wtr 
DC V: 0,5-
SOOO Volt, 8 
områden (20 k 
uN) 
AC V: 2.S-
1000 Volt, 6 
områden (4 k 
!IM Provar alla gångbara rörtyper sAväl euro

peiska som amerikanska och japanska. 
Denna apparat torde vara den enda som 
kan prova alla ovannämnda typer. Pro
var emission. avbrott. kortslutning och 
läckning. Inställningstabell och utförlig 
beskrivning medföljer. Kr. 310:-

HV-prob 30 KV passande till rör
voltmeter VT-19 och TE-6S Netto kr 55:-

DC A: SOIlA-
10 A. 6 områden 
AC A: 100 mA- lO A, 3 områden 
Ohm: R x l till 10 k, (O- SO M \1 ), 
S områden 

AC Brygga Belco BR-8 

R: 0,1 u - 11,1 M u. Noggrannhet: 
0 ,1 - 10 u ± 2 % + 0 ,1 u 
101/-SMu±1% 
SMU-" ,lMu±S% 
L: 1 uH - 111 H. Noggrannhet: 
1 uH - 100 uH ± 5 % ± 1 uH 
l mH - 111 H ± 2 % 
C: 10 pF - 1110 uFo Noggrannhet: 
10pF - l000pF ± 2 %:!: 10pF 
l11pF - 111 uF ± 1 % - 1,5% 
l"uF - 1110uF ± 5% 
l11uF -1110uF± 5% 
T: 110000 -: 11100. Noggrannhet: 
± 1 % -l,S% 
Bryggans växelspänning: 1 kHl 
Strömkälla : 9 volt (006 P x l l 
Dimensioner: 182 mm (bl x 75 mm (hl 

.>( 1128 mm (dl. Vikt: ca 1 kg 
Levereras inklusive: Batterr och 
bruksanvisning. Kr 395: -

Sydimport PR- l B "Den lille jätten". 

HF-prob 300 MC passande tiU rör
voltmeter VT-19 och TE-65 Netto kr 39:-

Signalgenerator 
TechTE-20 D 

Frekvensområde: 
120 kHl till SOO 
M Hl uppbyggd på 
6 band. 
Intern modultation 
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. 

Kr41S:-

Vart tog han vägen? Nu är han här igen och har vuxit sig 
ännu större. Inte till formatet men till styrkan. II raftigare, 
bättre, strömsnålare än någonsin. 2 kanaler, bru4 am ton
anrop, öronmussla. Känslighet 0 ,5 IlV, Dimensioner och 
vikt som en SOO mV-station. Finnes i två olika utföranden. 
3 watt l B volt Kr 399: -
l,S watt 12 volt Kr 280:-
Passande läderväska Kr 40:-

Pony CB-74 S watt 6 kanaler 
Pony CB-7 4 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 (b) x 3S mm (h) x 159 mm 
(d). Kr 540:-

Sydimport PR-56 5 watt 6 kanaler 
Sydimport PR-56 är en lyxig, bärbar PR-station i professionell 
klass. Kännetecknande för PR-S6 är dess höga uteffekt samt 
goda känslighet. Utrustad med separat inbyggd högtalare och 
mikrofon. 
Levereras med l par kristaller, batterier, bärrem, öronmussla och 
bruksanvisning. . 
Dimensioner: 90 mm (b) x 250 mm (h) x 60 mm (d). 

Kr 69S: 

Katalog sändes mot kr 2:- i frimärken. Återförsäljare sökes över 
hela landet. Vi har de absolut lägsta nettopriserna. Rekvirera vår 
speciella nettoprislista för återförsäljare. 

.Alvsjö Sydimport .Aktiebolag 
Vansövägen l ' 12540 Älvsjö 2 ' Tel. 08/470034 ' Postgiro 45 34 53-3 

Pris inkl. moms 300: -

SVDIMPORT 
72-200 
200000 Nolt. 
Bättre än F ET
instrument. DC 
Volt: 60 mV, 0,3, 
3, 3D, 120. 600, 
1200 V. OC Amp: 
6 ilA, 1.2, 12, 
120, 600 mA. 
12 A. AC Volt: 3, 12, 60, 300, 1200 V. 
ACAmp: 0- 12 A. OHM: Rxl , Rxl00, 
Rxl K. Rxl00K. DB: - 20 - +66. Instru
mentet försett med polvändare, Extra 
kraftiga testsladdar medföljer. Ideal
instrumentet tör all avancerad service. 

