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SJÄLv 74 
BYGG SJÄLV 74 
innehåller bl a följande beskrivningar: 

• Dynamisk brusbegränsare (DNL), tar bort 

skiv- och bandbrus 

• Kondensatortändning tör bilar 

• 2 meters-konverter 

• Riktantenn tör privatradio 

• Fartlogg tör segelbåten 

• Fyrkanalsdekoder 

• Fototimer 

• Stereotörstärkare 

• Praktisk antennuppsättning 

• Stereodekoder tör FM-radio 

• Fjärrkontroll med ultraljud m m m m 

Dessutom massor med praktiska tips och anvisningar för elektronikkonstruktörer och hobby
elektroniker . 
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OMSLAGET: Stora bilden visar den nya 
bredbandsavstämda amatörradiotransceivern 
med inbyggd frekvensräknare, SB-104 från 
Heathkit. Byggsatsen har 2800 delar! Hur 
lång tid tar ett sådant bygge, vilken svårig
hetsgrad och vilka prestanda kan man räkna 
med! - Läs om våra erfarenheter av prov 
bygge och resultat av mycket ingående mät 
ningar! Sid 36. 

Lilla bilden ger en glimt från det 9:e Inter
nationella TV-symposiet i Montreux. Se re
portage sid 41. 

RT-fårgfoto: Hal1s J Flodqvist (transcei
vern) och GUI111ar Lilliesköld (Videosympo
siet) 

Sid 4 

12 

16 

19 

28 

36 

41 

44 

47 

50 

52 

53 

55 

63 

Sid 10 
Sid 27 
Sid 31 

o 

INNEHALl 
1975 Nummer 8 Årgång 47 

MFB-högtalaren än en gång - ny version låter mjukare 
Produktionsutförandet har ändrats en hel del av Philips MFB-högtalare sedan vi provade 
denna i maj numret. För att ge en rättvis bedömning av MFB i nuläget, ger vi här en uppfölj 
ning av vår provning. 

Elektrisk och mekanisk konvertering av Revox A 77 till studiotekniknivå - del 3 
I detta avsnitt behandlas avspelningsförstärkarens slutdel. Här visas hur brummet kan min
skas genom fasvändning av avspelningshuvudet. Bruset kan reduceras genom minskning av 
förstärkningen i linjesteget. Val av korrektion spelar även en stor roll, framkommer det i 
artikeln. 

Telekommunikation via rymden 
Florent Sickenga presenterar här i text och bild en dagsfärsk sammanställning av alla be
fintliga och kommande satellitsystem, både i öst- och västvärlden. 

Pejling - RT:s speciella nyhetssidor med aktualiteter, kommentarer, debatt och recensio
ner. 

Lättbyggd, exklusiv receiver för stereo eller 4-kanalljud med ny generation IC - del 3 
Åke Holms receiverbygge kompletteras här med CD-4 och SQ-dekodrar för 4-kanalslyss
ning. 

SSB-transceivern Heathkit SB-I04 
R T har provbyggt denna teknologiskt sett mycket intressanta byggsats från Heath. Statio
nen är unik såtillvida att den har såväl bredbandsavstämda slut- och drivsteg som inbyggd 
frekvensräknare. Läs om våra erfarenheter av bygget och om test- och mätresultaten. 

9:e Internationella TV-symposiet i Montreux 
I tre artiklar rapporterar här RT :s utsände medarbetare, Gunnar Lilliesköid, från utställ 
ning och konferens. 

Utställningsreportage från Montreux 
Bland nyheterna noterades främst mindre, bärbar utrustning med studiokvalitet från ett 
flertal tillverkare. 

Allt fler systemlösningar för videobandspelare 
Föredragen under TV-symposiet i Montreux behandlade hela sju olika systemlösningar. 
Deras principiella uppbyggnad presenteras här i sammanställning. 

Direktsända TV -program från satelliter 
Detta ämne utgjorde en stor del i symposiet. Vi ger här ett referat av några av föredragen, 
som behandlade både sändar- och mottagarsidan . Vi ger även några korta fakta om de 
svenska försök som förestår. 

Praktiskt tips: Transistor ersätter zenerdiod 
Stig Hjort beskriver här hur man kan använda en vanlig transistor som en zenerdiod. 

Skuggmaskröret - ett 2S-årsjubileum 
Skuggmaskröret för färgtelevision introducerades för 25 år sedan. Vi beskriver i denna arti 
kel dess utveckling från ett runt, ljussvagt bildrör till dagens massproducerade, ljusstarka 
och synnerligen livsdugliga färg-TV -nödvändighet. 

Anpassning av TV-mottagare till videobandspelare - del l 
Att ansluta en videobandspelare till en van lig hem-TV-mottagare kan ge problem. TV-mot
tagaren har normalt inga andra signalingångar än antenningången och dess synkkretsar 
klarar oftast ej större avvikelser än vad som förekommer i rundradioutsändningar. AC 
Small vid Philips centrala applikationslab står bakom denna rapport. 

Digital överföring av två ljudkanaler i videosignalen 
Vid Fernmeldetechniches Zentralamt hos Deutsche Bundespost har man föreslagit ett sys
tem där man överför ljudinformation i videosignalen. Vi ger här en kort orientering. 

. 
Medicinsk elektronik 
DX-sidan 
Radioprognoser 
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RT har provat 

MFB-högtalama än en gång ... 
- Ny version låter nUukare, 
ger bättre elektrisk funktion 
* RT:s provning av Philips MFB-system i mqjnumret i år mottogs med stort intresse både av Hiji-entusiaster och av handeln. * Emellertid blev vi uppmärksammade på att högtalaren i sitt produktionsuiförande ändrats en hel del ijä"lförelse med våra 
mycket tidiga provexemplar, ochför attförsöka ge en rättvis bedömning av MFB i nulägetfortsatte vi testet, nu också i sJ!fte attfå en uppfatt
ning om detför 4-kanalighet egentligen tänkta systemet. * Förändringarna har resulterat ijleraförbättringar ochjlerkanalverkan var absolut imponerande. 

•• Att RT:s provningar av elektronikmate
riel är grundliga omvittnas av både läsare och 
branschfolk, och själva provningsperiodens 
längd ser många som fördelaktigt olik mycket 
annat i testväg som publiceras - då man "le
ver med" en apparat kanske halvårsvis, förblir 
just ingenting oupptäckt. Fel och missar hin
ner upptäckas och analyseras. Bristande 
omsorg i detaljer och utförande blir testaren 
nogsamt varse. Ergonomiska synpunkter 
grundas på reell användning av apparaturen. 
Osv. 

Emellertid kan f ö r lång tidrymd någon 
gång hinna förflyta från det vi mottagit en 
apparat till dess att alla testfakta insamlats, 
mätningar gjorts och en slutlig bedömning 
anställts: 

Under tidens gång kanske tillverkaren har 
modifierat produkten på något avsnitt eller 
rent av låtit modellen utgå. Visserligen för
svinner den vanligen inte ur marknaden med 
detta, men alldeles aktuell blir ju provningen 
inte. Däremot alltid vägledande, eftersom in
dustrin sällan i grunden förändrar ett koncept 
utan detaljutvecklar detta. 

De här funderingarna har aktualiserats av 
att den i RT:s majnummer bedömda Philips
högtalaren 22 RH 532 "Molionai Feedback" 
faktiskt vid den tiden hade funnits mer än 12 
månader i RT:s vård. Under den perioden, 
visar det sig nu, har tillverkaren i Holland 
hunnit att ändra vissa detaljer i konstruktio
nen och tillämpat dessa i produktionen sedan 
lång tid. RT:s testexemplar är inte några pro
totyper eller nollserieexemplar, men däremot 
mycket tidiga produktionsurval, och vi har 
fått detta påpekat för oss. På den grunden 
fann vi det både motiverat och intressant att 
komplettera intrycken från tidigare med det 
som ett nytt, lite kortare lyssningsprov kunde 
ge med ett par garanterat dagsaktuella högta
larexemplar. 

Elektriska modifieringar, 
nya omkopplare på MFB 
Att högtalarna hunnit modifieras framgår 
ganska omgående vid en blick på deras bak
panel. Där den äldre versionen hade den i 
R T -provningen beskrivna tryckknappen för 
val av yttre förstärkaranslutning med impe-
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PROVNINGENS 
alla grundfakta och -data fmns återgivna i RT:s 
majnummer på sidan 11, och tillverkarens data 
återfmns också i den artikeln. 

Hela musikmaterialet till testet i majnumret 
återfinns förtecknat på sidan 9 där. 

Tillverkningsnummer för de nu undersökta, 
modifierade MFB-systemen PL 343I3-00Z 
och PL 34314-OOZ. Provningsperiod: Mqj
juni 1975. 

dans- och inspänningsvärden finns nu i stället 
en trelägesomkopplare för följande lägen: 

Pre-amp 1 V 
- Power amp 7,5 V 
- Power amp 19 V 
Vidare har den gamla tryckknappen för ka
nalval höger/ vänster nu försetts med en tydlig 
märkning "CHANNEL LEFT/RIGHT". De 
röda tillslagsknapparna för nätet finns kvar. 

Högtalarna görs i ett par olika utföranden, 
varvid de av R T undersökta bär tilläggsbe
teckningen OOZ. Ett annat utförande, som 
enligt instruktionsboken har vissa begräns
ningar med avseende på parallellmatning, he
ter nu / 45. Högtalare så märkta kan inte leda 
nätspänningen vidare över en högtalarkedja 
via in- och utgångarna för nätmatningen. (Sig
nalledningskapaciteten påverkas naturligtvis 
inte.) Detta kan gälla högtalare avsedda för 
speciella marknader. Men ett detaljerat stu
dium av den medföljande - och i det föregå
ende kritiserade - instruktionsboken ger vid 
handen, att Philips där på ett ställe avråder 
från att koppla ihop flera än två MFB-högta
lare (oavsett utförande) med nätet; detta "av 
säkerhetsskäl". Saken är anmärkningsvärd 
och rimmar dåligt med tidigare, också nu 
behandlade sammankopplingsmöjligheter för 
effektökningar upp till 420 W (eftersom sju 
enheter kan kopplas till en 4-ohmig förstärka
re) resp ett par tusen watt (från ett teoretiskt 
maxantal om 60 MFB-högtalare vid lämpat 
impedansvärde). Mycket av MFB-systemets 
hela raison d'hre är ju den interna matningen 
till förstärkeriet. Vid flerkanaluppkopplingar 
skulle det bli ganska oattraktivt att tvingas 
dra fram nätkabel från olika uttag till varje 
högtalare. - Mera om detta nedan. 

Som ofta i "multinationella" trycksaker 
finner man i Philipsskriften till sin irritation att 
t ex den norska handledningen (svensk finns 
ju ingen) utelämnar ett ganska betydelsefullt 
avsnitt, vilket däremot finns i den tyska ver
sionen (punkt 5, t ex). - Man gör klokt i att i 
sådana sammanhang försöka tillgodogöra sig 
btuxets text på något av de "stora" språken, 
tyska eller engelska, då handledningen där 
dels är omsorgsfullare och mera nyanserad, 
dels antagligen trognare ansluter sig till fa
brikens beskrivningsavdelnings egentliga in
tentioner för produktens skötsel. 

God, synkron tillslags verkan 
och samtidig avstängning 
Våra iakttagelser beträffande lite ojämn ver
kan hos switchkretsarna till elektroniken i 
MFB-högtalaren hade man tagit ad notam 
också hos Philips ganska tidigt, fick vi be
kräftat. Dels fungerade i ursprungstestet inte 
alltid det automatiska tillslaget, dels fanns 
något mindre glapp och slutligen framstod 

Fig l. Philips MFB-högtalare, som RT tagit upp 
på nytt till granskning och lyssnings bedömning på 
den grund att den nu producerade serieversionen är 
annorlunda på en rad punkter än de tidigare prova-
de exempll\len. ~ ~ 



Med Bose 800 hör din publik musiken 
- inte högtalaren. 

Bose 800 ger ett så naturtroget ljud 
att man inte märker högtalarna . De för
delar ljudet jämnt i hela salen utan att 
slå lock för öronen på de som sitter 
närmast. 

Högtalarna är mindre färgade, har 
större klarhet, skarpare detaljåtergiv
ning och tydligare bas än någon annan 
existerande högtalare. 

Bose 800 är en modifierad version 
av den berömda Bose 901. Högtalaren 
innehåller 8 identiskt lika bredbands
högtalare som är akustiskt samman
kopplade och har hög effekttålighet -
250 watt RMS! Tack vare denna höga 
effekttålighet kan vi lämna 5 års garanti. 

Informationstjänst 1 

En stor fördel för dig är att Bose 800 
är så lättransporterad . Den är näm-
ligen mycket praktiskt monterad i en 
kombination av bärba r väska och trans
portiåda, som är försedd med skydds
beslag av härdad metall i hörnkanterna 
och hårda fiberiister. Och till sist en 
glädjande nyhet för din rygg - Bose 800 
väger bara 19,5 kilo - inkl väskan! 

Inför sommarens spelningar bör du 
lyssna på detta idealiska högtalar
system. Ring eller skriv till Frank 
Thompson, avd. för professionellt ljud. 
Han kan även berätta för dig om 
Bose 1800 - professionellt slutsteg, 
2 x 400WRMS. 

Box 5305,10246 Stockholm, Tel 67 0180 

BIIS~DENA8 
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RT har provat 

Demonstrationsskivor 
trend som tågit fart 
Tillverkare av exklusivare högtalare och i några fall 
också av t ex bandspelare har länge använt speciel
la demonstrations- och sales promotion-skivor . Till 
den raden har nu Philips sällat sig, och jämsides 
med. skivorna från AR, Bose, J B Lansing, A1tec 
Lansing, Mark Levinson, Bang & Olufsen och flera 
andra kan man nu tillgå Revolution in High Quali
ty Sound Reproduction - Philips Motionai Feed
back Demonstrator 6830 532 som LP-album i lyx-

avstängningsfunktionen efter slutad spelning 
- då ingen signal finns och då strömförsörj 
ningen ska brytas automatiskt - som ojämn 
med stundom alls ingen avstängning, ibland 
bara avena högtalaren och alltid långt över 
den specificerade tiden för frånslag och bryt
ning. Nätdelarnas relä- och Schmitt-trigger
kretsar har nu gjorts om, och utom att inom 
tre minuter påverka spänningsmatningen till 
förstegen, som tänkt var, verkar de anslutande 
transistorstegen också att arbeta med ett lite 
annorlunda förlopp, som långsammare bygger 
upp högtalarförstärkeriets operativa mode så 
att mindre störande tillslagsknäppar och lägre 
brus från elektr.oniken strålar ut genom högta
lareiementen, jämfört med tidigare version. 

Det finns flera sådana detaljändringar och 
förbättringar i dessa av elektronik välfyllda 
små lådor. Man verkar sålunda också ha 
vunnit bättre kontroll över faktorer som glätt
ningen av vissa matningsspänningar till fördel 
för nivåhållningen, vilket gynnsamt inverkar 
på nedhållandet av switchtransienter - en 
viktig sak i en kretslösning som arbetar med 
bandbredder ned till mycket låga frekvenser. 

Utöver de elektriska modifieringarna kan 
det också tänkas att man i Eindhoven lagt in 
nya både elektriska och mekaniska element 
mot själva högtalarelementsidan, eftersom 
den resulterande tonktirvan uppvisar vissa 
skillnader mot tidigare. 

Frekvensgången ännu jämnare 
"Plastljudet" inte så påfaUande 
Sådana ändringar skulle kunna bestå i t ex att 
en drossel lagts på diskantelementet, liksom 
att mekanisk dämpning satts in. Men för att 
börja med basområdet: Den tidigare, 'åtmin
stone mättekniskt iakttagbara svackan över 
200 Hz, se bl a fabrikens originalmätningar, 
ett känsligt område i synnerhet vid röstprov
ning, har man numera dämpat ut. I stället har 
vi, med grundtonkurvan tagen omkring 90 dB 
i nivå, en liten topp om 3 -4 dB över 150 Hz 
innan tonkurvan därpå löper jämnt och 
snyggt med en total avvikelse inom ca 3 dB 
över hela området. 

I diskanten är det påfallande att man däm
pat bort spiken i det allra högsta registret. Vid 
15 kHz har man nu ett mjukt fall, innan re
gistreringen beskriver en brant svacka ned till 
" ingenting" . 

Det ska genast framhållas, att den här åt
gärden till rätt stor del också avsatt ett hör
bart resultat: Den tidigare kritiserade nackde
len med MFB :s "plastigheC' från kalottmem
branstrålaren och det onyanserat vassa ljudet 
man i vissa fall får från mjuka stråkar i höga 
lägen har nu en något mindre benägenhet att 
framträda. Det är riktigt om någon vill invän
da att man med gängse musikinstrument 
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utförande. 
Specialskivor som de nämnda består alltid av 

utvald musik, ibland med kommentarer, och man 
brukar få en fyllig teknisk information. Så också 
här. MFB-systemet beskrivs ingående, och musi
ken - prov på repertoaren ur Verve-, Big Tree
och Polydor-katalogerna - är i mycket vald för att 
visa MFB-systemens goda transiens och fylliga 
attack, särskilt i basen. 

Fig. 2. Den yttre bakpanelen till MFB uppvisar i 
det nya utförandet flera olikheter mot tidigare. 
Delvis annorlunda väljare rör kanalleden ingår nu 
jämte omkopplaren nederst t h som tätt ett läge rör 
rörförstärkaranslutning och två rör effekt
stegsanslutning med två spänningsval. Se texten. 

knappast kan komma så högt upp som 10-
15 kHz i frekvens, men sammanhangen med 
ljudets vasshet och s k döme-tweeters har bl a 
Stig Carlsson utrett i RT 1974 nr 10. (Man 
kan också göra prov med brus för att överty
ga sig om detta.) Philips tekniker har från 
flera håll tillfrågats om de här sambanden, 
och eftersom koncernen själv är stor tillverka
re av kalottmembranelement av plast, har 
man ägnat saken forskning och uppmärksam
het. 

Philips har förf veterligt besvarat frågeställ
ningen med både ja och nej - faran för ett 
"plastigt" ljud med kalottmembranstrålarna 
är visst förhanden, men i dag alls inte lika 
överhängande som med de allra första typer
na man tog fram i de här högtalarserierna, 
som nu också i sina senaste varianter (t ex) tål 
bra mycket högre tillförd effekt än tidigare. 
Materialforskare och akustiker har samar
betat på det här området, och Philips stånd
punkt är att man inte nämnvärt behöver oroa 
sig för att konstruera med plastrnem branele
ment, om de senaste typerna används. 

"Öppnare" ljud och ljusare klang 
resultat av förbättringarna 
Med detta vare hur som helst. Lyssningspro
ven med de senare MFB-exemplaren gav in
trycket av ett "öppnare" och aningen ljusare 
ljud än tidigare, tillika en njutbarare stråk
klang i diskanten. Basområdet är svårare att 
höra någon mera markant skillnad på - en 
medlyssnare tyckte dock att de nya exempla
ren uppvisade ännu lite större basfasthet än 
föregångarna; detta vid förnyat avlyssnande 
av ett representativt urval av det tidigare redo
visade musikmaterialet. Saken gick dock inte 
att säkerställa utan redovisas här som ett 
subjektivt intryck. Men kanske var han käns
lig för den tidigare lilla 200 Hz-svackans före -

Inslagen spänner över en stunsig triotagning med 
Oscar Petersons grupp till en sats av Mahlers ella i 
D (Concerrgebouw under Haitink). Däremellan 
ligger spår med Euson (vokal), Paul Mauriats ele
ganta orkesterklanger, frejdig sång av Rita Reys 
m m och på den lite tyngre sidan fina inspelningar 
av t ex Liszts Dance Maeabre. av Rossini och av 
Bach. Arthur Grumiaux's nobla violinton hörs i ett 

.. avsnitt av Paganinis violinkonsertl1r l iD. 

komst i ljudtrycksregistreringen. 
Vid mätningar brukar man ta fasta på för

loppet hos denna vid typiskt 100 Hz, och här 
uppträder nu en svag höjning. Vid bestämning 
av högtalares verkningsgrad m m brukar 
tbnområdet upp till 5 kHz tiUdra sig största 
intresset, och här är alltså Philips MFB an
märkningsvärt jämn i responsen. 

~-kanaluppkopplingen arbetsam 
Adapterkablage fick specialgöras 
Eftersom R T nu råkade disponera över fyra 
MFB-högtalare, infann sig naturligtvis tanken 
på att prova en 4-kanaluppkoppling med de 
två nytillkomna exemplaren som front led och 
de äldre, ännu inte återbördade, som bakre 
led. 

Det ska inte döljas att den kopplingen blev 
något av det absolut jobbigaste förf tagit sig 
före i den vägen. Philips har varit frikostiga 
med kablage till MFB-kunderna - varje 
sladd är minst sju meter lång - och dels ska 
enheterna nätanslutas någonstans, dels intern
förbindas till resp nätdelar. Så måste man 
s a s utse en högtalare till input för alltihopa 
och från den så dra signalledningarna in och 
ut i en logisk följd. De båda främre leden ska 
sinsemellan vara signal förbundna, och de 
lJåda bakre högtalarna likaså. 

Hur förutseende Philips än försökt vara 
med adapterkablage och alternativa kontakt
variationer som med levereras , har man dock 
gått bet på 4-kanalanslutning till en japansk 
eller amerikansk förstärkare. Man har för
utsatt DIN-kontakter men som alternativ 
medlämnat kontaktdon för 2-kanalig phono
standard. De två ·stora japanska 4-kanalför
stärk are som stod oss till buds erbjöd inga 
andra möjligheter för högtalaranslutningen 
utöver sin vanliga standard, skruvanslutnings
terminaler med å t t a poler (plus- och minus
tilledning). In till högtalarna fanns bara 5-poli
ga DIN-hylsor (av den "lilla" typen). Försök 
att löda ett par nya kontakter med anslutning 
över stiften 3 och 5 samt med frilagda tampar 
i förstärkaränden blev tyvärr inte lyckosam
ma utan råkade kortsluta två av slutstegen, 
utan att högtalarna "tände". Med detta missö
de rök också vår stora, nya receiver som har 
in,byggd och självverkande CD 4-demodulator 
av IC-typ. 

Problemet löstes med att ett av Philips 
adaptersystem fick bilda "övergång" enligt 
följande: I den 5-poliga ' DIN-kontakten in
pluggades en tvådelad l Y-formad kabel som 
dels passade DIN-hylsdonet, dels slutade i ett 
par stiftkontakter för högtalare (Europastan
dardens tvåpoliga). Y-kabeln kunde så bilda 
grund för de önskade möjligheterna till fyra 
ledningar tU per kanal, och sista anslutning 
blev ett par 2-poliga högtalarhonor med fyra 



RT har rovat 

Tidigare, ej kända 
mikrofonegenskaper avslöjas 
i 4-kanalinspelningar 

4-kanaltekniken ger nya rön 
om mikrofonteknik, reflexer 
och tonhöjdsförskjutningar 

•• Ett av de många och intrika
ta problem som är behäftade med 
inspelningsteknik för 4-kanalåter
givning och som man nu börjat 
komma till medvetande om är att 
mikrofonerna långt ifrån alltid 
känner av det ljud man trott att de 
gör. Särskilt tagningar av seriös 
musik, konsertestradens verk, 
med det önskade samspelet mel
lan orkesterspel och salens efter
klang och reflexionsmönster, krä
ver en myckenhet avvägningar 
och separations åtgärder för att 
inte ljudet ska bli platt eller över
rikt resp få slagsida åt något håll. 

De "akustiska" lösningarna 
utan några konstlade, i efterhand 
tillförda signalled, tycks nu vara 
den teknik man allmänt går tillba
ka till, och här har man på sistone 
märkt att de mikrofoner som man 
i god tro placerat ut framför or
kestern ute i salongen men riktade 
bakåt för att " ta" efterklangen alls 
inte fångar upp enbart efterklang
ens ljudbild utan tvärtom registre
rar också direktljud till bak
kanalerna; i en del fall nästan 
bara direktljud! Vidare finns risk 
för att efterklangsfältet kommer 
att få för stark basverkan om man 
inte "Iyfter" frekvensområdets 
mittersta del i mikrofonerna eller 
efterföljande steg. 

Internationellt sett börjar man 
därför gå ifrån de mera på tro än 
vetande grundade mikrofonpla
ceringarna i vissa för inspelningar 
ofta anlitade lokaler, och den i 
texten berörda inmätningstekni
ken med konsthuvud verkar vara 
ett allt flitigare använt hjälpmedel 
för utrönande av den subjektiva 
klangbilden som man måste utgå 
från som rikligast och behagligast. 

Eftersom vår provning behand
lar en Philipsprodukt kan kanske 
framhållas, att just holländska 
radion, NOS, liksom vissa tyska 
och japanska motsvarigheter, 
"klätt in" flera konsertsalar med 
mikrOfoner, riktade enligt vissa 

fas - och reflexmönster om var
andra och förlagda alldeles under 
taket, hängande över hela rum
met, etc. Beroende på orkesterbe
sättning, verk osv tillgår nu mu
sikteknikerna ett slags motsvarig
het till scenpersonalens tågvind, 
varifrån man kan rikta, hissa eller 
fira mikarna till olika höjd -
något som också avgörs av 
publikmäng<ten i salen, t ex. Den 
utvecklade stereotekniken använ
de också detta men i mindre om
fattning. 

4-kanalteknik ger klangproblem 
och forskjutningar som kan höras 
Ett annat problem man börjat 
tackla är att orkesterinstrumenten 
helt enkelt kommer att klinga oli
ka vid återgivning över en, två el
ler flera högtalare. Också om 
Haas-<!ffekten , Doppierverkan 
m m kommer i tankarna, rör det 
sig av allt att döma inte om så 
entydiga fysikaliska parametrar. 
Mono är mono, och vid stereo är 
det inte så vanligt att lyssnaren 
erfar särskilt stora klangskillnader 
mellan instrument som tagits upp 
i mitten av ljudbildens panorama 
resp spelats in från en sidoordnad 
placering - även om sådana verk
ningar visst kan finnas för han 
den i mindre väl avvägda inspel
ningar. Men vid fyra högtalare, 
som vid RT:s prov med MFB-s ys
temen, kan man ofta alldeles tyd
ligt få intryck aven särskilt i ba
sen märkbar förskjutning av timb
re och tonhöjd: Det låter annor
lunda - men därför inte alltid 
sämre - än vid mon 0 - och ste
reouppspelning av samma materi
al utfört som 2-kanalmix. 

Hur man ska kunna utjämna 
och korrigera sådana verkningar, 
liksom hela det komplicerade 
mönstret av fas- och nivårelatio
ner vid flerkanalinspelningar, all 
deles särskilt då vid matrissystem
användning, debatteras f n särskilt 
med utgångspunkt i förlusterna av 
lågfrekventa signalkomponenter i 
efterklangen och den mikrofon
och mixningsteknik som behöver 
utvecklas mera allmänt. • . 

TS- 912- G 
0 .2 W . 2 Kanaler 

TS- 510-G 
2W. 3 Kanaler 
och 
TS-560 5 
5 W . 3 Kanaler 

• 
TS-1608 
2.5 W . 3 Kanaler 

Eu ropas ledande specialfirma 
för kommunikation~radio . Leve
rantö r av amatörradio för hela 
värl den sedan 20 år. Vi vet, hur 
man med små effekter kan över
brygga långa dista nser. Vårt sor
t iment täcker alla behov från låg
prismodeller för fritidsbruk till 
komplicerade apparater för indu
stribruk. Följande modeller är 
godkända av Televerket: 

SO MMERKAM P 

TS- 91 2- G 
TS- 51 0- G 
TS-1 608 
TS-5605 

TS-727.2W 
6 Kanaler 

,.. 

TS-727 
TS- 737 
TS- 600 

TS- 737. 5W 
6 Kanaler 

TS- 600. 5W 
6 Kanaler 

,.. 
Med vår mottagare FR- 10 1 DL 
kan Du lyssna på A M, CW, SS B 
och FM på följande frekvenser: 
160m till 10m och 11 m, täcker 
alla rundradioband samt U KV-
2m, UKV 6m (tillbehör). 

SOMMERKAMPELECTRONICS 
SCANDINAVIA AB 
Professorsgatan 4 A , 21453 Malmö 
Tel: 0 40-21 9 990 

PERMOA!S 
Box 2 9 8, 1601 Fredrikstad, Norge 
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Fig 4. Den resulterande frekvenskurvan från mätning på 
det aktuella MFB-systemet. Jämfört med tidigare frapperar 
en jämnare basgång, där främst svackan mellan ca 150-
250 Hz fyllts ut. I gengäld uppträder nu en svag resonans 
över tonområdet närmast innan. En mindre "dip" vid 1,5 
kHz har tillkommit, men totalt sett en god och regelbunden 
frekvensgång med eliminerande av den topp som låg i över
sta diskanten. De två deltonskurvorna - andra och tredje 
deltonema - visar nu på högre distorsions nivåer för in
spänningarna 0,75 V resp 2,4 V signal. Det förra torde 
vara mest relaterat till normala, avsedda signalspäonings
värden, och deltonsförekomsten blir ju något lägre härvid 
än för 2,4 V som SP-mätningen relaterar till 0,1 pW för O 
dB. 
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fria lödändar vardera att klämansluta (eller 
skruva fast) i förstärkarens bakre utgångs
panel. - Detta beskrivs för att det är en så 
typisk situation i kontakteländets tecken -
man skulle nästan kunna formulera en "Hi 
fi -användarens lag", som säger att en given 
apparats kontaktstandard a I d r i g passar 
befintlig apparaturs. Med så många mellanled 
och -stycken som det ibland kan bli fråga om i 
dag (vilka man inte sällan får tillverka själv) 
får man noga tillse att inga glapp eller brum
slingor bildas som inverkar på signalkvalite
ten. Det är tyvärr lätt hänt att en dålig lödning 
eller bristfällig isolering i de infernaliskt kne
piga och svårjobbade DIN-kontakterna ger 
brum eller andra tråkigheter. 

Färdiglödda kontakter och övergångsstyc
ken ? Många finns, men bara på någon vecka 
kan man hinna upptäcka vilka brister de sorti
menten ännu är behäftade med. 

Tekniskt kring CD 4-lyssningen 
Marscher i 4-kanalljudorgier 
Besvärligheterna glömdes dock snart inför 
den imponerande ljudaIstring som 4'-kanalför
söken avsatte. 

Dock får man ha fördrag med att grund
bruset från en sådan MFB-uppkoppling blir 
ganska högt; jfr också' ovan. 

Provningskombinationen skulle alltså varit 
MFB plus en ny och förf mad CD 4-receiver, 
men omöjligheten att snabbt komma över nya 
säkringar satte stopp för det projektet. I stället 
fick den pålitliga och aldrig svikande arbets
hästen JVC 880 sättas in, ti\lika en separat 
demodulator som rycktes från en annan an
läggning. Verket blev ett Technics SL-1300, i 
vars tonarm en Ortofon SL-15 Q med Shiba
ta-spets sattes. Detta grammofonverk har 
mycket lågkapacitiv kabel, en viktig sak i CD 
4-sammanhang. Mellan förstärkarens gram
mofoningång och pick upen lades en Mark 
Levinson JC-l förförstärkare/trafo/ korrek
tionsenhet. 

Den här gången bestod testet av ett urval 
RCA- och JVC-skivor gjorda i CD 4-teknik; 
den helt diskreta alltså. 
~ Jag vill nog klassa som ett ljudtekniskt 
mästerstycke den tagning som avslutar A-si
dan på RCA-Victors APOl-{)013 med den 
röda Quadradisc-etiketten. Skivan heter 
Mancini Salutes Sousa, och marscher är det 
rätt igenom, marscher från ett band av idel 
stjärnmusiker med - ibland - ett jazzför
flutet. Jag syftar på Mickey CroJJords tagning 
av det här uppbådets Stars and Stripes For
ever: Skivan gjordes 1972 av honom i RCA:s 
Music Center i Hollywood, och något glans
fullare kan man svårligen tänka sig, det är en 
bedövande, dånande närvaro med efterklang
er, arrangerade effekter och signalpanorering-

ar runt i lådorna så man känner vinden rycka 
i flaggorna och ser mässingen gnistra i solen. 
Och tala om effekter - de tre vrålande, låga 
"överflygningarna" av jet jaktplan i formation 
som lagts in mot den martialiska musikfonden 
ger visioner som inte precis lämpar sig för ett 
FNL-möte. Ens lyssningsrum antar stora lik-

heter med platsen för en militärparad. 
~ En annan marschskiva vi gillar att köra ut i 
fyra kanaler med de här högtalarna är JVC:s 
CD 4 W-700SE (i den gula serien), Marches of 
the World med Paul Yoder, lika flott som 
kompetent gjord (och lite mjukare). Den här 
äldre JVC-skivan har dock både kortare spel
tid och lägre dynamik. 
~ Hela ljudteknikens arsenal av ambiofoni, 
panoreringar och multikanalverkan finns väl 
inte i NeWs Diamonds, en RCA Quadradisc
platta från 1973 med Hugo the Quadfather 
Montenegro, men visst är denna musik, som 
är i ropet mycket just nu, välgjord och njutbar 
med relativt lyckad softstråkklang, Moog-syn
tetisatorinlägg och anslående brass-stötar som 

RT har oval 

studsar mellan högtalarleden. (APL I/APOl -
0132.) 
~ En sampIerskiva för den som vill möta CD 
4-tekniken i lite mindre anspråksfulla sam
manhang tog vi också upp: Den är utgiven av 
CD 4-bolagen Warners, Elektra och Atlantic 
och heter kort och gott Quadradisc PR 186. 
Den ger musik och sång av bl a Carly Simon, 
Bette Midler, Aretha Franklin samt innehåller 
diverse ljudtekniska inställningshjälpmedel 
som separationssignaler, brustoleranser och 
iustering för bärvågens nivåhållning. Den 
gamle kämpen Edward Tatnall Can by har 
fått skriva en lång baksidestext om Why Four 
Channels? och den är enkel och populärt hål
len för lyssnare utan några tekniska insikter. 
- En ganska bra introduktion till denna tek
niks musikaliska och inspelningsmässigt 
avsatta resultat är 

~ RCA Quadradisc. kompatibel 4-kanalste
rea APDl-{)4JO: Den här skivan heter Cala
basas. featuring sångaren B W Stevenson and 
his background singers, som Leif Andersson 
väl skulle ha påannonserat. Plattan får före
träda en i dag typisk och vida utbredd stil, 
rock- och ballad & melancholy-genren. 

Den är gjord så sent som 1974, inspelad i 
Hollywood, dit RCA förlagt sin 4-kanalpro
duktion till stor del. Ett habilt jobb av den trio 
ljudtekniker som står för produktionen. God 
dynamik och ett okonstlat, rättframt sound 
från de tio orkestermusikerna, av vilka fyra 
trakterar gitarr och en Moog. Som stereoplat
ta utan större intresse, som 4-kanalprodukt 
med viss djupverkan och klangattraktion. 

~ Den seriösare avdelningen i vårt prov be
stod av återgivning av Dmitri Shostakovichs 
(vi använder här den gängse engelska tran
skriptionen av det ryska namnet) Symfoni nr 
15. som fmns på Quadradisc ARDl-{)OJ4. 
Veteranen Eugen Ormandy och the Philadel
phia Orchestra uppför symfonin. 

Det här är musik som mottagits överallt 
med både förundran och respekt. På en tunn 
Dynaj1ex-platta föreligger den första väster
ländska inspelningen av detta kompositörens 
så sent som 1971 fullbordade och 1972 
uruppförda verk (i Moskva). Det omspänner 
fyra satser, där Philadelphiaensemblens fina 
blåsare i synnerhet får glänsa med både stäm
mor av virtuos verkan och. i ensembletutti med 
massiva, mustiga klanger, att inte tala om att 
partituret föreskriver hela 12 slagverkare plus 
celesta - Shostakovichs polyrytmiska sats
teknik bjuder slående effekter, och tempiväx
lingarna ger liv och spänning åt verket. De 
återkommande lånen från både Rossini och 
Wagner har förbryllat kritiken i väst, men den 
store ryssen har haft djupa avsikter med de 

Forts se sidan 70 ~ 
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•• Med den förbättrade medicinska och sociala 
standarden har många sjukdomar som tidigare var 
dödliga eliminerats. Därmed har medelåldern stän
digt stigit och åderförkalkning således blivit den 
största av folksjukdomarna. Den drabbar hela or
ganismen, men ger särskilt symptom från hjärna, 
hjärta, njurar och ben. 

Vi ska här enbart se på sistnämnda delproblem : 
Cirkulationsbesvär i benen. Förkalkning i de ådror 
som finns i eller leder till benen ger i första stadiet 
en tillräcklig blodmängd under vila, men under 
gång blir blodförsörjningen och därmed syrgasbe
hovet ej tillgodosett. Detta leder till svår kramp i 
vaden, och vederbörande måste omedelbart stanna 
upp. I städerna vill den sjuke ofta stanna för att 
verka betrakta närmaste skyltfönster, vilket har 
givit åkomman den populära . beteckningen 
"fönstertittarsj ukan" 

Om sjukdomen fortskrider, uppstår i andra sta
. diet smärtor i foten nattetid . Tredje och a ll varligas

te stadiet utgöres av kallbrand. 
I det kliniska arbetet har man olika metoder för 

att värdera cirkulationen: Det rör sig dels om ut
vändiga mätningar före och efter operation och 
dels om inre direkta mätningar i samband med ope
rativa ingrepp. Vi ska häf koncentrera oss på de 
yttre mätningarna och återkommer senare till de 
inre. 

i 

'! 

i 
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Fig l. Pulskurvan avslöjar cirkulationen. Översta 
raden visar cirkulationen i ett normalt kärlområde, 
mellersta raden i ett område med kärlkramp. Ned
ersta raden visar pulskurva vid åderförkalkning. 
Pulspletysmografi registrerat med impedanspletys
mografi. 
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M ätning av perifer 
cirkulation 
med elektronisk teknik 

Vattenpletysmografi 

Om man omger ett ben med vatten och mäter 
dess volymförändringar i samband med hjärtaktivi
teten, får man fram en pulskurva. Eftersom blod
återflödet till hjärtat sker med konstant hastighet, 
medan utpumpningen sker rytmiskt, kommer det 
kortvariga volymökningar synkront med pulsen. 
Dessa volymökningar drabbar hela organismen, 
men kan enklast mätas i armar och ben och kan 
registreras även ut i fingrar och tår. 

Volymförändringarna av det omgivande vattnet 
kan nedskrivas, och den pulspletysmograj/ska kur
van (fig l) ger god information om den cirkulatoris
ka effektiviteten. Hos en fr isk och yngre person 
finner l)1an en smal och spetsig kurvform. Med sti
gande grad av åderförkalkning blir kurvan lägre 
och bredare. Olika parametrar kan deriveras av 
kurvformerna för att beskriva detta förhållande, 
men redan en snabb anblick ger en ganska klar in
formation. 

Med en manschett kring låret kan man plötsligt 
lägga ett lågt tryck (ca SO mm Hg) som hindrar 
återflödet från benet men ej inflödet från artärsys
temet. Den omedelbara volymökningen blir därför 
ett mått på blodflödet (mI/min). 

Elektronisk luftpletysmografi 

Vattenpletysmografi är i praktiken besvärlig och 
har till största delen ersatts av elektronisk luftple
tysmografi. Härvid detekteras tryckvariationer i en 
segmentformad luftmassa kring benet. Med denna 
princip har skandinaviska forskare konstruerat 
egen apparatur dels till flödespletysmografi (6) och 
dels till pulspletysmografi (4). 

Strain gauge-pletysmografi (Töjningsgivare-) 

En mycket intressant teknik är s k strain gauge
pletysmografi (2, 3). Härvid lägges en kvicksilver
fylld slinga kring t ex vaden. Slingan sträckes nu i 
takt med en volymökning. Härvid blir kvicksil
verpelaren längre och tunnare. Resistansen mellan 
slingans ändar varierar således i takt med volym
förändringar av benet. Med lämplig elektronik kan 
volymvariationerna lätt.registreras grafiskt. Förfa
randet är enkelt och har visat sig synnerligen tillför
litligt som undersökningsmetodik på patienter med 
åderförkalkning. 

För att man ska få så hög känslighet som möjligt 
bör slingan matas med en hög ström. En alltför hög 
strömstyrka ger dock upphov till värmeutveckling, 
vilket kan besvära patienten och skada mätslingan. 
Man får således kompromissa, och i praktiken 
matar man kretsen ti ll töjningsgivaren med en kon
stant ström på 2S0 mA, vilket har visat sig vara 
optimalt (3). 

Den behBvliga elektroniken har koncentrerats i 
en modul, som passar direkt i svenska EKG-skri 
vare från Siemens-Elema (fig 2). Modulen får då 
ström från EKG-enheten och kopplas direkt till den 
för utskrivning på en lämplig kanal. För andra 

Fig 2. Modul för registrering av volymförändringar 
med kvicksilverfyllda gummislingor (strain gauge). 
Modulen passar direkt i Siemens-Elemas EKG-ap
parater. Till höger en töjningsgivarslinga. 

Fig 3. Modul för registrering av volymförändringar 
med strain gauge-slingor. Denna modul är nätdri
ven och kan anslutas till godtycklig EKG-apparat 
eller annan skrivare. (ikp elektronik, Malmö.) 

typer av EK G -apparater finns en lite större elek
tronisk enhet med anslutning till nät (fig 3). De två 
elektronikenheterna har utvecklats av ikp elektron
ik, Skimmelgatan 22, Malmö, men säljes även av 
Siemens-Elema, Stockholm. 