TH-71 
En liten behändig 
och billig transis
torprovare. Pro
var såväl PNP
som N PN-tran
sistorer. 2 mät
områden för 

Kronor 290:-

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

PriS 210:-

strömförstärkning (hFel 0- 100 och 
0- 500. Röd lampa indikerar kortslut 
ning. Noggrannhet bänre än 10 %. 

Kronor 165:-

RD-5 
Motståndsdekad med 0,5 % noggrann
het. 5 dekader 0- 9, 0- 90, 0.900 Ohm, 
0- 9 och 0- 90 KOhm. Oumbärlig för 
alla som experimenterar eller konstruerar 
nya apparater. 325 0 114 x 100 mm. 
Kronor 190:-

SYDIMPORT CB-7a 
En gammal 12-kanalskändis återkommer. Nu 
med 23 kanaler och till vilket pris. Apparaten 
är en dubbelsuper som arbetar enligt syntes
principen, varför alla 23 kanalerna ingår i 
priset. Utrustad med alla finesser som finns 
på större och dyrare apparater: Automatisk 
störningsbegränsare. Squelch, S-meter, Ut
effektmeter rn. m. 

Pris endast kr 599:-

OBS : Ett parti demonstrationsapparater och 
instrument med mindre skönhetsfel 
utförsäljes med stor rabatt . 
RING OSS och diskutera ra baner och 
eventuella paketpriser. 
Det kommer att löna sig ... . .. . . .. ...... , 

l 

encore 
byggbara skivställ 
Elegant. Stilrent. Vit och rökgrå 
plast. Du monterar själv utan 
verktyg och bygger på i takt 
med att din skivsamling växer. 20 
st LP i varje fack. 

SOUND DOCTOR AB 
Box 21006, 72021 Väslerås 21 
021/131910 

--Beställningskupong--- - - - ---
· .. st S·fack å t 4S:- inkl frakt 
· .. st 4-fack å t t 8:- inkl frak t 
· .. st 2-fack 

påbyggnad å 58:- inkl frakt 
· .. per hiul å 5 :50 ink I frakt 

vid samlev. med fack. 

Priser ink I moms. Mot postförskott. 

Namn 

Adr 

Pa 
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FOR 
BOKNING 
OCH 
INFORMA
TION 

Eric Lundborg 

08/340080 
Informationstjänst 40 
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Elektronik:~ ~:~rJ 
komponentec 

Kondensatorer. I ~' 
TypM. VAMATO ~,= 

Kondensatorer. 

w;;g,..exT 
1 - 3300 mF. 
6,3 /65 V. 

Ii 
~ 

0,5 nF - 0,5 mF. 
50/100 V. 
Filmkondensatorer . 
Prisex.: 1 nF /100 V. 
20 öre/st. vid 100 st. 

, 
(i 
/ 

I 
Typ M: 100/25 V. 
Prisex.: 22mF /16 V. 
45 öre/st. vid 100 st. ;rs~!~~~r. tf 

Prisex. : 90 öre/st. \n TypT. 
vid 100 st. med il il 
hållare. [ !, 

~~!~:~~~. \\ q 
10 m.m. långa ~ \ 

TransistorerA 

t:fzIJAS35c I 
BC 307 A-309C 
BC413B-416C 
Prisex.: 54 öre/st. 
vid 100 st. BC237 A . 

114 W 700 C. 
i~;~.~.~~·ga ~\ ' 
Prisex.: 6 öre/st. \ 
vid 1000 st. mix. 

Ring oss för övriga elektronkomponenter! 

SCAPRD 
Alviksvägen 65, Box 15034, 16115 Bromma, TeL 08/262510, 

Informatlonst anst 42 

GRATIS KATALOG 
+ 

Gratis en MV50 Lydiod ~'~ 
I 

Ty vi firar utgivandet utav vår nya katalog, Alla komponenter är 100 % 
garanterade! 