Impedanspletysmografi 

En intressant teknik för värdering av cirkulatio
nen utgör impedanspletysmografi. I det klassiska 
utförandet (S) placerades två elektroder i olika ni
våer av t ex ett ben (fig 4), Intressant är nu att man 
i takt med volymförändringarna, beroende på blod
inpumpningen, finner synkrona resistans
fö ränd ringar, vilkas grafiska bild någorlunda mot
svarar dem som erhålles med andra typer av ple
tysmografi. 

Denna metod har sedermera modifierats så, att 
man matar med två elektroder och mäter med två 
andra, vilket gör metoden känsligare. 

Den senaste kommersiella versionen av impe
danspletysmografi har utvecklats av Beckman 



Ådeifijrkalkning i benens pulsådror kan ge kramp och smärta i vaderna 
samt i värstafall kallbrand. Cirkulationen i de tilltäppta pulsådrorna kan i en 
delfall numeraforbättras med ett kärlkirurgiskt ingrepp. 
Elektronisk mätning av cirkulationen spelar en stor rollfor undersökning 
av patienter med cirkulationsbesvär. 
Under de senaste åren har utvecklats helt nya och intressanta elektroniska 
metoder. Dessa redovisas i sammandrag. 

(svensk representant: LKB-Beckman Instrument 
AB, Vällingby). Denna apparatur utmärkes aven 
hög automatiseringsgrad, och det enkla handha
vandet gör att den kan användas av all medicinsk 
personal. 

Blodtrycksmätning 

Blodtrycksmätningar kan också användas till att 
bedöma den arteriella cirkulationen. Man har näm
ligen kunnat visa att med stigande grad av åderför
kalkning i benen faller blodtrycket i ankel och lår i 
förhållande till arm blodtrycket. Det är lite svårare 

Fig 4. Impedanspletysmografi. Resistans
förändringarna registreras över en Wbeatstone
brygga. 

att mäta blodtryck i lår och underben än i armen. 
Således kan man icke använda stetoskopet utan är 
hänvisad till olika former av elektronisk detektion 
av pulsen. Ultraljuddetektion av pulsen är en myc
ket använd metodik för sådana perifera mätningar. 

Under de senaste åren har denna teknik utvid
gats med blodtrycksmätningar även i fingrar och 
tår, som är de mest perifera områdena från hjärtat 
(fig 5). Om det finns åderförkalkning längs hela 
artärsystemet är det känsligast att mäta blodtryc
ket helt i periferin. Sådana mätningar gör man 
lämpligen med speciella manschetter som placeras 
kring fingrar och tår. För pulsdetektion används 
lämpligen kvicksilverfyllda gummislingor (strain 
gauges). 

Omfattande uppgifter om den perifera cirkulatio
nen erhålles genom att mäta blodtrycket i följande 
nivåer: Arm, tumme, lår, vad, ankel och stortå. 
Nyligen har det utvecklats en teknik där man mäter 
blodtrycket på höger och vänster sida samtidigt 
(fig 6). 

Tekniken vid en sådan mätning framgår av flg 7. 
Ytterligare har närmare analyserats vilka typer av 

Fig 5. Fot med minimanschetter och givare på 
stortån och tredje tån för mätning av blodtryck. 

manschetter som bör användas i de olika nivåerna, 
och vilken betydelse olika förstärkningsgrader i den 
elektroniska enheten kan ha för tillförlitligheten av 
dylika mätningar (l). Hos en frisk person ska man 
finna samma arm blodtryck på höger och vänster 
sida, och blodtrycket ska i olika nivåer vara unge
fär lika med armtrycken. Hos en patient med åder
förkalkning ser man fallande blodtryck, och med 
ledning av var blodtrycksfallet börjar kan man få 
en grov uppskattning av åderförkalkningsproble
mens lokalisering och hur allvarliga dessa är. 

Eftersom man under de senaste åren med fram
gång har kunnat börja operera patienter med åder
förkalkning, har det givetvis stor betydelse att tillgå 
exakta mätmetoder som ger en objektiv hjälp till 

Fig 6. Apparatur för mätning av blodtryck på hög
er och vänster sida samtidigt. Bas för apparaturen 
är en EKG-skrivare (Elema-Schönander 800). Den 
fungerar med strrun gauge-teknik och innehåller 
bl a motor för snabb uppumpning av manschetter. 
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Fig 7. Tekniken vid avläsning av blodtryck i 
t ex fingrar eller tår med strain gauge-teknik. 
Minimanschetten pumpas plötsligt upp till 170 
mm Hg. Pulsen försvinner därvid. Trycket sän
kes långsamt och när pulsen återkommer, avlä
ses trycket (144 mm Hg). Både trycket i man
schetten (cuff-pressjlre) och fingervolymen, re
gistrerade med givarna, nedskrives. Till jäm
förelse nedskrives det direkt registrerade tryc
ket från en pulsåder (nedre kurvan). 

värdering av patienter med cirkulationsproblem. 
Elektroniska metoder spelar här en allt avgörande 
roll. Ytterligare förenkling och standardisering av 
dylika mätmetoder kommer givetvis att göra dessa 
ännu mer tillgängliga. 

I dag är sådana undersökningar av specia
listkaraktär, dvs de utföres på ett speciallaborato
rium. Med förbättring av den elektroniska tekniken 
och standardisering samt automatisering av mät
proceduren kan sådana undersökningar inom de 
närmaste åren väntas bli enklare, billigare och bätt
re, och således bör de kunna utföras på vilket sjuk
hus som helst. • 
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Elektrisk och mekanisk 
konvertering av Re Vox A 77 
till studiotekniknivå -del 3 
•• I aprilnumret av Radio & Television skrev vi 
om att många Revox A 77 vände signalen 180· 
över band, då man jämförde ingång med utgång. 
Detta har orsakat oss mycket huvudbry. Vid 
A ES-konventet i Rotterdam lyssnade vi på en före
läsning om värdet av absolut fas, se för övrigt 
AES-preprint från Rotterdam, E R Madsen 
"Threshold of Phase Detection by hearing". Han 
har gjort mätningar och lyssningstester och fått 
fram , att örat är känsligt för ändringen av polarite
ten , dvs polariteten bör ej ändras i ljudkedjan. 

Om man ser på musik- och ljudsignaler i ett 
oscilloscop, finner man att de positivt och negativt 
gående pulserna ej alltid ligger symmetriskt runt 
nollgenomgången. 

Däremot har en sinussignal symmetri. Om ett 
musikinstrument genererar en positivt gående puls 
och denna ändras till negativ puls, kommer örat att 
uppfatta skillnaden på grund av asymmetrin i mu
sik- och talsignalerna. 

Då ljudsystemen ständigt förbättras för att kun
na återge musik naturtroget, bör man, som en yt
terligare förbättring enl R E Madsen, standardisera 
polariteten. 

På studiosidan har en viss standardisering på 
detta område skett. Bland annat har de nordiska 
rundradiobolagen enats om att polariteten i mikro
foner ska vara sådan att en positiv puls, dvs tryc
ket ökas , ska ge inåtgående rörelse på membranet. 
Vidare ska detta ge positiv puls på ett oscilloskop 
anslutet till stift 2 på kontaktdon av typ Cannon 
XLR 3-pol. Detta är nämnt i Technical Recom
mendations from the NQrdic Broadcasting Organ i
zation blad N 2. 

Ett antal författare inom facklitteraturen har 
också hävdat liknande uppfattningar som R E 
Madsen . Se J R Stuart "An approach to audio 
amplifier design ", Wireless World, August 1973, 
sid 389. 

Av ANDERS HEDE och 
GÖRAN FINNBERG 

Fig 2. Tersbandsanalys av avspelningsförstärkaren, 
vänster kanal i en ombyggd Revox med fas = 
180· . Utstyrning för OdB = 185 nWb/m. Här lik
sOm i figurerna 3 - 9 gäller att korrektionen C CIR 
35 ilS tillämpas. Avspelningshuvudet är täckt av 
dess lucka, men motorerna ej i drift. 

Man ser här kraftiga brumkomponenter vid 150 
och 250 Hz. 

•• ,::. :..._ .. .B2. ! _~,-: ..... ..2lL ... ~::._-=--_=--=-_-
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Absolut polaritet nödvändig 
vid egna direktinspelningar 

Vid hemkomsten från Rotterdam kontrollerade 
vi våra Revox A 77, som då befanns ha 180· fas
skift över band. Ytterligare kontroll av ett stort 
antal Revox A 77 gav vid handen, att samtliga var 
kopplade från fabriken på samma sätt. 

Vi kontaktade ELF A om detta, och de lovade ta 
fram upplysningar från Studerfabriken. Vi ville 
veta vid vilket av huvudena som kablarna skulle 
skiftas, och vi antog att polariteten på bandet var 
standardiserad liksom allt annat. 

Tyvärr fick vi inget svar i denna fråga trots tre 
.påstötningar under ett års tid. 

Vi ändrade då fasen på avspelningshuvudet för 
att kunna spela upp det , som redan var inspelat av 
oss. Observera, att detta har normalt ingen bety
delse vid bandning av skivor eller dylikt material, 
där man oftast ej har någon aning om absolut pola
ritet, betydelse har det däremot vid just de tillfål 
len, då man själv gör inspelningen med utrustning, 
som bibehåller den absoluta polariteten genom 
hela ledet. 

I fig l a visas inspelade positivt gående pulser, 
som kommer ut med negativt gående pulser, dvs 
bandspelaren har fasvänt signalen 180· . I fig 1 b 
syns de positivt gående pulserna genom en maskin 
med absolut polaritet. 

Lägre brum 
efter fasvändning 

Nu kan man tycka, att det vi har sagt är en peti
tess i sammanhanget, men det finns andra fördelar 
med att ändra polariteten än att bibehålla absolut 
polaritet. 

Vi kommer att visa ett antal tersbandanalyser 
från en Revox A66, där fasen vänder 180· och från 
samma maskin med absolut fas , dvs O· . Observera 
att O dB = 185 nWb/ m = 1,23 V = +4 dBv ut 
från maskinen. De olikheter som kurvbiaden visar 
i området 200 Hz till lO kHz (spikarna) beror på 
switchtransienter i den då använda tersbandsana-

Fig 3. Denna tersbandsanalys avser en ombyggd 
Revox med fas = O·. Man ser hur brumkompo
nenterna. vid 150 och 250 Hz har försvunnit. Jmf 
med fig 2. Samtidigt har brummet ökat något vid 
50 Hz, men detta är av mindre betydelse p g a 
örats mindre känslighet vid denna frekvens. Se f ö 
fig 100m detta. 

Fig 1.a) Här visas (överst) inspelade pulser som vid 
avspelning blir negativa (nederst), dvs bandspela
ren fasvrider 180·. b) Efter modifiering fasvänder 
bandspelaren ej. 

lysatorn. Vi har mätt med två olika typer av Briie! 
& Kjaer instrument. Se f öfig 2 tillfig 9. 

Om vi tittar påfig 2 för vänster kanal med fas = 
180· ser vi två kraftiga och en svag brumkompo
nent vid 50 Hz, 150 Hz och 250 Hz med respektive 
störnivå -60 dB, -63 dB och -75 dB. 

Efter att ha skiftat avspelningskablarna så att vi 
har fas = O· ser vi att det nästan bara finns en 
kraftig komponent vid 50 Hz med störnivå -57 dB 
och att 150 Hz-brummet nu ligger lägre än -77 dB 
och 250 Hz-brummet -77 dB. Se för övrigtfig 3. 

De övriga figurerna med kurvbiaden visar höger 
kanal samt vänster och höger kanal med spolmoto
rerna i gång före och efter ändringen av polarite
ten. 

Vad har nu detta för praktisk betydelse? lfig 10 
visas de vanliga Fletcher Munson-kurvorna över 
hur ett öras känslighet varierar med frekvensen . Av 
speciellt intresse här är det låga området. Där kan 
vi se att det krävs betydligt mer brum vid 50 Hz än 
vid 150 Hz, för att vi ska uppfatta det som lika stö
rande. 

Dessutom finns det ett tröskelvärde vid låga fre
kvenser, som måste överskridas för. att vi ska kun
na uppfatta något ljud. Detta innebär i praktiken 
att bandspelarens interna brum efter polari
tetsändring till O· har en amplitud och frekvens för
delning, som innebär låg störnivå. Studerfabriken 

Fig 4. Denna mätning visar höger kanal, (CCIR 35 
ilS). Mätningen är utförd över hela ledet från av
spelningshuvud till utgång på en Revox A 77, mo
difierad, med fas = 180· .50 Hz-brummet är som 
synes lägre än i vänster kanal. 



Föregående del i artikelserien handlade om ko"ektioniförstärkaren i Revox A 77 avspelningsdel. 
I detta avsnitt behandlas avspelningiförstärkarens slutdel. 
Modifieringarna avserfasvändning av avspelningshuvudetfijr att minska brummet, ändring av ko"ektion 
och reducering av fijrstärkningen i linjestegetfijr attfå mindre brus. 

är medveten om detta förhållande, ty samtliga 
Revox bandspelare har nämnda ändring i den nya 
modellen MKIV. 
• Korrektion 

För en Revox A 77 HS, dvs med hastigheterna 
19/ 38 cm/s gäller att INPUT-TAPE omkopplaren 
ej har NAB resp CCIR korrektion, som standard
modellen 19/ 9,5 har. 38 cm-maskinen har dock ett 
extra läge för CCIR, 70 ils. Om vi tittar på sche
mat för avspelningsförstärkaren i Revox-manua
len, ser vi att motståndet R 810 här bara strappats. 
Om 38 cm-maskinen är korrigerad för CCIR (38 
cm, 35 ilS; 19 cm, 70 ilS) kan man genom att ersät
ta strappningen med ett motstånd på 1,5 kohm och 
effekt 1/4 W också erhålla NAB korrektion i dis
kanten med 50 ilS tids konstant. 

Däremot kan man ej koppla in den stora NAB 
tidskonstanten 3180 ilS . Felet belöper sig till + 3 
dB vid 50 Hz och + 7 dB vid 25 Hz. Detta spelar i 
praktiken ingen större roll. De flesta högtalare . 
återger ingenting under 50 Hz, så ett baslyft från 
bandspelaren kan förbättra. Alternativt kan man 
dra ner baskontrollerna något. 

Här kommer vi in på en sak som förbryllat oss. 
Tidigare har samtliga Revox A 77 HS (30 cm vari
anten) varit korrigerade för IEC :CCIR (35 ilS 

tidskonstant vid 38 cm, 70 ilS vid 19 cm) och NAB 
varianten har endast tagits hem av ELFA på speci
albestälIning. Nu tycks förhållandet vara tvärtom. 

I och med att ELFA började saluföra den nya 
Revoxbandspelaren Revox A 700, som är NAB 
korrigerad från fabriken tycks ELFA endast ta in 
NAB korrigerade HS A 77 maskiner, vilket är gan
ska olyckligt med tanke på att tidigare bandspelare 
varit IEC-korrigerade. 

Vi tar upp detta för att vi har kommit i kontakt 
med personer, som redan tidigare har en A 77 HS 
och kompletterat denna med ytterligare en maskin. 
De har komJ)lit till oss och klagat på förändrad 
ljudkaraktär då ett band inspelat på den ena ma
skinen spelades av på den andra maskinen . Vid 
kontroll visade det sig, att den nyinköpta bandspe
laren var NAB-korrigerad; därav skillnaden. 

Högsta hastigheten 
brusar mest 

I sammanhanget kan nämnas ett ganska kuriöst 
förhållande. Mätning av den totala dynamiken 
över band på en NAB korrigerad maskin visade att 
dynamiken är sämre vid 38 cm/s än vid 19 cm/ sl 
Vid 19 cm/s har en Revox A 77 ca 72 dBA dyna
mik rel 800 nWb/ m bandflöde men på 38 cm/s gäl
ler 70 dBA. Vad beror nu detta på? Jo, tidskon· 
stanten .är på NAB korrigerade maskiner densam
ma på 19 som på 38 cm, nämligen 50 ilS + 3180 
ilS. När hastigheten dubbleras kommer bruset från 
bandet att öka på grund av att dubbelt så många 
oxidpartiklar kommer att passera för varje sekund. 

Den som är intresserad av att spela in stor dyna
mik utan någon form av brusreducerande hjälpme
del som Dolby, DBX m m, bör använda sig av 

Fig 5. I jämförelse med mätningarna i fig 4 har här 
ledningarna till avspeiningshuvudet skiftats så att 
fas = O' mellan bandspelarens in- och utgångar. 
Brummet har ökat vid 50 Hz, men minskat mar
kant vid 150 Hz och 250 Hz. 

Fig 6. Mätning hela ledet från avspelningshuvud till 
utgång. Motorerna är här i drift.. dvs startknappen är 
intryckt. Här, liksom i fig 7 -9, gäller O dB = 185 
nWb/m på en ombyggd Revox A 77. Fas 180'. 
Vänster kanal. 

Fig 7. Vänster kanal. Fas = O'. 

Fig 8. Höger kanal. Fas 180'. 

IEC 35 ilS vid 38 cm i stället för NAB. 
Ännu en faktor som talar emot NAB är den låga 

tidskonstanten 3 180 ilS. Den kräver ett baslyft vid 
inspelningen om + 3 dB vid 50 Hz och + 7 dB vid 
25 Hz. Vid inspelning av kyrkorgel kan hög dis
torsion uppstå i basen på grund av överstyrning 
orsakad av detta kraftiga baslyft, se för övrigt Stu
dio Sound mars 1975 : "Test av multikanal
maskiner", Studio Sound maj 1975: "Bias Tape 
Recorder" av Angus McKenzie. 

Vid studiobruk är det vanligt med NAB korrek
tion på multikanal bandspelare, men denna kom
bineras då ofta med något brusreduceringssystem. 

Observera att den totala dynamiken är oberoen
de av korrektionen på respektive hastighet. Vid de 
högsta hastigheterna kan en större upplevd dyna
mik erhållas genom att frångå de standardiserade 
kurvorna. 

Vi kan som exempel på detta nämna en av Stig 
Carlssons fantastiska inspelningar från mitten av 
60-talet : Karl Birger Blomdahls "Forma ferri 
tonans", vilken har en formjdabel dynamik for att 
vara inspelad med en Telefunken M24 19 cm/ s och 
35 ilS (l) tidskonstant. Vidare kan nämnas Håkan 
Sjögrens och Rolf Ingeistams inspelningar på Pro
prius. 

Dessa inspelningar är normalt gjorda med 38 
cm/s IEC korrektion med 35 ilS tids konstant och 
ett 6 dB extra diskantlyft vid in.spelningen. Vid 
uppspelningen sänks diskanten 6 dB och rak fre
kvensgång uppnås med väsentligt lägre brus. 

Till och med Stefan Kudelski har realiserat des
sa tankegångar i NAGRA 4S med dess Nagra 
Master-kurva. Denna har en tidskonstant på 13,5 
ilS vid 38 cm/s. Vi har själva på vissa typer av pro
grammaterial använt oss av 17,5 ilS tidskonstant. 
Då har vi haft en dynamik av 77 dBA rel I % 
THD vid en ombyggd Revox A 77 med band 
Scotch 207. 

Otroligt tysta 
inspelningar 

Förbättringen ger i vissa fall otroligt tysta in
spelningar. Särskilt märkbart är detta vid inspel
ningar som kräver långa mikrofonavstånd. När
bildstagningar i hårt dämpade musikstudios talar 
emot ingrepp av detta slag. då starka diskantut
styrningar kan uppstå, vilka ger upphov till dis
torsion i diskanten. 
• Linjesteget 

Vi ska nu granska linjesteget, som i hög grad 
varit föremål för kritik. De vanligaste klagomålen 
har gällt högt brus och distorsion när volymkon
trollen på bandspelaren har stått över siffra 7 - 8 
på den I - 10 graderade skalan. 

Klagomålen har fog för sig, men av andra orsa
ker än att elektroniken skulle vara dålig. Bruset på 
utgången aven förstärkare är bl a beroende av 
källimpedansen och förstärkningen i ett förstärkar
steg. 

Låt oss anta att vi har en teoretiskt perfekt för-
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Fig 9. Höger kanal. F as = O'. Obs bur brummet bar 
minskat vid 150 Hz och 250 Hz. 

stärkare, som inte ger något egenbrus. Vi tar t ex ut 
40dB (100 ggr) förstärkning och ansluter sedan 
denna till en potentiometer, så att volymen regleras 
till en för lyssnaren lämplig nivå. Då finner vi att 
det plötsligt börjar brusa på utgången av vår hypo
tetiskt bruslösa förstärkare. Vi skulle även märka 
att bruset varierar med inställt värde av volymkon
trollen. 

När volymkontrollen står på minimum brusar 
det ej, men bruset ökar då volymkontrollen vrids 
upp. Maximalt brus fås då volymkontrollen är vri 
den till 6 dB dämpning, och sedan sj unker bruset 
åter. 

Detta fenomen beror på att varje resistans ger ett 
brus, vilket är orsakat a v värmeröreiser hos ladd
ningsbärarna. Detta brus kallas termiskt brus. Ef
fektivvärctet av brusspänningen i en given resistans 
är bestämt av följande samband: 

där K = Boltzmans konstant 1,38' 10-23 Ws/ 
OK 

T = Absoluta temperaturen i OK 
R = Resistansen i ohm 
B = Bandbredden f2 - f, i Hz. 

Betrakta nu schemat över linjeförstärkaren i 
Revox A 77:s manual, sefig 1 i nr 6/7 av RT. Vo
lymkontrollens resistans är 25 kohm och dess stör
sta källresistans som linjesteget ser är 12,5 kohm, 
dys då volymen är neddragen 6 dB. Vi använder 
formeln för att räkna fram det termiska bruset från 
potentiometern. Vid detta neddragna läge med 20 

+2111 
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Fig Il. I syfte att minska bruset ut från lin
jeförstärkaren använder man bär den or
dinarie aktiva balanskontrollen som vo
lymkontroll. Den ena av de gangade po
tentiometrarna kopplas om så att dämp
ning sker samtidigt i de bägge kanalerna. 
De komponenter som ändras har ett angi
vet komponentvärde i tig. 

1 
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Fig 13. Tersbandsanalys av vänster kanals linje
steg före ombyggnad. Pot i maxiäge. 
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Fig LO. Hörnivådiagram en! F1etcber Munson. 
Man ser här örats okänslighet för låga fre
kvenser vid låga nivåer. P g a detta har det 
mindre betydelse att brummet ökar något vid 
50 Hz efter fasvändning för fas = O'. Att 
brummet minskar vid 150 Hz och 250 Hz bar 
en långt högre inverkan, som framgår av 
diagrammet. Hörbart är skillnaden stor. 

kHz bandbredd och temperatur 200 e får vi en 
brusspänning om 2 Il V på ingången av linjeförstär
karen. Dess förstärkning är i originalutförande ca 
43 ,5 dB (ca 150 ggr). 

-+21 v 

ZS kl,-" 

+ 

Fig 14. Samma som i tig 13, efter oinbyggnad. 

Om vi nu har 2 Il V brus på ingången av linjeför
stärkaren och denna förstärker bruset 140 ggr, 
kominer vi att ha 300 Il V brus på utgången av lin
jeförstärkaren. 300 Il V brus refererat till 1,23 V 
(+ 4 dBv) ger ca -72 dB redan som grundbrus på 
utgången! ! 

Vi har i detta fall ej tagit någon hänsyn till att 
elektroniken kommer att ge ytterligare ett brustill
skott. Ett reellt mätvärde på bruset från elektroni
ken och volymkontrollen på 6 dB dämpning gav 
-66 dB linjärt rel +4 dBv. Detta innebär att elek
troniken försämrar S/ N med ytterligare 6 dB . 

Tyvärr innebär detta i praktiken att, som vi in
ledningsvis nämnde, linjeförstärkaren brusar gan
ska mycket. Hur stor inverkan detta har beror na
turligtvis på hur bra övrig utrustning är. Tillsam
mans med en av dagens bättre förstärkare måste 
man nog säga att linjestegets brus är störande. 

Aktiv balanskontroll 
blir volymkontroll 

Om vi studerar schemat på avspelningsförstär
karen finner vi , att Revox A 77 har en ovanlig 
koppling av balanskontrollen. 

benna är av aktiv typ, dvs kontrollen ligger i 
motkopplingsslingan, och ändrar förstärkningen 
vid ändring av balansen. Om balansfunktionen tas 
bort kan man använda kontrollen till att variera 
förstärkningen på linjesteget och på så sätt minska 
bruset. 

Detta har vi gjort i våra första försök , och kopp
lingen visas ifig 11. Här ändrades 22 kohms mot
ståndet i motkopplingsslingan till 5,6 kohm och 
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Fig 12. Linjestegets förstärkning har 
här minskats genom att motkopp
lingsmotståndet minskats till 2,7 
kohm. Balanskontrollen används bär 
som vanligt. 



Fig 15. Tersbandsanalys av höger kanals linjesteg 
före ombyggnad. Pot i maxiäge. 

kablarna till balanskontrollen skiftades på en av 
dubbelpotentiometerns sektioner för att här ge en 
aktiv volymkontroll . 

När volym och balanskontrollen står på maxi
mum är förstärkningen på linjesteget samma som 
tidigare. Men i stället för att dra ned volymen när 
man vill minska signalen, vrider man ned balansen 
och därigenom minskas förstärkningen genom att 
motkopplingen ökas och brusnivån sjunker kraf
tigt. 

Balanskontrollen 
kan behållas 

I fig 12 visas ett annat utförande med bibehåI.
lande av balanskontrollen. Motståndet på 22 kohm 
har ersatts med ett motstånd på 2,7 kohm, vilket 
innebär att förstärkningen i linjesteget sjunker ca 
10 dB. Detta medför att man erhåller en mycket 
låg brusnivå från linjesteget. 

Vi vill här påpeka, att om förstärkningen i linje
steget sänks 10 dB ska också förstärkningen i in
spelningsförstärkaren sänkas 10 dB, för att de in
terna nivåerna ska stämma. Detta kommer att 
behandlas i en framtida artikel i RT. 

Vi visar ifigurerna 13 tiU18 testbandsanalyser, 
som är gjorda på linjesteget från en av de första 
HS-maskinerna. 

Maskinen är ändrad i enlighet med fig 12 och 
analyserna visar kurvor före och efter ändringen. 
Vi ser att det uppmätta bruset med volymkontrol
len på max är - 67 dB linjärt och -77 dB A-vägt 
för en icke modifierad maskin. Efter modifieringen 
har bruset sjunkit till - 82 dB linjärt och - 93,5 
dB A-vägt. Brusdifferensen är alltså 15 dB linjärt 
respektive 16,5 dB A-vägt. 

I fig 17 och 18 visas bruset vid olika inställning
ar av volymkontrollen. Här varierar det A-vägda 
bruset från -97 dBA till -92 dBA med volym
kontrollen på minimum resp på siffran 7 på band
spelarens frontpanel. 

Vi visar ifig 19 den slutgiltiga versionen av lin
jesteget. Som synes har balansfunktionen helt ta
gits bort, för att man därmed ska kunna införa lik
strömsmotkoppling. Anledningen till detta är av 
samma skäl, som vi framförde ' i fig 6a och 6b i 
Radio & Television nr 6/7 1975. Här är däremot 
förhållandet mer akut i och med att förstärkningen 
ökar upp till ca + 20 dB vid ca 2 Hz. Observera 
att denna ökning ej är märkbar på utgången av 
bandspelaren. Det beror på att kondensatorn C 813 
(utgångskondensatorn) tillsammans med belast
ningen på utgången, som är ca 10 kohm (urladd
ningsmotstånden), kommer att verka som ett hög
passfi lter, vilket dämpar inverkan av höjningen. 

Dock kan ett lyft av ca 3 till 5 dB vid 5 Hz spå
ras på flera maskiner. Vidare varierar naturligtvis 
de uppmätta värdena från maskin till maskin på 
grund av komponenttolerans. Vi vill påpeka, att 
detta baslyft 6j är önskvärt, eftersom lågfrekventa 
störningar kan ge upphov till distorsion (IM). 
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Fig 16. Samma steg som i tig IS efter ombyggnad. 
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Fig 18. Vänster kanals linjefOrstärkare efter ombygg
nad. Pot i läge 7. 

Balanskontrollen 
måste tas bort 

Anledningen ti ll att balanskontrollens funktion 
måste tas bort är den att man vill införa ren lik
strömskoppling. Om balanspotentiometern då 
hade varit kvar skulle denna givit upphov till 
"sprakljud" när balansen ändrades. 

Denna ändring av likströmsparametrarna kom
mer också att medföra, att ingångstransistorns 
emitter får varierande potential med påföljd att lin
jestegets arbetspunkter blir förskjutna. Klippning 
och distorsion uppstår som följd. 

Vi har bytt ytterligare ett antal komponenter för 
att ge korrekta arbetspunkter. Linjeförstärkarens 
"o pen loop"-data är efter dessa modifikationer föl 
jande: 
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F ig 19. Modifiering av linjesteget för 
likströmsmotkoppling. Basregistret 
kan därmed styras ut kraftigare utan 
risk fOr distorsion. 
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Fig 17. Vänster kanals linjeförstärkare efter ombygg
nad. Pot i minIäge. 

Råförstärkningen är ca 60 dB. 
Övre gränsfrekvensen vid - 3 dB-punkten är ca 

25 kHz. 
Totala harmoniska distorsionen (THD) ~ 0,5 % 

typiskt. Endast andra och tredje ton vid 3 volt och 
frekvensen 1kHz. 

Nu för tiden har man intresserat sig för tran
sientintermodulationsdistorsion även benämnd 
TIM i audiokopplingar. Radio & Television har 
behandlat detta ämne ganska utförligt i sina spal
ter, så vi kommer ej att gå närmare in på detta. 

Däremot kommer det att vara av intresse att se 
om Revox A 77 behäftas med TIM. Linjesteget i 
Revox A 77 är faskompenserat för att undvika 
självsvängningar på ett något ovanligt sätt. 
Ingångstransistorn Q 803 har en kondensator på 
100 pF mellan bas och kollektor. Detta innebär, 
att 100 pF kommer att multipliceras med Q 803:s 
förstärkning för att ge en imaginär kondensator 
från basen till jord. 

Denna imaginära kondensator ihop med 
ingångsmot~tåndet R 814 kommer att bilda ett 
lågpassfilter direkt på ingången och på så sätt helt 
förhindra uppkomsten av TIM. 

Som sammanfattning kan sägas att efter de mo
difikationer som hittills behandlats, är hela avspel
ningskedjans brus så lågt att det är försumbart i 
jämförelse med bandbruset. Vidare är maskinens 
elektronikbrus nu helt tyst vid användning ihop 
med en bra förstärkare, som ej fallet var tidigare. 

I följande avsnitt kommer vi att behandla dis-
torsionen i linjesteget. • 
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Telekommunikation via rymden: 
En verksamhet 
som expanderar snabbt 
• Redan tidigare har man i R T kunnat läsa 
om satellit-telekommunikation (1971 nr 12 
och 1975 nr 3, t ex) och denna gång kan vi 
presentera en dagsfärsk bild över alla befintli
ga och kommande telesatellitsystem, både i 
öst- och västvärlden. 

Inteisat är den största 
telesatellitorganisationen 

Det största telekommunikationsnätet i värl
den har Inteisat, till vilken organisation f n 87 
nationer är anslutna. De förfogar tillsammans 
över 105 antenner fördelade över 80 marksta-

Av FLORENT SICKENGA 
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tio ner i 58 länder. I fjol , den 10 augusti , rITade 
Inteisat sitt lO-årsjubileum. Fyra generationer 
Intelsat-satelliter har varit i bruk från lilla Ear
ly Bird till dagens stora Intelsat-4. 

All teletrafik och TV-sändning via Intelsat
nätet sker i dag över 6 stora Intelsat-4-kom
munikationssatelliter. Dessa är av synkron 
typ, dvs roterar synkront med jorden och upp
fattas därför som stationära från en punkt på 
jordytan. 

Tre av dem är stationerade över Atlanten, 
världens teletrafiktätaste område, två över 
Stilla havet och en över Indiska oceanen. 

En sjunde Intelsat-4 skulle ha sänts upp för 
att ersätta den satellit som fmns över Indiska 

oceanen, men förolyckades under uppsänd
ningen den 20 februari. En ny sådan satellit 
skjuts upp under detta år. 

Enligt Intelsatorganisationens prognoser 

F ig l. Intelsats globala kommunikationsnät vid 
början av 1975 framgår av denna teckning. Av de 
87 medlemsländerna har 58 sammanlagt 80 mark
stationer och 105 mottagningsantenner. Sex In
telsatsateUiter fmns f n i synkronbana och ännu en 
sänds upp i slutet av ml\i får att ersätta Intelsat-4-
sateUiten över Indiska oceanen. Samtliga sateUiter 
ska ersättas med Intelsat-4A-sateUiter, som tär en 
max kapacitet av 9 000 tvåvägs telefonsamtal mot 
5 000 för IS-4. 

~i' 
PAUMALU 
(HAWAII) 



Världens telekommunikationsnät har genomgått en dramatiskförändring sedan tillkomsten 
av telesatelliternaför 13 år sedan. 
Från teleförbindelser som i en början till största delen gick via kabel mellan kontinenter och länder 
har allt övergått till att bli alltmer rymdburet. 
Denna utvecklingförutsågs redan på 1930-talet av den kände engelske rymdvisionären 
Arthur C Clarke, som allmänt kallas "the prophet of the Space Age': rymdålderns profet. 

kommer teletrafiken årligen att öka med 
IS - 20 %. Trafikökningen är så stor, att man 
behöver nya satelliter med större kapacitet än 
de nuvarande, med vilka nominellt S 000 två
vägs telefonsamtal (samtal mellan två perso
ner) kan upprätthållas eller 12 färg -TV
kanaler kan sändas. 

Man diskuterar nu en helt ny kommunika
tionssatellit, Intelsat-S. Eftersom denna inte 
hinner bli färdig i tid för att tillgodose trafIk
behoven, är man tvungen att ta till en inte
rimssatellit, Intelsat-4A. Den ska få en kapa
citet av 6 000 tvåvägssamtal som primärsatel
lit över Atlanten, (nominellt 9 000 tvåvägs
samtal). 

Sex satelliter av denna typ bar beställts med 
optioner på tre till. Alla ska vara i drift om 
några år och måste ersättas senast i början av 
80-talet med Intelsat-S, som får en kapacitet 
av 12000 - 13000 transatlantiska tvåvägs
samtal (talkanaler). 

Superhöga frekvenser 
införs med Intelsat-S 

.Med Intelsat-S införs också nya frekvenser 
bredvid de nu befintliga 4 GHz och 6 GHz 
som f ö kombineras i C-band. De ska sända 
på superhöga frekvenser ; 11 - 14 GHz. Det 
innebär att markstationerna måste komplette
ras samt att nya terminaler måste byggas för 
de nya frekvenserna, som är känsliga och kan 
påverkas av väderleksförhållandena. 

Även i fortsättningen kommer man dock att 
sända största delen av teletrafiken över de 
frekvenser, 4-6 GHz, som i dag används av 
samtliga Intelsatkunder. 

Intelsat-S-satellitens utformning är fortfa
rande under diskussion, och man har två olika 
stabilisatorsystem för satelliten att välja mel
lan. Mest sannolikt är att den nya telesatelliten 
inte längre blir rotationsstabiliserad, utan lä
gesstabiliserad. 

Förstnämnda typ, även kallad "spinner", 
roterar kring sin egen längdaxel och dess sol
celler kan därför bara utnyttjas till en tredje
del. Vid riktningsstabilisering, "attitude stabi
lisation", riktas samtliga solceller mot solen 
och man kan få ut maximal efTekt. 

Intelsat-S-utrustningen och ökad sändarka
pacitet kräver mer enerfi, men satelliten kan 
inte byggas mycket större eUer tyngre än sina 
föregångare, eftersom man måste ta hänsyn 
till bärraketens lastförmåga. 

Satsning hittills på 
asynkrona satelliter 

Världens andra stora kommunikationsnät 
är Intersputnikorganisationen, som bygger på 
Orbitasystemets Molniatelesatelliter. Nio soci
alistiska länder signerade Intersputnikavtalet i 

augusti 1971, och snart inlemmas fler stater. 
Molniasatelliterna kretsar inte, som In

telsatsatelliterna, i synkron bana runt jorden 
utan i starkt elliptiska banor med sin lägsta 
höjd, perigeum, på ca SOO km och högsta 
höjd, apogeum - över Sovjet - på ca 40 000 
km. Omloppstiden är 12 timmar och inklina
tionen omkring 6S grader. Över 30 Molnia
satelliter har sänts upp sedan april 1965. 

Nuvarande system består av åtta aktiva 
Molniasatelliter, som kretsar i par med 90 
graders mellanavstånd runt jorden. Detta på 
sådant sätt att Intersputniknätet alltid har 
förbindelse med fyra Molnias samtidigt. Tre 
olika typer fmns, Molnia 1 och 2, vilka är 
kapabla till TV -sändningar i svart/vitt och 
Molnia 3 har färgkapacitet. 

Den första Molnia 3 uppsändes den 21 
november 1974 och används för den heta lin
jen mellan Washington och Moskva. Den 
andra Molnia 3 placerades i läge den 14 april i 
år. Intersputnikorganisationen förfogar över 
mer än 40 markstationer, som ingår i Orbita
systemet. 

Eftersom Molnia inte kretsar runt jorden i 
stationärbana, utan ständigt förflyttar sig 
längs himlavalvet i elliptiska banor, måste de 
följas av markstationernas antenner. Detta är 
en nackdel, och det kan ge upphov till stör
ningar av diverse slag. 

Satelliter i synkronbana 
hos Sovjet i framtiden 

Sovjet ämnar därför i framtiden också 
bygga upp ett nät av kommunikationssatelli
ter i synkronbana: 

Den första av denna typ, kallad Stasionar
I, uppsändes den 29 juli förra året, och sänder 
inom ett 22 grader brett område. SändarefTek
ten är 7 W per transponder. Stasionar kan 
operera på 17 frekvenser. 

Sovjetunionen är även intresserad av In
telsatorganisationen och har träffat en preli
minär överenskommelse om att få disponera 
kanaler på Intelsatsatelliter. 

En markstation för kommunikation via In
telsat är i slutfasen av uppförandet vid staden 
Lvov i Ukraina nära den polska gränsen. Via 
Inteisat ska förbindelse upprätthållas med 
USA, Kanada och Mexiko. TV -sändningar 
och teletrafik ska bedrivas enligt s k "de
mand-assignment" (SPADE)-service. 

Våldsam utveckling 
rör regional-TV 

Utvecklingen av telesatellitsystem för regio
nalt bruk genomgår en stormartad utveckling, 
och kan så småningom resultera i att de flesta 
länder skafTar ett eget satelIitnät vid sidan av 
anslutning till internationella telesamarbetsor
gan som Inteisat. 

Därmed vidgas möjligheterna för direkt TV 
till hemmen, samt datautväxling mellan olika 
industrier, sjukhus och andra institutioner, 
som nu är hänvisade till andra kommunika
tionsmedel. 

Samme Arthur Clarke som på 30-talet för
utsåg telekommunikation via satellit har mer 
att säg<l oss i dag om framtiden. 

Han förutser en våldsam utveckling av te
lesatelliterna och redan nu har de fått mång
dubbel kapacitet. 

Från gårdagens Early Bird med 240 tal
kanaler till dagens med S 000 tvåvägs tal
kanaler, som om några år ytterligare stiger till 
12000 - 13000. 

Clarke förutsäger att kapaciteten före 
seklets slut har ökat till 100 000 talkanaler per 
satellit, och att vi inom 30 år har ett rymd
kommunikationsnät, som skulle kunna tillåta 
att alla jordens människor talar samtidigt med 
varandra via satellit! (En hemsk vision.) 

Kanada och USA är de första länder som 
förfogar över regionala satellitnät. Många 
andra länder ligger i startgroparna, bl a Ar
gentina, Algeriet, Arabstaterna, Australien, 
Brasilien, Chile, Frankrike, Indonesien, Ita
lien, Iran, Indien, Malaysia, Japan, Tyskland 
etc. 

I fig 2 kan ses en del satelliter för regionalt 
bruk, samt det internationella östblockssatel
litsystemet Orbita. 

Aktuell rapport 
över utvecklingen 

Här nedan följer en aktuell lägesrapport 
över den senaste utvecklingen i olika länder: 
• Algeriet. Detta land har hyrt en transpon
der från Inteisat av den satellit som är statio
nerad över Indiska oceanen. 14 markstationer 
byggs för en kostnad av 4S miljoner kr. Varje 
station (beställda hos General Telephone and 
Electronic Co, GTE) får en antenn med ca 10 
m diameter. Driftstart 1975. 
• Arabstaterna. De 18 arabiska länderna ska 
upprätta ett gemensamt telesatellitnät kallat 
Arcomsat. Huvudmottagningsstationen ska 
byggas vid Jebel Ali nära Dubai aven grupp 
italienska företag (Consorzio per Sistemi di 
Telecommunicazioni via Satelliti Marconi). 
Val av satelliter står mellan Hughes (Anik
typ), Messerschmitt/Bölkow/Blohm MBB 
(Symphonie-typ) och Hawker Siddeley Dyna
mics (OTS-typ). 
• Brasilien har lånat en transponder av In
telsat från den 1 juni i år för ett interim-satel
litsystem fram till uppsändandet av den första 
regionala satelliten i slutet av 1977, vilken ska 
få en kapacitet av fyra samtidiga TV-kanaler, 
9000 tvåvägs talkanaler och 40 radiokanaler. 
Mottagningsstationer fmns redan vid Rio de ..... 
Janeiro, Manaus och Cuiaba. ".. 
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• Chile har lånat en halv transponder av 1n
telsat med start den 1 oktober 1976 för upp
rättande av ett eget regionalt satellitnät. 