Mars månads SPECIALERBJUDANDE ,. . Inkl. 17,65 % moms 

Spec, 1 5 st MV 50 Lysdioder Röd med data samt 

Spec, 2 

Spec, 3 

Spec, 4 

Spec. 5 

Spec. 6 

Spec, 7 

Spec, 8 

Spec, 9 

kopplingsexempel "", ... .. "" .. . ... . • . • . , 

5 st Typ Man 3 Röda Sifferindikatorer 
3 mm höga typ klo . .. . ... , . , . , .......•... , . , , , 

5 st TTL typ 7400 med 100 % garant i 

5 st 309 K 5 volts regulator 1 Amp. 

5 st. SLA- l Sifferindikatorer 8,5 mm höga. Röd . 

1 st Elektr. alarmklocka, byggnadsbeskrivning 
samt ritningar kan endast levereras vid order 

sv, kr. 6 :25 

sv, kr. 28:25 

sv. kr. 7:50 

sv, kr. 47:50 

sv, kr. 55:00 

aven maj månads specialerbj.udande .. "" .... ,., .. GRATIS 

Vår egen förnäma LSI-4 C-Mos Alarm ur krets, vilken 
endast behöver ett fåtal yttre komponenter. . . . . . . . .. sv. kr, 48:00 

Byggnadsbeskrivning samt data på kalkylator 
med 6 funktioner samt fristående Minne 
(+ - x .~ % 1/ x ) kan endast levereras vid order 
utav en maj spec ............. , . , . , , , , . . . . ..", GRATIS 

Vår egen förnäma LSI-3 C-Mos krets lämplig för 
ovanstående byggnadsbeskrivning, Oslagbar , , , .... ,. sv. kr. 52 :00 

Spec, 10 3 st DL33 3 stycken sifferindikatorer å 3 mm höga 
på en 14 pin sockel, utmärkt för kalkylatorer ,. . .. . .. . sv, kr. 35:00 

Spec, 11 Byggnadsbeskrivning samt data på en utomordentligt 
förnäm funktionsgenerator med sinus, trekant samt 
fyrkant impulser inställbara mellan 0,01 - 100 kHz . ". 

Spec, 12 8038 Tongenerator med sinus trekant samt fyrkant 
impulser lämplig för ovanstående 

GRATIS 

byggnadsbesklivning ",."" ..... , •.• . .... . •. . .. ,. sv, kr. 35:00 

LM. LABORATORY INC. 
Order Tel: 046/257 255 
Mån.-fred. kl. 14.00- 20.30 
Videvägen 4, 245 00 Stalfanstorp 

Minimum order 20 sv. kr. 

Industri samt speciella förfragnlngar vänd 
er till 189 Summer Street S omerville 
Massachusetts.02 1 43, USA 

24 timmars service 
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ADVE 72 
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Mjnic Teleprodukter 75 
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National 46 
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Rådberg, HAB 76 
Scapro 78 
Schlumberger 69 
Sentec 68 
Septon 43 
Servex 49 
Sonab 44,45 
Sonic Art 9 
Sound Doctor 77 
Sv Audioproduktion 72 
Sv EMI 21 
Sv Hi Fi Institutet 68 
Sv Rad io Lomma 70 
Thel/mod, Harry 5 
Tonola Hi Fi 2 
Transdu ktor 76 
TV-Sounder 69 
Videoprodukter 75 
Xe(ex 70 
Älvsjö Sydimport 77 

Prenumerationstjänst 
Postadress : Box 3263, 
103 65 Stockholm 3 
Telefon: 34 07 90 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenumerationspris : 
Helår 12 nr 74:-. 
Reservation för pris
ändringar. 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumeratioristjänst. Box 
3263, 10365 Stockholm 3, i Sverige på 
närmaste postanstalt med postens tid
ningsinbetalningskort postgirokonto 
889500-5. 