Första landet med 
regionalt telenät 
• Kanada är första land med eget regio
nalt telenät kallat Telsat. Tre satelliter finns i 
synkronbana. Satelliterna är av typ Anik (vil
ket betyder broder på eskimåspråk) och har 
byggts hos Hughes. De har en kapacitet av 
5000 tal- eller 12 fårg-TV-kanaler. De är ro
tationsstabiliserade (100 varv per min), ope
rerar på 4 - 6 G Hz, har en livstid på 7 år och 
sänder till 37markstationer. Huvudstatio
nerna ligger i Toronto och Vancouver. 

CTS, Communications Technology Satelli
te, är ett samarbetsprogram mellan det kana
densiska kommunikationsdepartementet och 
NASA. CTS:s experimentsatellit är avsedd för 
sändningar på 12 GHz med en 200 W-sända
re till små och billiga mottagningsstationer, 
som är utrustade med antenner med endast 2 
m diameter. 

Avsikten med att använda SHF (Super 
High Frequencies), är att reducera trycket på 
de överbelastade mikrovågs banden , som re
dan används för rymdkommunikation. CTS
satelliten sänds upp i synkronbana detta år 
och blir lägesstabiliserad. 
• Frankrike har tillsammans med Tyskland 
byggt den experimentella satelliten Sympho
nie, avsedd för ex}?erimenttelesändningar till 
Europa, Mellersta Ostern, Afrika, Latinameri
ka samt Nordamerika och Kanada. 

Symphonie, i synkronbana över Liberias 
kust på 35 800 km höjd, står i förbindelse 
med huvudmarkstationerna i Tyskland (Rais
ting) och Frankrike (Pleumeur-Bodou). Inom 
kort sänds ännu en Symphonie upp i synkron
bana. 

Symphonie sänder på frek vensern a 4 - 6 
GHz och har en kapacitet av l färg-T V- och 3 
ljudkanaler eller 12 sändningskanaler och 300 
tvåvägstalkanaler. 

Nätet länkar samman 
nationens 5 000 öar 

• Indonesien. 1 mitten av augusti 1976 ska 
Indonesiens regionala satellitnät vara i drift. 
Det ska länka samman nationens 5 000 öar 
med två Hughes-byggda synkronsatelliter av 
Anik-typ, som ska stå i förbindelse med 50 
markstationer. . Kapaciteten för varje satellit 
blir 5000 tvåvägs talkanaler eller 12 färg 
TV -kanaler. 
• Italien sänder under detta år upp sin första 
experiment -kommunikationssatellit, kallad 
Sirio. Satelliten placeras i synkron bana och 
kommer att sända på SHF-frekvenserna 
12 - 18 GHz och ska stå i förbindelse med 
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Fig 2. Några telesateUiter for regionala sändningar 
samt det internationella östblocksystemet Orbita 
med MolniasateUiterna. 

Italiens Intelsatstation Fucino. Sirios planera
de livslängd är 2 år. 
• Malaysia. Detta land ska låna en trans
ponder från Inteisat fr o m den 1 juli detta år 
för en tid av fem år. Det regionala systemet 
ska sammanlänka öst- och väst-Malaysia som 
åtskils av Sydkinesiska sjön. 
• Japan planerar att ha ett experimentellt 
regionalt system i drift i slutet av nästa år eller 
i början av 1977 med två General Electric-till
verkade lägesstabiliserade satelliter i synkron
bana samt två Philco-Ford rotationsstabilise
rade satelliter, även de i synkronbana. Hu
vudmarknadstationen byggs nära Tokyo. 
Dessutom byggs 30 andra stationer fördelade 
över hela J apan. 
• Tyskland förbereder en regional TV -satellit 
av mycket avancerad konstruktion, vilken ska 
sändas upp i slutet av 70-talet. Satelliten ska 
sända TV direkt till hemmen och kallas HLS, 
Hochleistungs Satellite. Den ska byggas av 
två konsortier, i vilka bl a ingår MBB och 
AEG-Telefunken. 

Mottagaranordningarna på hustaken behö
ver inte bli större än en 61 cm stor parabolan
tenn. Sändarfrekvensen blir 12 G Hz. Två sa
telliter ska byggas, varav en som reserv. Ka
paciteten blir fyra färg-TV -kanaler, vardera 
med två ljudkanaler. 
• USA är den andra nationen med ett eget 
regionalt telesatellitnät. Det kallas Westar. 
Ägare är Western Union Telegraph Com-

pany. Två satelliter finns i synkron bana och 
en tredje hålls i reserv. 

Lokal telesändning 
via satelliterna 

Westar-satelliter är av Anik -typ med 6000 
tal- eller 12 färg-TV -kanaler. Westar-nätet 
omfattar hela USA, Alaska, Hawaii och Puer
to Rico. Flera organisationer finns i USA med 
avsikt att bedriva lokal telesändning via satel
lit. Bland dem är CML, Comsat General, 
ASC samt AT & T/Comsat General. 

Den sistnämnda har beställt 4 st Intelsat-
4A-satelliter. Samtliga sänds upp under 1975. 
AT & T blir därmed det största bland regio
nalsatellitföretagen. 
• Till sist vår egen kontinent Europa som 
helhet: Esro, den europeiska rymdorganisatio
nen, gav 1973 i uppdrag till MESCH-konsor
tiet (i vilket Saab-Scania ingår) att bygga en 
experimentsatellit, kallad OTS, Orbital Test 
Satellit. 

OTS är avsedd att testa utrustning och sys
tem som är nödvändiga får Esros Europeiska 
Kommunikations Satellitsystem ECS, som 
väntas befordra en stor del av Europas tele
fon -, telegraf- och telextraftk. på 80-talet. OTS 
sänds upp i slutet av nästa år och blir läges
stabiliserad i en synkron bana. Den kommer 
att placeras över Libreville i Gabon på 35800 
km höjd. • 



Farsartadeforhållanden 
kring poängtiondelarna: 

- Teletekniska anlag? 
Du får nog bli sotare 
På ledarplats belyses här, utifrån nu ak
tuella erfarenheter, detjOr varje år allt 
ohållbarare skolsystemet med poäng, lin
jeval och utbildningsmöjligheter, vilket nu 
tycks uppleva ett par sista återstående 
perioder. Men allt blir tyvärr inte enbart 
positivt t{ter 1 juli 1977 h~ller. 

• 
"Rekordlätt att komma in på teoretiska linjer
na", löd presskommentarerna på försomma
ren . i anslutning till intagningarna på gymna
sieskolans tvååriga teoretiska linjer - ett ge
nomgående påpekande var att det lättat åt
skilligt i fråga om intagningsmöjligheterna till 
den fyraåriga tekniska linjen. Poänggränsen 
har flyttats nedåt. - Tvåårig teknisk linje 
erbjöd nästan inga svårigheter alls, menade 
man på många håll. 

Den naturvetenskapliga linjen krävde några 
enheter till, om vi räknar med Stor-Stock
holmsområdets förhållanderi. Minimipoänger
na där fördelade sig mellan 2,88 och 3,67 för 
den naturvetenskapliga linjen, medan 2,76 
krävdes för 3 - 4-årig teknisk linje samt för 
tvåårig teknisk linje mellan 2,00 och 2,44. * Totalt sökte närmare 19000 ungdomar in 
på gymnasielinjerna och de olika specialkur
serna i.sällskap med ytterligare 3 000 sökande 
till den vårdutbildningslinje i landstingens regi 
som nu upplever en stark popularitet. 

Nu garanterade dock inte poäng beståndet i 
det individuella fallet att man alltid vann inträ
de vid just den skola vederbörande tänkt sig 
eller - i vissa fall - ens vid qen linje man 
valt. Medan det förra naturligtvis innebär be
svärligheter och omställningsproblem utgör 
det svårligen några oöverstigliga hinder för 
någons utbildning. Det senare förhållandet 
kan emellertid innebära mycket betänkliga 
följder, och varje år som nuvarande system 
tillämpas sätts ljuset regelbundet på de fel och 
brister som obarmhärtigt drabbar de utbild
ningssökande och som i ogynnsamma fall kan 
antingen gravt fördröja hela deras yrkesliv el
ler rent av tvinga in vederbörande på någon 
helt annan bana än tänkt var. * "Med katten på råttan . . . eller fia med 
knuff?" skrev SvD om cirkusen kring betygs
poängen. "Han som helst vill bli läkare men 
inte kommer in blir i stället tandläkare och 
slår ut en som helst vill bli tandläkare men 
som blir ingenjör i stället och därmed slår 
ut . .. " 

Detsamma gäller för utbildningen efter 
grundskolan, finner tidningen. Teleteknikern 
får bli bilmekaniker som får bli sotare! 

Beskeden i sommar har dragit ett streck 
över tusentals ungdomars yrkesplaner erinras 
det om. Exemplet kan kallas Peter, 16 år : Han 
har "alltid tyckt om att meka med mopedmo
torn, med kopplingar, med den trasiga 
brödrosten i köket". Han ville bli just teletek
niker. Men hans betygspoäng räckte inte. 
Tröst: Du kan tyvärr inte heller bli bilmekani-

ker, som du ville i andra' hand. Men det fmns 
plats på specialkursen för sotare! * Den här 'Omvittnat vanliga "utslagningen" 
i de ungas led framstår som fullkomligt gro
tesk. Den drabbar i långa kedjor. Man har 
alternativ. Man får inte ens den möjligheten. 
Man placeras på helt andra linjer och grenar, 
där man i sin tur föser andra av banan som 
inte hade poäng nog dit. "Den som ville bli 
tandläkare men inte fick plats, utslagen av ut
slagna blivande läkare, söker kanske sjuk
gymnastutbildning eller civilingenjörsutbild
ning (!). Där slår han eller hon ut andra, som 
sökt denna utbildning", är en talande karakte
ristik av läget. 

Motpolen till det här är den kader Som har 
så höga genomsnittsbetyg att de automatiskt, 
mer eller mindre, söker till vissa yrkes banor, i 
första hand den medicinska, "när han eller 
hon ändå hade så bra betyg"! Om vederbö
randes IJ.lst och lämplighet för ett så kvalifice
rat yrke diskuteras över huvud inte. Det hela 
går på slentrian. 

Teleteknikern som får bli sotare och den 
vårdutbildningssökande flickan som erbjöds 
svetsar kurs och alla de andra, som får offra 
åratal på att via slingriga omvr.gar omsider nå 
sitt målbestämda linjeval efter att ha suttit sig 
igenom linjealternativ som inte sällan måste 
kännas som komplett ovidkommande, är per
sonligen beklagansvärda. Erfarenheterna av 
detta system är också dåliga ;~dana tvångs-

TRUNKEN 

- Tema med variationer, kan man säga 
om ovanstående motiv (teckningen ur New 
Yorker). Den vilsna människan framför en 
gärna jättelikt dimensionerad dator eDer 
fantom-maskin med reglagebeteckningarna 
"till", "från" och ''kanske'' är ett givet mo
tiv rör satiriker och skämtare i både öst och 
väst. Ibland hör också RT-Iäsarna av sig 
med en s k cartoon med motiv människa
maskin. Fyndiga bidrag publiceras och en 
liten peng utgår också, så låt fantasin och 
känslan spela! Trunken väntar. 

placerade elever hoppar ofta av. Hela samhäl
let förlorar på denna absurda ordning att be
tyg och poängfraktioner ska avgöra vem som 
kommer in var, oaktat förutsättningarna, och 
vem som till slut når sitt yrkesrnål och där
med, kanske, blir en harmonisk människa 
med möjlighet att uträtta något positivt. * Gjorda enkäter med ungdom visar också 
ganska entydigt på att såväl betygssystem 
som intagningskriterier länge legat under kriti
kens spärreld. Man kan t ex vinna inträde vid 
KTH eller Karolinska Institutet tack vare att 
man hårdpluggat - religionskunskap! Inte 
matematik eller fysik eller kemi. .. Med fog 
vänder sig eleverna "mot ett sådant system 
som ska avgöra hela deras framtid. . 

Blir det då inte bättre snart? Nej, tidigast 
om två år. Den 1 juli 1977 sätts en i praktiken 
effektiv spärr för alla andra än fempoängare 
då det gäller inträde till viss utbildning direkt 
efter gymnasieskolan. I andra vågskålen ligger 
då möjligheten för " alla andra" att bättra på 
sin poängsumma genom att gå ut i arbetslivet 
under minst 15 månader, där den perioden ger 
0,5 poäng. För varje ytterligare tremåna
dersperiod av praktiskt yrkesliv upp. till 60 
månader får man tillgodoräkna sig 0,1 poäng. 
Har man alltså 3 poäng i medelbetyg, kan 
man nå de eftertraktade 5 genom att arbeta i 
fem år innan högre utbildning söks. 

Men fortfarande gäller att några anlagstest 
för sökande till bl a den medicinska banan inte 
kommer att ske. Studielämplighetsprov utsätts 
enbart sökande utan gymnasieskola för . 

Eftersom reformarbetet som avser tillträde 
till högre studier nu börjar avsätta praktiska 
resultat, kommer från l juli 1977 också alla 
över 25 års ålder och med minst fyra års för
värvsarbete bakom sig att vara behöriga till 
all högskoleutbildning. 

Vidare fmns en rad andra möjligheter som 
öppnas för sökande som har olika kunskaps
bakgrund och ofullständiga studier bakom sig. * Det slutliga perspektivet innebär, att tu
sentals ungdomar blir helt beroende av till
gång till arbete ute i yrkeslivet vid en tidpunkt 
då de kanske inte tänkt sig annat än studier 
och då konjunktursvängningarna kanske slår 
hårt mot de oerfarna unga. Vidare - ef
tersom nya bestämmelser kommer att gälla 
för dem som nu i höst inleder studier i årskurs 
2 vid de tre- eller fyraåriga gymnasielinjerna 
- får en generation studerande svå rare än 
föregångarna att gå till spärrad högskoleut
bildning direkt efter gymnasiet. Här kommer 
nämligen bara 20 procent av platserna att stå 
öppna för dem, under det att hela det övriga 
platsbeståndet reserveras för konkurrens med 
de äldre elever som varit ute och samlat poäng 
från arbetslivet. Hela den här spärrkonstruk
tionen är följden av den utomordentligt om
stridda "reform" som kunde genomdrivas i 
riksdagen sedan centern gjort en kovändning i 
frågan i finalögonblicket. *. Antagligen har man bäddat för svåra av
göranden och konflikter ännu en gång. Man 
kan bara hoppas att någon form av lämplig
hetstest också på den nivån kommer att till
lämpas mera allmänt och att underbyggda 
prioriteringar sker i framtidens spärrade hög
skola med utgångspunkt i de sökandes målin
riktning och reella anlag för den bana studier
na ska leda till. U.S 
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EVENEMANG 
Globala perspektiv 
på hemelektroniken 
på Fimkausstellung 
Den 29 augusti öppnar Funkausstel
lung i Berlin portarna på nytt för att 
fram till 7 september låta publiken 
möta utställare och specialister från 
24 länder i en manifestation av enter
tainmentelektronik som gör den här 
mässan till världens största i sitt slag. 

Publiken kommer att ta del av pro
dukter från ca 350 utställande ftrmor 
och mässområdet vid Spree omfattar 
88000 m2 i 24 hallar och fyra pavil
jonger jämte 40 000 m2 friluftsyta. 
"VIP" kallar man det fackmässigt 
orienterade programmet för besökar
na som ska leda var och en till de rät
ta sammanhangen tack vare ett slags 
specialpass och ett system av guider 
och checkningsdiskar, som slussar 
besökaren till det tänkta målet. I år 
blir det premiär for en ganska tungt 
teknisk-fack betonad del av program
met: Tolv föreläsningar ska äga rum, 
och en lång rad demonstrationer, 

HÖRT 
Välgjord studiojazz, 
goda live-tagningar 
på tre nya LP-skivor 

Bill Connors: Theme to the guardian. 
ECM 1057, nov 1974. Bill Connors 
är en gitarrist som man inte kan pla
cera i något speciellt fack. Hans spel 
ligger mellan ytterligheterna Segovia, 
modern atonal kammarmusik och 
jazz. Här spelar han solo med ett 
framförande som för tanken till en 
utbildning på akademisk nivå. Så är 
dock inte fallet; han är helt självlärd 
och började som rockgitarrist. Da
gens repertoar bär inga spår av detta! 

En kväll ftck Bill Connors höra Bill 
Evans och började därefter lyssna 
intensivt till jazz i olika former och till 
olika instrument för att försöka ftnna 
nya vägar i sin musik. 

Det har han onekligen lyckats med! 
Det mycket personliga spelsättet 
kommer säkert att bilda skola för 
många kommande gitarrister. 

Lyssna till Theme to tbe guardian, 
som är en mycket seriös och melodisk 
skiva med jazzanknytning. Detta är 
musik som inte kan klassiftceras i 
något fack och skivan bör därför vara 

genomgångar och analyser av olika 
problem ska ske infor publik. Intres
sant nog har man här lagt ner en väl
dig möda på att i samråd med utvalda 
vetenskapliga forskningsinstitutioner, 
Fria Universitetet, Tekniska hög
skolan med Institutionen för ljustek-

nologi och Hertz-Institutet samt 
Journalisthögskolan i Berlin få fram 
ett "allmänt begripligt språk" och en 
enkel begreppsapparat för den stora 
allmänheten att tillgå fOr umgänget 
med de teletekniska specialisterna på 
dessa träffar! Härvid kommer t ex 
färg-TV-problem att dras upp, akus
tiska provningar och mätningar på 
apparater, stereosystem, konsthu-

av intresse för många lyssnargrupper. 
ECM-skivorna har ju tilldragit sig 
positivt intresse för sin höga tekniska 
nivå, och föreliggande produktion är 
inget undantag. 

Arild Andersen: Clouds in my head. 
ECM 1059 febr 1975. 
Arild Andersen: Bas 
John Blake: Piano 
Knut Riisnaes: Tenor, sopransax, flöjt. 
Pål Thowsen: Trummor 
Skivan är inspelad i Arne Benediksen 
studio, Oslo, med Jan Erik Kongs
haug som ljudtekniker och Manfred 
Eicher som producent. 

Arild Andersen har tidigare spelat 
med och gjort egna inspelningar med 
Chick Corea, Stan Getz, Sonny Rol
lins, Don Cherry, Paul Blay, Steve 
Kuhn, Sam Rivers, Georg Russel, 
RosweIl Rudd, Karin Krog, Sheila 
Jordan och Robin Kenyatta. Clouds 
in my head är hans första skiva med 
egen grupp. Jazzmusiken är här delvis 
inspirerad av klassiska tongångar, 
delvis av pop. Titelmelodin bjuder på 
ett fmt nyanserat bas- och pianospel 
med melodiska tonföljder. Den bara 
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vuden och flImljudutrustningar att 
äga rum. Röstanalys och datoralstrat, 
syntetiskt tal samt transmissionstek
nik av olika slag är andra punkter. 
Unga forskares arbete kan ses en sär
skild dag. Etc. 

Givetvis medverkar hela den tyska 
industrin jämte Förbundsrepublikens 
nästan samtliga teletekniska organ 
och institutioner plus ARD och ZDF, 
tyskarnas samarbetsorgan för radio
och TV -näten samt det rikstäckande 
Andra TV-programmet. Verksamhe
ten omfattar praktiskt taget allt från 
satellitsändningsteknik till demonstra
tioner aven stereoinspelnings buss 
från en av hallarna. 60 mikrofoner 
och 200 högtalare ska sättas upp 
enkom vid detta tillfälle! Det går åt 10 
km kabel . .. 

Och givetvis möter publiken hela 
världens utbud av Hi ft, stereoproduk
ter och apparatur av alla slag inklusi
ve kassettdäck, videospelare och nya 
bildskivor. Men en liten varning är 
befogad - rumsbristen är så uttalad i 
Berlin, att inte ens fackgruppresor 
kan få logi, enligt uppgift. Det lär så
lunda inte bli någon svensk radio
handlarresa i förbundsregi till Berlin i 
år. 

20 år gamla pianisten John Blake har 
fått utbildning vid musikhögskola och 
detta har satt sin prägel på pianospe
let som ibland låter påfallande likt 
Keith J arrets spel. 