Definitiv adressändring. som måste 
vara förlaget tillhanda senast 3 veckor 
innan den skall träda i kraft, görs skrift 
ligt antingen på av förlaget utsänd blan
kett eller postens adressändringsblankett 
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 
från Åhhln & Åkerlunds Förlags AB, För· 
säljningsavdelningen. Torsgatan 21 . 
Stockholm Va, tel 08/3490 00, Bifoga 
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 äl dre nr! 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
UKIPC 
Business Press International Sales. 217 
Lynton House. Walsall Road. Birming:. 
ham B421BA, 
BRO 
Publ icitas GmbH, 2 Hamburg 39 , 8ebel 
allee 149. 
France 
Compagnie Franc:;aise D:Editions. 40 rue 
du Colisee. Paris 8 :e. 
ItaIia 
Etas Kompass, Via Mantegna 6, 20154 
Milano. 
USA 
I PC B usiness Press. 205 East 42nd Stre· 
et. New-York. N,Y. 10017, 
Benelux 
Albert M ilhado & Co, nv. Plantage Mid
denlaan 38, Amsterdam 1004. 
Danmark 
Civil.konom Bent S. Wissing. Internatio
nal Marketing Service. Kronprinsensga
de l , 1114 Köpenhamn K, 
Schweiz 
Mosse·Annoncen AG , Postfach, CH -
8023 2urich . 
Japan , . . . . 
Asia Magazones Ltd (lBP D,v,s,on), AkIY
ama Building. 25 Akefune·cho , Shiba 
N ishikubo. Minatoku. Tokyo. 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt föl 
jande riktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styckIis
tor. 

Beträffande komponentvärdena i sche
mana gäller att för motstånd utelämnas 
ohm -tecknet. och för kondensatorer ute
lämnas F. 

Således är 100 = 100 ohm, 100 k = 
100 kohm, 2 M = 2 Mohm. 30 p = 30 
pF, 30 n = 30 nF (1 n ,; 1 000 p), 3 u = 3 
u F osv. Alla motstånd 0.5 W , alla kon
densatorer 250 V provsp om ej annat 
anges i stycklista . 

Alla förfrågningar som avser i RT pub
licerat material - artiklar. produktöver
sikter m m samt byggbeskrivningar. 
scheman och komponenter liksom 
kretsar - resp allmänna frågor skall gö
ras skriftligen till red . Telefonförfrågning 
ar kan i allmänhet icke besvaras p g a 
tidsbrist. För alla upplysningar om äldre 
RT-nr :s innehåll hänvisas till bibliotekens 
inbundna ärg med årsregister. 



_ •. , 
handic 007 

När nåt händer har polisradion 
alltid direktsändning. handi~OO7. 

Med h a n d i c 007 har du ständig passning på polisens, brandkårens, 
marinens och taxis kanaler. Samtidigt kan du lyssna på melodiradion -
eller någon annan station. Du missar inget intressant för det. Så snart 
något spännande händer, bryts det vanliga radioprogrammet. Men om du 
vill kan du helt koppla bort bilradiodelen - eller polisradiodelen. 
h a n d i c 007 har 8 kanalmöjligheter. Polisens riksfrekvenser H 83 och 

H 79 är förmonterade. Gummikantad front, gummirattar, monteringsbygel 
och reserv säkring, uttag för antenn och extra högtalare. 
Fyll i och posta kupongen så får du utförliga upplysningar 
om h a n d i c 007! 

1-4195. ca pris • I .- inkl. moms. 

r----------·---------------------------------------, 
I Jag vill ha detaljinformation om h a n d i c 007. • -. I 
I h dc -11- I 
I Namn an I ~= I 
I Adress bolagen I 
I RT 5.75 Box 156 421 22 V. Frölunda Tel 031 /450180 I L~~~~ _____________________________________________ J 
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25.04 
IGSDATUM 

ptoelektronik 
. som håller 

ELFA som nu är distributör för ASEA-HAFO's 
optokomponenter, presenterar nedan typer 
ur huvudgrupperna i programmet. 

1 . 
\ 2 . '----___ ~ 3. '---____ ---' 4 . ....----------. 

Typ 

1A65A 
2B50A 
6072 
3C63A 
3C70A 

Best.nummer 

75-0630-6 
75-2600-7 
75-3680-8 
75-3630-3 
75-3640-2 

Priser exkl. moms 

1. Lysdiod (I R) 1A65A 
2. Fotodetektor 2B50A 
3. Reflexdetektor 6072 

Prisj stvid 25 st 

86:40 kr 
5:90 kr 

33:10 kr 
25 :80 kr 
24 :50 kr 

ASEA-HAFO 
Fack 
16210 Vällingby. Tel. 08-890145 
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5. 

4 . Optokopplare 3C63A 
5. Läsgaffel3C70A 

Samtl iga produkttyper lagerföres av ELFA. 
För ytterl igare information kontakta vår or
deravdeln ing eller L. Rosenqvist på försälj
ningsavdelningen . 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23·08/ 7300700 

lnformatlonstJanst 45 