I andra stycken tycker man sig ftn
na en stark influens av Jan Johansson 
från hans LP "Innertrio" . Lyssna på 
denna välkända LP och jämför med 
styckena The sword under his wings 
och Outhouse! De är f ö två stycken 
där Aril Andersens briljanta och hög
tekniska basspel kommer väl till sin 
rätt. 

Ljudtekniskt och musikaliskt är 
Cycles nog dock den mest spännande 
"låten", som är starkt rytmiskt popin
fluerad. Den sätter verkligen anlägg
ningen på prov med sina snabba tran
sienter och höga dynamik. Skivytan 
är mycket tyst och bruset ligger i eller 
under nivå med en god förstärkares 
ingångsbrus. Ett stort högtalarhorn 
kan till fullo demonstrera sitt register 
här, medan den lilla anläggningen tro
ligen "storknar" redan vid medelhöga 
ljudnivåer. 

Detta är en platta som bjuder på 

omväxlande "norsk" jazz i den mo
derna skohuI. De musikaliska och 
ljudtekniska kvaliteterna gör den till 
en mycket lyssningsvärd skiva. 

Vi hoppas återkomma med detalj. 
i sinom tid. 

Bemt Rosengren Quartet: Live i 
Stockholm vol l. AMICO AML 
815 jan 1974. 
Bemt Rosengren: tenorsax 
Tommy Koverhult: tenorsax 
Torbjörn Hultcrantz: bas 
Leif Wennerström: trummor 
Sedan början av 50-talet när Ben 
Rosengren debuterade och gjorc 
succe har han ständigt utvecklat 
Redan då gav han eko över världe 
och kan i dag räknas till eliten 3 

jazzsaxofonister. Få svenska musik( 
har så på heltid ägnat sig åt att stäI 
digt öva och fOrkovra sig. Med de 
ambitionsnivån har han nu nått e 
musikalisk och teknisk nivå som i 
fullt jämforbar med Coltranes. 

Skivan inleds av The jungle is 
skyscraper, där Bernt Rosengren oc 
Tommy Koverhult ger en imponerar 
de teknisk uppvisning i de snabb: 
parallella stämmorna som ibland i 
invävda i varandra och som iblan 
sammanfaller. 

I de två övriga styckena . spela 
Bernt Rosengren piano, förutom d( 
ordinarie instrumentet. Det är el 
något kantigt spel på ett tyvärr inI 
allt för välstämt piano, men det fi 
man väl räkna med vid en live-inspe 
ning. Upptagningen har f ö gjorts p 
restaurant Guldhatten i Stockholrr 
Den ftna jazzatmosfären och akust 
ken jämte god upptagningsteknik ha 
givit en behaglig ljudbild, som är bätl 
re för detta slags musik än vad d 
"torra" studioupptagningarna kan ge 

Live in Stockholm är ett styck 
unik· svensk jazz som bör finnas i e 
jazzlyssnares diskotek. 

G I 

- I detta avseende är Ul 
ett tomt och ogenomtränglill. 
vacuum. 
SvD, avdfysikaliska metafore. 



Nyhet! 
Sinclair Oxford 300 

Prova med 14 dagars fullständig returrätt ! 

Oxford serien 

Nu är det dags för en ny serie Sinclairräknare . 
Sincla irs Cambridgeserie fick öppna famnen 
från början i Sverige. Idag finns den hos 
hundratals varuhus och många andra återför
säljare. Det är den ensam om i det här landet. 

Den nya Oxfordserien som nu presenteras har 
lika goda möjligheter att bli en säljsucce. 
Serien omfattar modellerna 100, 200 och 
300. Storlek och utförande är lika, endast 
räknefunktionerna och tangentfärgerna skiljer 
dem åt. 

Oxford 100 är en basmodell med de fyra 
enkla räknesätten och konstantminne. 

Pris 139:-

Generalagent: 

Oxford 200 har dessutom procenttangent 
och fullständigt ackumuleringsminne. 

Pris 199:-

Alla Oxford modeller har ett stort lutande 
sifferfönster, stora tangenter med klick
funktion och uttag för batterieliminator. 
Storlek: 154 x 73 x 32 mm. Vikt ca 170 gram 
med batteri . 
Batterilivslängd: ca 10 timmar på ett litet 
billigt 9 volts standardbatteri . 

Oxford 300 är den mest avancerade räkna
ren i serien. Den har alla' funktionerna i 
rubriken. 
Man skall särskilt lägga märke till finessen 

8 siffror 
+-x 
;;1 

x 
2 x 

re eX Inx 
algebraisk logik 
sin eos tan 
aresin, arceos, aretan 
grader och radianer 
Minne: M+, M-, MR, MC, M ex 
automatisk konstant 
både exponentredovisning 
och flytande decimalkomma. 
batterieliminatoruttag 
1 års garanti 

370:-
inkl. m oms 

med både flytande decimalkomma och expo
nentredovisning. 
Om ett svar är för stort eller för litet för att 
redovisas med åtta siffror, övergår räknaren 
automatiskt till exponentredovisning . 
Vid exponentredovisningen används en fem
siffrig mantissa och en tvåsiffrig exponent, 
men åtta siffrors noggrannhet finns alltid kvar 
och kan tagas fram när som helst. 
Trigonometriska funktioner fås med fem siff
rors noggrannhet. 
Oxford 300 erbjuder mycket avancerade räk
nemöjligheter till ett mycket lågt pris. 

Tag hem en på prov med 14 dagars retur
rätt - det är du värd. 

BE[HmAn 
.. .... . st Oxford typ . . . .... å Kr ... . .. . 

BEtHl11AI1lnnOUABOn AB 
Tfnvx08-44 0050. Telex 10318 
Wollmar y xkullsgatan 15 A 
Box 171 16. 104 62 Stockholm 17 

. .. . . .. st batterieliminator å Kr 39 :-

Namn . . 
RT 8-75 

Adress . . 

Postnr Postadress 
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LÄST 
Utmärkt handbok 
om små elmotorer 

LIANDER, WILHELM: Små elek
triska motorer. IngerVörsförlaget, 
Stockholm 1975. ISBN 91-7284-
028-5. 

I stark kontrast till den utbredda 
användningen av alla slags små mo
torer - sådana ingår ju i snart sagt 
varje kategori produkter, "från leksa
ker över konsumtionsvaror till da
torkringutrustning och avancerade 
servosystem", som förf själv framhål
ler - står den kännbara bristen på lit
teratur på området: Häpnadsväckan
de nog finns i detta de elektriska mo
torernas förlovade land Sverige ingen 
alls att räkna med, och som expert vill 
Liander avfärda den utländska som 
mer eller mindre inaktuell. 

Det var således ett sedan länge känt 
behov som kom honom, verksam vid 
KTH i vardagslag med mättekniska 
uppgifter, att för något år sedan för
fatta en uppmärksammad artikelserie 
i Elteknik, där han också medverkar 
som fackredaktör med bevakning av 
den industriella elektroniken som 
huvuduppgift. Denna artikelserie, som 
bör ha sparats på många håll, såväl 
inom de närmast berörda branscher
na som annorstädes, föreligger nu 
samlad och redigerad för bokformen. 
Innehållet är alltså redan känt för 
många, och utöver rena basfakta om 
lik- och växelströmsmotorer jämte 
andra motortyper, tillbehör, reglering 
och styrning etc behandlar den ytterst 
sakkunnige förf t ex faktorer att beak
ta vid insättning av motorer r olika 
sammanhang, drivning, system para
metrar, lagringsfrågor m m, allt be
skrivet på en pedagogiskt klarläggan
de, för framställningen väl ägnad 
prosa, där kortfattade reflexioner, 
förmodanden och prognoser - som 
t ex i fråga om den tvåfasiga servomo
torn - inte bryter f aktaformedlingen 
mer än absolut nödvändigt. 

Man instämmer gärna i förordets 
karakteristik: Den goda samverkan 
med leverantörsidan och folk med 
synpunkter på ämnet under artikelse
riens konception underlättade förf:s 
intentioner att göra innehållet intres
sant och aktuellt. 

Den drygt l00-sidiga textdelen, 
med en mängd goda illustrationer, 

kurvor och förklarande figurer som 
följer framställningen idealiskt, har 
många fort j änster, och innehållet kan 
med behållning studeras av långt flera 
grupper än studerande, verkstadsfolk, 
systernkonstruktörer , instrumenttek
niker och andra som yrkesmässigt 
sysslar med småmotordrift: Boken är 
också lite aven allmän orientering 
inom elmotorläran, låt vara med ett 
minimum av teori och fysikalisk bak
grund men desto mera av praktiskt 
baserad fackkunskap. 

Komponenter 
i specialbok 

VS 

SCHRÖDER, J: Komponenthandbo
ken. EBAB/Modern Elektronik, Nord
press. ISBN 91-85368-00-8. 
Denna bok har kommit till för att ge 
systematiserad information om de 
nya produkter som dyker upp i den 
allt stridare strömmen av nya elek
troniska byggelement. I bokens be
gynnande del ställs frågan "Kommer 
de diskreta komponenterna att helt 
ersättas av integrerade kretsar?" och 
svaret blir ';Knappast! Det kommer 
alltid att fmnas ett behov av skräddar
sydd elektronikapparatur" . Därmed 
får man en motivering till det följande 
irmehållet, som beskriver såväl de 
passiva som de aktiva komponenter
nas funktion, uppbyggnad och egen
skaper. 

Informationen är lättillgänglig och 
boken är välskriven. I viss utsträck
ning har en del enklare beräknings
formler tagits med, men innehållet har 
i huvudsak en praktisk inriktning med 
rikliga och informativa illustrationer. 

Ett intressant kapitel utgör "Den 
svenska elektronikmarknaden". Här 
redovisas i ett stapeldiagram konsum
tionen av elektronikapparatur av oli
ka slag för olika länder och det fram
går där att nästan hälften av Sveriges 
totala elektronikkonsumtion nu ligger 
på hemelektroniksidan! Världsre
kord? Mot bakgrunden av detta är 
det svårförståeligt att förf i bokens 
avslutande del med ;'dc;ss referensför-

I. 
teckning över facktidskrifter på skan-
dinaviska språk inte med ett ord anty
der existensen av Skandinaviens i sär
klass största tidning för tillämpad 
elektronik, hans forra forum Radio & 
Television, vilken som bekant ägnar 
just hemelektroniken en betydande 
del av sitt innehåll sedan nästan ett 
årtionde och som tagit till särskild 
uppgift att orientera om en mångfald 
aspekter på komponenter och kopp
ling~. 

Man kan också ha en del att an
draga mot förf:s subjektiva karakte
ristik av några andra facktidskrifters 
- vi räknar oss faktiskt dit! - inne
hållsliga disposition, men må de när
mast berörda göra upp om detta. 
Schröder s ovilja mot R T känns tyvärr 
igen från en del tidigare "utlåtanden" 
om tidningen i andra sammanhang 
(referenser och omdömen i den årliga 
Hi Fi-guiden, t ex). 

Komponenthandboken är som 
sammanställning en god informa
tionskälla på ett för många lättillgäng
ligt plan, då det gäller att i överskådlig 
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form fördjupa kunskaperna i fråga 
om de elektroniska komponenterna 
och de sammanhang dessa fungerar i. 

Produkt- och service
register rör inköpare: 

G L 

PRODUKTREGIST
RET75 
Företagens katalog 1975. Redigering 
Lewis Turner. Sv distrib Distribuido
ra Atlantica Svenska AB, Stockholm 

Denna årliga utgåva, som är ge
mensam for Sverige och Norge, om
fattar för året ca 480 sidor inkl regis
ter, och tryckupplagan anges till 
20000 ex. PR 75 är upplagekontrol
lerad av TS:s kataloginstans RS, 
uppger utgivarna i förordet. 

Vad förtecknas då i verket? Det 
har ambitionen att vara "den tekniska 
vetenskapens hjälpmedel med be
toning på elektronik, mätinstrument, 
labutrustningar och kringutrustning", 
heter det i förordet. Inköpare är hu
vudmålgruppen med huvudvikt lagd 
vid industri, forskning och undervis
ning. 

I fyra register upptas mer än 2000 
produkter, följda av ett "speciellt pro
duktregister" , ett firmaregister och ett 
agenturregister , aktuellt också för 
norska förhållanden. Som vanligt 
börjar man med Accelerationsgivare 
och avslutar med Övervakningssys
tem. Kapitlet följs av ett Serviceregis
ter med namn på konsultföretag och 
specialiserade frrmor, där man t ex 
under Tekniska översättningar finner 
Computronics, Projektinstrument och 
Telub; knappast tillfredsställande med 
hänsyn till all den övriga kapacitet 
som bör fmnas på bara detta fält. Över 
lag gäller naturligtvis att ett register 
som detta enbart speglar de medver
kande företagens engagemang, och 
även om resultatet av detta i förelig
gande bok över lag ger en ganska 
bred orientering på ett mycket svår
ornfattbart fält, kan täckningen inte 
bli sådan som i t ex Svensk Elektron
ikmarknad - som i gengäld utkom
mer fasligt sporadiskt. Därför kom
pletterar med stor säkerhet årliga 
publikationer av typen PR sådana 
större, mera seriöst genomförda över
sikts verk med ambitionen att förteck
na allting enligt frågeforinulär till hela 
branscher. 

VS 

Siemens Halvledarbok 
lockande fyndställe 
SCHALTBEISPIELE. Ausgabe 
1975/76. Utgivna av Siemens; sv di
stribution Siemens AB, avd Telekom
ponenter, Fack, 10435 Sthlm 23. 
I RT:s marsnummer i år anmäldes 
den då nya utgåvan av Halvledar
kopplingarna för 74/75. Redaktionen 
i Miinchen har varit snabbare med 
den aktuella skriften, och med intresse 
tar man del av det över ca 200 sidor 
spridda innehållet, där dispositionen i 
stort sett är densamma som tidigare 
års. Efter ett lO-tal sidor inledning 
med HF- och LF-tillämpningar -
bl a en bred bands antennförstärkare, 
en MV -mottagare med TCA 440 och 
FM-tuner byggd kring BF 324 + BF 

45 1 - följer två stora kapitel TV -tek
nik. 

Här finns en del SIV -teknik för bl a 
portabla mottagare, men intressantare 
ter sig det stora avsnittet om upp
byggnad aven TV-vidikonkamera, 
som man "modulmonterar" eller 
bygger i funktionsgrupper: DC
kretsarna, vidikonelektroniken med 
dess styrspänningar, avlänkningsen
heten, kameraförstärkare och kopp
lingsorgan. Ett intressant projekt! - I 
färg-TV-inslagen möter en rad in
struktiva kopplings- och kretsex
empel, bl a bild-MF-del med integre
rad AFC (TCA 890), tondelar, färg
decoder (på TDA 2500), matris- och 
slutsteg samt H-avlänkningskretsar 
för flera slags bildrör, llO-gradiga 
deltarör resp uniline-rÖr. Senare intro
ducerar reda)ctörerna tyristor av
länkningsdelar, korrekturmatrisnät 
m m, som allt fått ändamålsenliga och 
lättillgängliga scheman, komponenter 
och förklaringar . 

Opto-elektronikkapitlet är numera 
givet, och applikationerna lika rikhal
tiga. Först presenteras ett batteridri
vet kvarts-bordsur med FET-flytkris 
tallindikering. Av de följande schema
förslagen kan nämnas ljusanordning
ar med GaAS lysdioden LD 261, en 
optisk kodläsare av högkänsligt slag, 
där man kompenserar fOr olika pap
pers sorters skiftande reflexionsver
kan, optokopplaren CNY 17 som fo
totyristor, en hel del om fotoblixt · 
aggregat av computer-typ (se också 
föregående utgåva!), ett universalstro
boskop osv. 

Efter ett fylligt kapitel med en rad 
förslag på st yr- och reglerteknikområ· 
det med bl a varvtalsreglering, taktgi· 
vare, styrelektronik till motorer, 
temperaturgivare och applikationel 
for programmerbara halvledare, fOljel 
ett avsnitt om nätdelar och strömför· 
sörjningskopplingar; hackare ocl: 
omvandlare, stabade nätaggregat oct 
konstantströmkällor med LED, etc. 

Slutkapitlet är ägnat digitalkretsa! 
över ca 20 sidor, och här kan den in· 
tresserade få tips till irnpulsgenerato· 
rer, styrningslogik, jämförarsteg oct 
elektroniska övervakningar i larmsys· 
tern. 

Som alltid - Siemens praktisk~ 

handbok är en lockande provkarta pi 
mängder av högmoderna, användbar~ 
tillämpningar med avancerade bygg· 
element ur världsföretagets tillverk 
ningsprogram. En bred kategori elek 
troniker bör ha betydande utbyte a\ 
årsboken också denna gång. U S 

• 
Teknik Laboratorieutrustninf 
1975 -1976 heter Esselte Studium I 
nya katalog över utrustning för tek 
nisk undervisning. Denna katalo! 
över läromedel och materiel kommer 
början av hösten att .komplettera~ 

med en ny katalog över samtliga före 
tagets tryckta läromedel och A V -me 
del. 

Den nu aktuella katalogen omfatta! 
ett 60-tal sidor och är rikt illustrerad. 



FIRMANYTT 

Philips organiserar 
om divisionerna 
Philips Elektronikindustrier AB or
ganiserades från l maj i år med tre 
självständigt arbetande enheter: 

Försvarselektronik med Jan Malm
ros som chef. 

Terminaler och telekommunikation 
med KjeU Sundbom som chef. 

Instrument och kraftelektronik 
under gemensam ledning av Gunnar 
Lennhag och Lars-Erik Orrewall. 
De tre enheterna får en gemensam 
företagsledning. VD blir Björn Nils
son, nuvarande VD i Philips Teleindu
stri AB. 

Sivers Lab ab, Hägersten, som 
utvecklar och tillverkar produkter för 
mikrovågsteknik, kommer organisa
toriskt att ingå i Philips Elektronikin
dustrier AB, men omlokaliseras ej. 

I anslutning tiD nuvarande Philips 
Teleindustri i Järfälla uppförs nya 
anläggningar för tillsammans 40 mil
joner. Philips Industrielektronik 
flyttar till de nya lokalerna vid årsskif
tet. Den l februari 1976 flyttar Phi
lips Terminalsystem, utom utveck
lingsavdelningen som tills vidare stan
nar kvar i Vällingby. Flyttningarna 
började förberedas hösten 1974 i 
samråd med berörda personalor
ganisationer. 

Totalt kommer vid Philips Elek
tronikindustrier i Järfälla att syssel
sättas ca l 350 personer, varav 300 
med utvecklingsarbete. 

Svenska Philipskoncernens fabriker 
inom konsumentvarusektorn ligger i 
Norrköping och Nyköping. 

Tektronix 
till Solna 
Den I september drar Tektronix in i 
nya lokaler med adress ,Anders
torpsvägen 12, Solna. Serviceavdel
ningen återfmns i nr 16. Nytt tele
fonnr blir 8300 80. Postadress: Tek
tron ix, Fack, 171 04 Solna. 

Videogramteknik AB, 
nytt mediaföretag 
Sean-Video AB i Borås och dagstid
ningskoncernen Hallpressen i Jönkö
ping har gått samman om det nybilda
de företaget Videogramteknik AB. 
Detta ska bevaka utvecklingen på 
videos idan och möjligheterna till att 
bildrnedierna kommer att spela en roll 
i samverkan med de befmtliga kom
munikationsmedierna. Hallkoncernen 
håller mer än 90 procent av intressena 
i det nya företaget. 

Detta kommer att ha sitt hemvist i 
Jönköping och till de första uppdra
gen hör en.produktion som visar Hall
företagens lO-tal tidningar med Jön
köpings-Posten och Smålands AUe
handa som mest kända titlar i bildpre
sentationen. 

Tidigare har omtalade engagemang 
från tidningsvärlden skett då Dagens 
Nyheter köpte Svensk Filmindustri 
och Svenska Dagbladet gick in i 

Nord-Art.el för att säkra kapacitet i en 
kommande "kassettåider". Tidigare 
har Bonniers i samarbete med andra 
förlagsintressen etablerat ett utveck
lings- och produktionsbolag, framför 
allt med tanke på bildskivor och vi
deokassetter som komplement till be
fmtliga produkter på bok- och tid
ningssidan. 

SvD-koncernen 
lanserar snart 
kassettföretag 
Kassettkunder väntas vi bli allihopa 
- nyetableringstakten inom skiv- och 
kassett-/musikbranschen är hög, som 
Pejling tid efter arman haft glimtar 
om. Förlags AB rd'a, som ingår i 
Svenska Dagbladets grupp (SvD, 
Hemmets Veckotidning, Allas Vecko
tidning och Allhem), startar nu i höst 
ett företag i musik branschen i interna
tionell samverkan med ett par stora 
Europaförlag: De Berlingske Virks
omheder i Danmark och BerteIsmann 
i Västtyskiand. 

Tifa är lika övertygat som Bon
niers, ÅhJens m fl grupper om att skiv
och kassettmarknaden inte bara är 
en av dagens snabbast expanderande 
branscher utan också står inför en 
kraftigt accelererande utveckling i 
hela västvärlden. Och varför inte även 
i öst? Den som följer den unga hem
elektroniksektorns utveckling i öst
blocket vet att man där nu står i be
grepp att lansera en rad apparater som 
nya kassettspelare, skivspelare och för
stärkare främst från DDR och Tjec
koslovakien, vilka länder traditionellt 
förser hela Comecon-marknaden med 
konsumtionsvaror av typ kameror 
och musikelektronik, projektorer, fri 
tidsartiklar av alla slag och även pro
gramvara. Också i Sovjet, kan man se 
i de sparsamt förekommande elek
tronik- och hobbytidskrifterna ("Ra
dio" m fl), inriktar man sig alltmer på 
att tillgodose det våldsamma intresset 
för hem- och konsumtionsapparatur; 
än så länge enkla don, efter våra be
grepp, men anpassade tiD hemma
marknadens nivå. Och att Sovjets 
kulturmedelsbeviljande instanser tidi
gare anslagit miljonbe\opp till inköp 
av bl a USA:s modernaste inspel
nings- och studioelektronik är ingen 
hemlighet för t ex köparna av de 
ypperliga LP-skivor man framställer. 
Kanske blir kassettföretagen med ut
vecklade distributionsformer och di
rektkontakt med ett stort abonnent
kundnät en framtidsform för bran
schen. Ty på mycket få håll, såväl i 
Sverige som i Europa i övrigt, verkar 
man ha funnit någon effektiv form för 
butiksdistribuerad kassettvara: Ex
poneringen blir lätt en enda röra, 
stöldriskerna är överhängande och 
deinonstrationen handikappas av va
rans fysiskt små dimensioner; tvärt
emot vad man skulle kunna förmoda! 
Man kan inte gärna låta folk plocka 
själva bland programvarorna, och att 
upptäcka sådana fel som bör leda till 
byten är långt svårare än att okulär
besiktiga en grammofonskiva. 

Hur spelar man f ö upp videoskivor 
sida vid sida med varandra? Ljudet 
går väl att tappa ut i hörtelefoner, 
men kan man tänka sig myllret av 
motsägande bilder i "monitorerna" 
framför kunderna utan att dessa ideli-

gen sneglar i kors på grannarna? Ty 
någon form av kunddemonstration 
tror vi inte att videoskivorna/video
kassetterna kan undvara i framtiden, 
så länge vi inte har ett pay-TV -system 
med abonnerad programvara direkt 
hem tiD publiken. Man vill förvisso se 
vad man köper, liksom man (helst) vill 
höra igenom ett ljudkassettband och 
en skiva först. 

HÄNT 
Porträtterad jubilar: 
Stig Carlsson SO år! 
Taktfasta hurrarop steg mot Söder
höjderna och ievena rullade över Rid
darfjärdens vatten i upprepade för
lopp den 14 juni då betydande delar 
av den svenska audiovärlden jämte 
företrädare för diverse sköna konster, 
politik och ekonomi samlats i det gula 
kulturhuset ovanför Söder Mälar
strand där Stig Carlsson har sin bo
ning och denna dag mottog allt fol
kets hyllning och hjärtliga erkänsla 
för vad han betytt för ljudtekniken, 
dess framåtskridande och dess villkor 
i detta land. 

Främsta gratulanten var givetvis 
Sonab, som med Gunvor Nordström 
och Classe Wanning och nye VD 
Staffan Håkansson i spetsen för sin 
delegation överräckte ett magnifikt 

Jubilaren, gäster och hyllningsgåva: 
Stig Claesson s porträtt av Stig Carls
son, exponerat på hedersplats i huset 
på Söder. 

karakteristiskt porträtt av jubilaren 
som han suttit för under Stig Claes
sons, Slas, konterfejande. Det beund
rades vederbörligen och placerades 
strax på hedersplats i stugan, dvs mitt 
på vägg i det stora lyssningsrummet i 
bottenplanet. Se bild! 

Liv åt tavlan, s a s, gav också det 
stora uppbåd Hi Ii-handlare som på 
kvällen kom direkt från Sonab i Löv
ånger tiD Stig och tärde utsökt pate 
och vino samt beundrade hus med 
akustiskt högintressant innehåll jämte 
omgivningar i kvällssolens glans. 

Eftersom Stig Carlsson av allt att 
döma har huvuddelen av sin gärning 
framför sig - och han är tydligen 
starkt produktiv - ska här inte reka
pituleras några år och data ur det för
gångna och hävderna utan bara kort 
och gott konstateras, att vare sig man 
är Stigs vän eller vedersakare, på 
någon grund, ställer det sig svårt att 
inte erkänna att utan honom och hans 
skolbildande högtalarkonstruktioner, 
inspelningar och kunskaper på elek-

Det vimlade av kända ansikten vid 
hyllningarna för festföremålet: Här 
lJudets Percy Davidsson flankerad 
av Gunvor Nordström, Sonab, med 
make Staffan. 

troakustikens område skulle vi aldrig 
ha nått så långt som vi gjort i Sverige 
och intresset för god ljudåtergivning 
inte på långa vägar ha nått de höjder 
vi rör oss på nu. Vi är honom stort 
tack skyldiga för hans insatser och 
hans kompromisslösa principfasthet 
på musikåterskapandets område, och 
det här skrivs med förhoppningen om 
att vi snart också ska bli delaktiga av 
de utan tvivel intressanta och berikan
de rön Stig nu kommer att göra i sin 
nya, för hans verksamhet helt anpas
sade omgivning, det magnifika huset 
med studio, laboratorium och Iyss
ningsrum. 

• 
Genom Herrens förunderliga skickelse 
tilldrog sig ävenledes den 14 juni ett 
annat jubileum, nog så illustert, i det 
att Vallentunas son, vår värderade 
vän och kollega chefredaktör Göran 
Mårdh, Stereo Hi Fi, passade på att 
ingå i sitt femte decennium denna dag. 
Sliten mellan dessa båda krävande 
festupp båd höll vi på att bli schizofre
na men måste låta ålder gå före skön
het, dvs vi infann oss till föregående 
jubel med vår tulipan. Vi säger dock 
Grattis! lite post festum till den gode 
Göran, som alltså gått och blivit 40. 

Plumbicon-sändning 
frimärksmotiv för SR 

U.S. 

En interiör från Riksdagen med för
grunden dominerad aven kameraope
ratör från SR med en Philips-plumbi
con LDK 3 av ett av de första ut
förandena har graverats av den kände 
Czeslaw Slania för det frimärke vilket 
nyligen utgivits med anledning av 
Sveriges Radios 50-årsjubileum. 

Sammanlagt har Philips sålt 58 
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I Riksdagshuset finns en installa-
tion gjord av Philips i samarbete med 
L M Ericsson omfattande en ITV-an
läggning, storprojektionsresurser, 
upptagnings-, regi- och sändningsap
paratur jämte ett TV -distributionssys
tem för antennsignal. Tre färg-TV-ka
meror finns i byggnaden för sändning 
från debatterna . i kammaren över de 
två TV -kanalerna. 

INDUSTRI 
Aktuella SEK-norm
rörslag på remiss: 
Svenska Elektriska Kommissionen, 
SEK, har sänt ut följande förslag på 
remiss: 
SEN 3002 00 ElinstaIlationer i far
tyg. Internationella rekommendatio
ners giltighet som svensk standard. 
Översikt. 
SEN 47 1000 Radiostörningar. 
Översikt av normer. Internationella 
rekommendationers giltighet som 
svensk standard. 

.Remisstid: l juli-IS september 
1975. . 

Förslagen kan rekvireras från SEK, 
Box 5177, 10244 Stockholm 5, tel 
08/ 2331 95 . 

AKTUELLT 
Bullerteknologin 
kursintroduceras 
SIFU processteknik ämnar samla in
tresserade till två k urser som hålls 
under : september och november i 
Stockholm, Göteborg och Luleå och 
handlar om buller teknologi - akustik 
- bullermätning och larmbekämp
ning .samt aktuella normer, gränsvär
den m m sådant. 

Kursledningen kommer från kända 
akustikkonsultföretag, ingenjörsbyrå
er och från Briiel & Kjaer. 

SIFU kan genom kurssekreterare 
Mona Lundin informera mera på 
tel 08/24 14 00. Båda kurserna kostar 
175 kr per del och som deltagare 
hoppas man få personal som i sitt 
arbete handhar bullerfrågor ihop med 
mätningar, konstruktion och pla
nering. 

: ~ Vibrationsmätning 
, h-t . blir seminarieämne 
L-.J Dagarna 1-4 september arrangerar 

Svenska AB Briiel & Kjaer ett se
r , minarium kring ämnet Yibrationsmät

! ~ ning med speciell tonvikt på tillämp
ningar rörande förebyggande ma-

1--1. skin underhåll, meddelar våra vänner 
L. • vid Kvarnbergsvägen. Platsen blir 

Mariehamn. Lars Osterman hos B & 
K kan informera närmare. 

Blivande amatörer 
tär teknikkurs 
Kursverksamheten vid Stockholms 
Universitet har på sitt höstprogram en 
teknikkurs för sändaramatörer. 

Kursen kommer att ledas av 
SM5CR, Carl-Göran Lundqvist. Den 
täcker teoridelen för alla certifikat
klasser A-T. Morseträning ingår ej. 

Kursen påbörjas den 24 september 
och deltagaravgiften är 225 kr. An
mälan kan ske på tel 08/23 64 50. 

Detaljhandlarna 
tar nya kontakter 
Radio- och TV-fackhandelns A
handlar bestånd har beslutat att inleda 
nära samarbete med företaget 
Kungs-foto på området laboratoriear
bete jämte fotosortimentet. A-hand
larnas årsmöte har förlagts till Motala 
15 - 16 augusti, varvid detta och en 
rad andra frågor kommer upp. I Mo
tala är man givetvis Luxors gäster för 
en dag. 

En annan nyhet från detaljistIedet 
är att en ny kedja bildats - A-ljud
butikerna. Detta skedde vid ett möte i 
Göteborg i maj och under den här 
benämningen ska ett antal av de stör
re och aktivare Hi fi-säljarna gå 
samman om inköp, policyfrågor och 
företagsproftlering på ljudsidan. To
talt omfattas A-ljudet av ett 40-tal 
rörelser. "En mycket betydande del 
av s k tung Hi fi i vårt land kommer 
att slussas genom kedjan", skriver 
Rateko. 

Vår sagesman Jan Sveno i Uppsala 
informerar vidare om att fem kommit
teer ska bemyndigas att ta initiativ i 
skilda frågor, t ex på området de
monstration, där man särskilt vill slå 
vakt om vederhäftig kunddemonstra
tion (och gärna då med egenproduce
rat material). Vidare vill man verka på 
utbildningssidan fOr både personal 
och företagsledning. Inköpen sköts av 
en kommitte, marknadsforingen ligger 
i händerna på en annan och en tek
nisk kommitte ska fortlöpande gran
ska kvaliteten på de utvalda eller före
slagna produkterna. Reparations- och 
service frågor uppmärksammas även. 

Kraven på medlemsföretagen är 
ganska uttalade, och alla åtgärderna 
tillsammantagna bör ha en påtagligt 
lugnande och återhållande verkan på 
en inte sällan överhettad marknad, 
där kunden omvittnat ofta utsätts för . 
både kraftig och motsägande inver
kan från olika intressen. Kanske ock
så prisenhetligheten kan påverkas lite 
gynnsammare - eller är det att hop
pas på för mycket? 

Det fmns en rad andra saker att 
vänta på utöver detta, och för att 
anknyta dels till vad vi nyligen skrev 
här i spalterna om de lokaliteter 
man på många håll pretentiöst ger 
benämningen "demonstrationsrum" 
och dels till omförmälda blad Rateko, 
ska på tal om vad man där publicerar 
från Svenska High Fidelity Institutet i 
nr 5 -6 om Akustik i butiken (alltså 
demorummet) utan kommentar kort 

~ 
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citeras: ''En viss grad av hederlighet 
skadar inte." 

NYTT 
Studiomonitorer 
storinköps av SR 

Sveriges Radios sedan länge slut
förda högtalarprov, som ligger till 
grund för Musikteknikens inköp detta 
budgetår av ett antal kontrollhögtala
re, har nu utvärderats och beslut har 
fattats om beställning av ett 20-tal 
högtalare till musikkontrollrummen 
jämte ca 120 st högtalare för de s k 
talblocken, inspelningsfordon jämte 
redigeringsrum. 

Proven, i vilka en representant för 
RT deltog vintern 1974-75, gav efter 
mycket ingående utvärderingar av 
såväl tekniker, psykologer som akus
tiker till resultat, att av det halvdussin 
högtalare som bedömts grundligt utan 
och innan stod Stig Carlssons skapel
se OA 2216 i en klass fOr sig. Denna 
stora högtalartyp är principiellt 
identisk med nuvarande 116 men med 
flera element i ett större hölje och med 
diskantelementen placerade i en halv
cirkel enligt en ny lösning. Dessvärre 
medger inte högtalarens konstruktion 
att den problemfritt används i det här 
sammanhanget kontrollbordens 
utskjutande paneling omöjliggör dis
kantflödet som det är tänkt och för
sök att hänga ljudkällan på väggen 
blev inte lyckosamma. Efter en rad 
försök med olika placeringar i radions 
kontrollrum fick tanken på köp av 
2216 avskrivas. Men den lät i särklass 
bäst på allt programmaterial. 

I stället kommer man att köpa ca 
20 J B Lansing aven specialtyp man 
tidigare har ett 20-tal av. Det är en 
tvåvägsljudkälla med slav bas och kal
las SM SR - Studio Monitor Sveriges 
Radio. 

Återstoden av högtalarna blir av 
Bang & Olufsens fabrikat och sanno
likt då inte den specialmonitor som B 
& O provtillverkat for dansk och 
svensk rundradio utan en kommer
siell efterfoljare, den fasriktiga M70, 
som R T snart ska beskriva. 

Till detta Musikteknikens köp från 
ljudradions sida väntas också order 
från televisionen, från de olika di
strikten ute i landet och från den 10-
kalradioorganisation som är under 
bildande: 

- Sarmolikt foljer man Musiktek
nikens val på den punkten, förmodar 
KjeU Stensson vid samtal med Pejling 
i juli månad. Orderna till högtalarleve
rantörerna kan aUtså bli mycket stör
re än de antydda sitTrorna. 

Musikteknikens högtalare kommer 
alla att förses med korrektionskretsar, 
eftersom man enligt Lennart Ljung
bergs intentioner mäter in varje studio 
ihop med högtalarens bästa fre
kvenskurva. 

- Härnäst ska vi OCKså börj a titta 
på nya forstärkare för kontrollrum 
etc, omtalar Stensson. SR har slutat 
att bygga egna apparater, så det blir 
någon kommersieUt tillgänglig kon
struktion som valet slutligen falle r på. 
Också en ersättning för de pick uper 

man har sedan I 960-talets allra fOrsta 
år blir snart aktuella. Av förstärkare 
kommer man att behöva ca 120 styc
ken, framgår det. 

De högtalare som SR officieUt hade 
till prov 1974-1975 bestod av AR 
LST, Spendor, KEF, Lansing, B & O 
samt OA 2216. Av dessa var alltså 
flera modeller specialutforda för rund
radiobruk. Den nu aktuella och gan
ska stora Lansingljudkällan är en ty
pisk exponent för märket, en "stark
ljudkälla", som också lämpar sig för 
pop engineering. Den var i stort bra, 
men våra intryck stördes aven svag 
men aUdeles märkbar färgning i vissa 
register samt en tydlig benägenhet att 
"slöja" ljudet vid tal. Kontrollrums
verksamhet ställer dock alldeles sär
skilda krav på en högtalare, så man 
kan inte bara utan vidare utgå från 
några Hi fi-premisser i aUting. 

EVENEMANG 
Miinchen 1975 -
centrum rör fack
elektronikexpor 

Sistajuniveckan var Miinchen plat
sen för Opto-Elektronik Laser 75, ut
ställning och internationellt semina
rium där industrin på bred front visa
de upp produkter och användningar, 
varvid specialister från 12 länder före
läste i en rad fack vetenskapliga äm
nen. Sammanlagt 16 materielgrupper 
utställdes, från kompletta lasersystem 
till holografiapparatur och vakuum
och gasanläggningar. Stort intresse 
tilldrog sig de mättekniska och opto
elektriska analyssystemen på mässan. 
En hel del framtidsteknologi med la
serljus för signalöverföring och som 
mediumdistributör, som medicinskt 
verktyg och som processreglerande 
medel visades deltagarna. 
• Dagarna 16-20 september öpp
nas mässområdet i Miinchen för Pro
ductronica 75. Programmet är uppde
lat mellan konferenser och de
monstrationer. De förra omfattar bl a 
programmerad mätning och provning 
i elektronikproduktionen, feldiagnos i 
elektroniksystem, tillförlitlighet i ut
rustningar och mönsterkortframställ
ning. Visningarna bjuder på alla slags 
specialiserade produktionshj älpmedel, 
metoder och tillbehör samt material. 
• Sist i året ligger Systems 75, som 
är en fackmässa plus expo över dato
rer och deras användning. Tid: 27-
31 oktober 1975. 

- Detta är framför allt en använ
darorienterad mässa, underströk di
rektör Gerd vom Hövel, Miinchener 
Messe- und Ausstellungsgesellschaft, 
vid en fackpresskonferens i Stock
holm. Systems fick premiär 1971 och 
blev genast en betydande framgång. I 
år väntas ca 10 000 fack besökare 
från mer än 30 länder. Vad man visar 
är den elektroniska databehandling
ens fulla användningsmöjligheter på 
en rad fält. Datafolk möter här an
vändare, som ges tillfälle att ställa 
sina problem under debatt och kring 
temat teknik och automation blir det 
en rad föredrag med vid branschan
knytning. 



YTTERLIGARE 
•• 

PRISSANKNINGAR 
på vårt 

SPECIALERBJUDANDE! 
Nettopriser i svenska kronor 

RÖR med 6 mån. garanti 

DY802 
EABC 80 
EF 183 
EF 184 
EL34 
PC 86 
PC 88 

3:70 
3:65 
3:30 
3:30 
7:50 
4:90 
5:10 

PC 900 
PCC 189 
PCf 80 
PCF 802 
PCL 82 
PCL84 
PCL 85 

4:-
5:20 
3:20 
4:1 0 
3:30 
4:20 
4;70 

PCL86 
PCL 805 
PL36 
PL 504 
PL 519 
PY88 
PY 500 A 

4:30 
4:80 
5:90 
6:90 

22:40 
3:10 
8:50 

Kvantitetsrabatt: vid köp av 50 st. (även sorterade) 6 % 

TRANSISTORER 

AC 153 
BC 134 
BC 158 
BF 177 
BF 287 
GP 2/30 TF 78/30 
GP 30 AD 133 
BSY62 

I St lO St 
1:40 12:
- :60 5:50 
1 :05 9:50 
1 :05 9:50 
- :80 7:20 
-:50 4:70 
2:70 24:
- :45 4:-

MYCKET PRISVÄRT TRANSISTOR
SORTIMENT 
BestälIn. nr 
A 20 st. blandade Germ.-Trans. 5:60 
B 50 st. blandade Germ.-Trans.13:
C 20 st. blandade Sil.Trans. 6:60 
D 50 st. blandade Sil.-Trans. 14:70 
E l Ostblandade Germ. - und 

Sil.-Effekttransist. 14:70 
F 100 st. versch. Germ. - und 

Sil.-HF- & NF-Transist. 21 :50 

NV-ELEKTROLYT-KONDENSATORER märke BOSCH 
Stående I St . 10 St. Axiala I St lOSt. 

1)..1f 50 V - :20 1 :80 4,7)..1f 25 V -:28 2:50 
3,3)..1f 50 V -:20 1 :80 47)..1f16V -:32 2:90 
4,7)..1f25V -:25 2:25 220)..lf 10 V - :38 3:60 
4,7)..1f 50 V -:30 2:70 220)..lf 16 V - :45 4:10 
10)..lf 10V - :23 2:10 330)..lf 6,3V - :32 2:90 
10)..lf16V - :25 2:25 470)..lf 10 V -:38 3:60 
1 O)..lf 25 V - :30 2:70 470)..lf 16 V - :45 4:10 
1 O)..lf 50 V - :32 2:90 1 OOO)..lf 10 V - :60 5:70 
33)..1f 6,3V - :20 1 :80 1 OOO)..lf 16 V - :70 6:60 
33)..1f 10 V - :25 2:25 

Beställ broschyr om vårt kompletta SPECIALERBJUDANDE! 
Försändelsen skickas mot postförskott från Lager Nurnberg. 
Emballage och porto mot självkostnadspris ti llkommer. 

E) 
INGENIEUR- BURO . IMPORT· TRANSIT · EXPORT 

ELEKTRO-RUNDFUNK-GROSSHANDEL 

Eugen Queck 
Augustenstrass~ 6. Tel: 46 35 83 D 85 NURNBERG. 
Västtyskiand 

Informations tjänst 5 

Hamburg'mötesplats 
för mikrovågsfolket 

Den femte europeiska mikrovågs
konferensen äger rum 1-4 september 
i Hamburgs kongresscentrum i när
varo aven internationell elit där dr H 
J Schmitt från Philipslaboratorierna i 
Hamburg är ordförande. 

Utöver en gedigen räcka föredrag 
som omspänner nästan alla fålt på 
mikrovågsområdet blir det en utställ
ning som visar mer än 100 företags 
senaste produkter - system, kompo
nenter, installationer och alla slags 
materiel för både kommersiellt och 
militärt bruk. 

Totalt ska 121 föredrag från 19 
länder presenteras under 20 sessioner, 
omfattande t ex antenner, oscillatorer, 
mikrovågs-FET, mätningar, förstär
kare, utbredning, medicinska och bio
logiska tillämpningar, våg ledare och 
filter etc. 

Ett särskilt häfte med sammandrag 
av föreläsningarna fmns. Dr H Steys
kal, Sverige, representerar Norden i 
ledningskommitten. 

High Fidelity 75: 
4 - 8 sept i Milano 

Salone Intemazionale della Musica 
E High Fidelity är den musikaliskt 
klangfulla benäinningen på den Hi 
fi-mässa som öppnas i Milano 4 sep
tember och till vilken minst 50 000 
besökare väntas. Mässan är i sitt slag 
en av Europas större numera och är 
kopplad till en "internationell musik
salong" . 

Mer än 120 utställare finns på plats 
och man räknar med över 240 fa
brikat från Europa, USA och Japan. 
På musikinstrumentsidan - man vill 
tydligen konkurrera med Frankfurt
mässan här - återfinns 70 utställare 
med 270 produktmärken. Totalt för
fogar man över 25000 m2• Också 
proffsaudioteknik får sitt liksom vi
deo, rundradioteknik och TV samt 
PA. 

MARKNAD 
Nya audiofabrikat 
introduceras i höst 

Den stora nyheten inför säsongen 
är att japanska Yamaha, ett av lan
dets ledande innovationsföretag och 
audiotekniskt toppnoterade märken, 
nu startat verksamhet i Sverige, där 
man under sommaren sökt svensk 
försäljningsledning och annan perso
nal. 

- Vi har bildat ett självständigt 
bolag för saken, som vi har i andra 
länder, omtalar för Pejling Kunihiro 
Maejima, som leder arbetet från Gö
teborg, där man till en början hyst in 
sig i Yamahas musikinstrumentfirmas 
lokaler. Yamaha är en stor koncern 
som egentligen heter Nippon Gakki 
och man tillverkar en rad diversifiera
de saker, från båtar och motorcyklar 

till Hi fi och musikinstrument med 
orglar och pianon som mest berömda 
inslag. 

- Vi har redan ordnat med S
märkning för en del av vårt tillverk
ningsprogram, fortsätter hr Maejima. 
Vi ska omsider introducera resten av 
vad vi tror kan bli intressant här, bl a 
det berömda V-FET-slutsteget som 
R T skildrat tidigare. 

'a. 

h:: 
~ 

• 

~ 
Yamaha har varit teknologisk part- ' .......... 

ner till Sonab i åratal, eftersom man L-:' 
med sin utvecklade produktionsteknik 
stått för framställningen av receivern ,.C
R 7000. I gengäld har svensk expertis 
lett arbetet i J apan på att bygga upp '-
Yamahas nya forsknings- och utveck- ,L .. • 
lingsavdelning för Hi fi och radiotek- ',-
ni k, och där fmns nu en högutbildad, , ... 
med både europeisk och amerikansk 
teknologi och produktionsinriktning h 
förtrogen stab. Det nuvarande till- ~ 
verkningsprogrammet är också influe-
rat aven betydande svensk uppfm- 'c;-:: 
ning som R T i sinom tid ska presente-
ra sedan våra lyssningstest avslutats. 

Yamahas program är mycket om
fattande, och man gör inte bara appa- ~ 
ratur utan också möbler och höljen . " '" 
till materielen, liksom en rad andra 
japanska fabrikanter. Firmans pro- ....... 
dukter som skivspelarna och radiode- ,L--:' 
lama har blivit topprankade världen c.... 
över i test, och vi hoppas omsider • 
kunna ge några intryck också i RT
spalterna utöver vad som sagts tidiga- ~ 
re. IL . 

R T har också haft nöjet träffa hr I I-
Shigebumi Suzuki, som leder Europa- • 
verksamheten för Yamaha från kon- ,~ 

toret i Hamburg. Också han ser fram i:.:::::: 
emot debuten på den svenska, kräsna 
marknaden och de första produkterna r--
får vi bekanta oss med på Ljud 75 på I'" ... 
S:t Eriks-Mässan inom kort. 

~ Det av R T tidigt uppmärksammade I • 
audiomärket Galactron från Italien . ~. 
har nu fått svensk agentur: Rydin 
Elektroakustik AB börjar marknads- ~ 
föra dessa super-pjäser till hösten, en ..,.. 
2 X 100 W-förstärkare med fem mu.- ~_ 
bara ingångar, en förförstärkare MK 
16 och slutsteget MK 100. Priserna C
ligger mellan 4 500 kr och 5 800 kr. 
- Vi återkommer med närmare in- ..... 
formation. L 
~ Den i England uppmärksammade 
högtalartillverkaren Mordaunt-Short 
får nu svensk representation i Han
dels AB Rådberg i Göteborg. Sex 
högtalartyper finns, alla utvecklade av 
N C Mordaunt, en av flfmans grund
are. Alla MS-högtalarna har fått det 
meriterande Index of the Design 
Council i London. 

~ En del tape-nyheter finns också, 
och vi kommer senare att ge vissa 
data över t ex Capitolbanden som är 
amerikanska och marknadsförs av 
Ingf:a Sven Eriksson i Johanneshov 
- ett stort kassettprogram finns ock
så - jämte Rådbergs nya Audio
band, som även går att få i ett flertal 
varianter i krom resp kobolt. 8-spår
kassetter ingår i Audio-programmet. 

. , .~ 

!:2 
~ 
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AEG 
Tage Åswärd har utnämnts till 

disponent och chef för Elektriska Ak
tiebolaget AEG:s Stockholmsfilial. 
Tidigare var han chef för AEG:s sek
tor för teknisk försäljning. 

Lars Mannstedt har utsetts till 
marknadschef för en nyinrättad be
fattning med ansvar fcir marknads
och långsiktsplanering samt avdel
ningarna fcir reklam och belysning. 

GyUing-Företagen har anställt ing 
Hans Loogna som VD för ett nytt 
bolag som bildas genom delning av 
GyUing Teledata AB~ 

Det nya bolagets verksamhet ska 
omfatta marknadsföring av system
elektronik, telekommunikation samt 
utvecklill.g, tillverkning och mark
nadsföring av Larmofon-produkterna. 

GyUing Hem-Elektronik AB har 
utnämnt fciljande personer till olika 
befattningar : 

Hans Rafstedt .till distriktschef för 
ett nytt distrikt omfattande Småland, 
Halland och Västergötland. 

Åke Johansson till ny distriktschef 
för Mellansverige, och i samband 
därmed har. som ny telefonkontakt
man för distrikten Mellansverige och 
Norrland anställts Peter Strand, som 
kommer från Ahlens i Stockholm.-

F ör att förstärka Stockholms
distriktet har Per-Olof Sandgren ~t

nämnts till distriktschef där. Telefon
kontaktman i Stockholm blir Per'Erik 
Nyberg. 

Peter Johnsson kommer att an
svara för intern och extern produktut
bildning. 

Hans Nordin, som tidigare har ar
betat inom bolaget som produktchef 
för Sony radio- och TV-produkter, 
kommer i fortsättningen att ansvara 
för Sonys videoprodukter. 

Hos GyUing Elektronik-Produkter 
AB i Oskarshamn arbetar numera ing 
Åke Larsson som försäljningsingenjör 
för den skandinaviska marknaden. 

Han har varit anställd inom bolaget 
sedan 1969 som inköps chef. 

Hans 
Rafstedt 

Åke 
Larsson 

Moto'rola 
John R oWeity, direktör och chef fcir 

halvledardivisionen i Motorola Inc, 
har meddelat att dr Robert R Heikes, 
som sedan 1970 med stor framgång 
byggt upp företagets verksamhet i 
Europa, har utnämnts till biträdande 
chef för halvledardivisionen med pla
cering i Phoenix, USA. 

Dr Heikes övertar tillsammans med 
John Welt y ansvaret fOr Motorolas 
verksamhet inom halvledarsektorn 
över hela världen: Konstruktion, 
utveckling, tillverkning och försälj
ning. 

Till ny chef för halvledardivisionens 
verksamhet i Europa efter dr Heikes 
har utsetts civ ing Pasquale Pistorio, 
som varit ansvarig för Europamark
nadsfciringen sedan han · flyttade till 
Geneve 1970. Han var tidigare för-

. säljningschef vid Metroelettronica i 
Milano. 

P Pistorio meddelade att civ ing 
Piero Martinotti efterträder honom på 
posten som chef fOr marknadsföring
en i Europa. Han anställdes hos Mo
torola på marknadsutvecklingssidan 
och kom då närmast från S9S i Mi
lano. 

Ernie Schrenzel, direktör i Motoro
la lnc och chef fcir den internationella 
verksamheten inom halvledardivisio
nen, förflyttas till koncernledning.en i 
Chicago där han kommer att arbeta 
med speciella internationella program 
inom ledningsgruppen för den mul
tinationella verksamheten. 

Polymedia 
Till ny chef för Polymedia Studio 

Stockholm AB har Åke Gustavson 
utsetts . Han har tidigare varit chef för 
den naturvetenskapliga gruppen vid 
Sveriges Radios utbildningspro
gramenhet. 

LM Ericsson 
LM Ericsson Telemateriel AB har 

utsett David Lones till chef för mark
nadskommunikation och -planering. 

Han har tidigare varit hos PR
Funktion AB. 

Åke 
Gustavson 

Sonab 

David 
Lones 

Tommy Petersson har tillträtt be
fattningen som distriktschef på 
Västsverige vid Sonabs avdelning för 
marknadsföring av Hi fi-produkter. 

Till chef för Lövångerfabriken har 
utsetts civ ing Gunnar Mangs. Han 
kommer tidigare från Allmänna Stål 
AB i Gällivare. 
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Tommy 
Petersson 

Gunnar 
Mangs 

Toppman hos Sonab 
till Sydamerika 

Clas-Göran Wanning, 37, f n pro
duktionschef hos Sonab och tidigare 
chef fcir firmans audiodivision, tillika 
chef för utvecklingsavdelningen, läm
nar i höst företaget fOr att i november 
vara på plats i Sao Paulo, Brasilien, 
där han tillträder befattningen som 
divisionschef vid Jungners fabriker, de 
största bolaget har utom Sverige. 
F örordnandet är på tre år i fcirsta 
hand. 

Wannings framtida uppgifter 
kommer att finnas inom området 
strörnfcirsörjning till alla slags statio
nära utrustningar som datacentraler, 
sjukhusinstallationer och televäxlar; 
utomlands ett mycket viktigt fält ef
tersom nätdistribuerad energi kan 
saknas i stora områden eller vara 
utsatt för så stora spänningsvariatio
ner att känsliga anläggningar måste 
strömförsörjas över ackumulatorer. 

Clas-Göran Wanning, som utexa
minerades från KTH efter bl a hand
ledning av Stig Carlsson, var tidigare 
verksam inom Televerket och har 
också bakom sig en period som 
chefredaktör för. Elektronik, Fack
pressfcirlaget. Sina mest kända insat
ser har han dock gjort som audioma
terielkonstruktör och drivande teknisk 
kraft hos Son ab. 

Vi hoppas Classe ska trivas på sin 
nya post och önskar ett hjärtligt lycka 
till! 

Tektronix 
Tektrorux AB har utökat sin per

sonal med ing Robert Rllifors, som 
kommer att arbeta · som sälj ingenjör 
på sektionen för mätinstrument. Han 
kommer närmast från Luxor Industri 
AB i Motala. 

Barbro Veinbergs har efterträtt 

Barbro 
Veinbergs 

Robert 
Rllifors 

Aina Hansson som chef för annons
och informationsverksamheten på 
Tektronix. Hon har varit anställd 
företaget sedan september 1974. 

Teleteknikpionjär 
som gått ur tiden: 

E. Alexanderson död. 
Ernst Fredrik Verner A1exander-

son, en av rundradioteknikens tele
transmissionens och TV -teknikens, 
absoluta pionjärer och fciregångsmän, 
har avlidit i en ålder av 97 år. Han var 
sedan ett halvt sekel bosatt i staten 
New York, där han avled i sitt hem i 
Schenectady nyligen. 

A1exanders(s)on var fcidd i Sverige 
och son till den berömde filologen, 
Lundaprofessorn i klassiska språk 
Aron Martin A. Han examinerades 
från KTH på 1890-talet och studera
de sedan också vid Tekniska hög
skolan i Berlin. Redan 1901 lämnade 
han Sverige och for -till USA där han 
1902 fick anställning hos General 
Electric i Schenectady, N Y. Efter en 
karriär här kom han 1919 till RCA 
som överingenjör. 

De här åren blev Alexanderson ett 
världsnamn på den unga teleteknikens 
fält. Minnesgoda läsare av RT:s tidi
gaste årgångar kanske minns hur 
omskriven den svenske forskaren blev 
bl a till följd av den epokgörande hög
frekvensgenerator, kapabel till 
"100 000 perioder", som det stod i de 
samtida uppslagsböckerna, vilken 
kom att bära hans namn. De väldiga 
generatorerna han åstadkom använ
des fcir långvågssändning över jätteli
ka antennsystem i fackverkskonstruk
tioner kring tiden fcir fcirsta världskri
get och även under 1920-talet. 

Något som alltmera kom att uppta 
Alexandersons tid var forskningar 
kring den då nya katodstrålerörtekni
ken. Han hörde till televisionens abso
luta banbrytare, och mycket av hans 
insatser anses ha resulterat i den allra 
första televisionssändningen i Nord
ani.erika, som skedde i Schenectady 
1928. 

Alexanderson, som under ett säll
synt långt och rikt liv fick uppleva 
hela den moderna tidens teknologiska 
genombrott, bidrog själv i hög grad 
till landvinningarna: Han var rastlöst 
verksam och kom till slut att fOrfoga 
över rätten till inte mindre än totalt 
322 patent på vitt skilda områden av 
elektrotekniken. Främst blev han 
berömd fcir en tidig fasomformare 
som kunde transformera enfasström 
till flerfasström och som fick stor be
tydelse i en mängd sammanhang. 
Hans enfasmotor för lokomotiv var 
en annan konstruktion som befäste 
hans tidiga berömmelse. På området 
järnvägselektrifiering gjorde han stora 
insatser liksom senare inom signal
och transmissionstekniken med väx
lar, radiokretsar, antenner av olika 
slag och en lång rad andra tillämp
ningar. Han mottog otaliga belöning
ar och var medlem aven mängd lärda 
sällskap världen över. 

Stansaab storsäJjer 
AIfaskop i Östeuropa 

Polsk licenstillverkning av Stan
saab Elektroniks kända bildskärmar, 
Alfaskop, blir det framgent. Affåren 
omsluter 30 mkr och partner är pol
ska Merametronex. 

Stansaabs internationellt uppmärk
sammade system för lufttrafilcledning 
förhandlar man om med Sovjetunio
nen som intressent. Pressuppgifter 
säger att det aktuella leverans beloppet 
kan röra sig om mer än 300 mkr. 



OX-nyheter 
i korthet 
Många DX-are har säkert offrat en 

. hel del nattsömn under sommarens 
semesterveckor för att lyssna till latin
amerikanska kortvågsstationer. Sä
songen har varit relativt bra med en 
del konditionstoppar. 
~ En rad intressanta radiostationer 
har avlyssnats och även på QSL-si
dan har en och annan nyhet noterats, 
t ex den plötsliga svarsperioden från 
Radio Naciona/ i Paraguay. Säkert 
har många DX-are missat denna veri 
fikation, då man ansett det lönlöst att 
skriva till stationen på grund av deras 
tidigare ovilja att besvara breven. De 
som varit optimister blev nu rikligen 
belönade. Bland andra tillhör DX-re
daktören den pessimistiska skaran 
som blev utan, såvida inte stationen 
fortsätter sin nya svarspolitik. 
~ Den mest uppmärksammade nyhe
ten har annars varit den stora fre 
kvensändringen, som företogs i Brasi 
lien på försommaren. Fr o m I maj 
skedde en rad ommöbleringar bland 
de brasilianska kortvågsstationerna 
genom att det genomfördes en ny 
form av frekvensfördelning i landet. 
Stationer som sänt på samma fre
kvens i 10 - 20 år fick nu flytta till 
nya frekvenser. Detta medförde att en 
del tidigare svårhörda stationer fick 
bättre eller t o m utmärkt hörbarhet i 
vårt land, samtidigt som tidigare lätt
hörda stationer nu hamnat på mera 
störda frekvenser. 
~ Sommaren är ju även DX-konfe
rensernas tid. Dessa inleddes under 
pingsthelgen med Europeiska DX-Rå
dels årsmöte, som avhölls i Århus i 
Danmark. Ett flertal svenska DX-are 
deltog i mötet. Till ny generalsekrete
rare valdes Rudolf Heim, som efter
trädde avgående lan Fosler. I kulis 
serna pågick bl a intensiva diskussio
ner om att Riksförbundet DX-Allian
sen i år skulle ansöka om fullt med
lemskap i rådet i stället för att delta 
som observatör. Detta avslogs dock 
av DX-parlamentet med knapp mar
ginal. 
• Nu övergår vi till några korta sta
tionsinformationer. Ett trevligt DX
program, som många kanske inte 
lyssnar till därför att det sänds på 
tyska, är "Unser Kurzwellenbum
mel", som sänds var fjärde lördag kl 
10.45 över Sender Freies Berlin på 
6190 kHz. Programmet går i repris 
påföljande söndag kl 07.45 samt näst
följande lördag över Siiddeutscher 
Rundfunk kl 16.45 på 575 och 6030 
kHz. 

ox
ING 
Börge Eriksson 
rapporterar 

• Ett speciellt DX-program kallat 
"DX-Spot" sänds varje torsdag kl 
23.15 över den oberoende kommer
siella radiostationen Swansea Sound i 
England på 1169 kHz. A/an Thomp
son, känd från andra DX-program, är 
presentatör av programmet. 
• Ett spanskspråkigt DX-program 
sänds på söndagar kl 03.15 över Ra
dio Naciona/ Espaiia. Programmet 
heter "CQ L1amada General" och 
sänds över frekvenserna 9520, 9630, 
11775 och 15145 kHz. 
• Radio Australia har fått tillstånd 
att använda den tidigare amerikanska 
rymdkontrollstationen i Carnarvon 
som ersättning för anläggningarna i 
Darwin, som förstördes aven orkan 
för några månader sedan. Man räk 
nar med att utrustningarna ska kunna 
installeras i år. 

DX-Parlament succe 
ror arrangörerna 
- Detta har varit den trevligaste 
dagen under min Europaresa, sade 
den australiske hallåmansveteranen 
Keith Glover. 

- Ett av de mest välarrangerade 
DX-Parlament jag besökt, sade den 
över hela världen kände l en s Frost, 
redaktör för World Radio Handbook. 

la, årets DX-Parlament i Orsa, 
som avhölls under tiden 6 - 8 juni, 
blev en arrangörstriumf för Orsa Kort
vågsklubb. Klubben hade även på ett 
förnämligt sätt backats upp av kom
munen, som bl a bjöd på en trevlig 
rundresa med buss i fager dalabygd 
samt lunch och kaffe. En eloge till 
Orsa kommun! Vädret var också det 

QSL från Radio Nacional ... 

Nya frekvenser i Brasilien ... 

DX-parlamentet i Orsa , 
- en stor succe 

bästa, men var fanns den stora delta
garskaran ? 

DX-redaktören har deltagit i 
många parlament, men inget som haft 
så lågt deltagarantal som årets. En
dast ett 60-tal DX-are hade samlats 
och man undrar var alla DX-are från 
våra nordiska grannländer fanns i år. 
De brukar alltid sätta sin prägel på 
parlamenten. 

. En rad radiostationer hade sänt 
representanter, och några av dem var 
nya bekantskaper. Från Radio 1 apan 
deltog Mikio Malsuoka, från Radio 
Australia Keith G/over, hallåman 
sedan 30 år tillbaka, Helen Persson 
och Gunnar Forsberg från HC1B i 
Ecuador, Janina Andze/m från Polens 
R adio, Jim Vaslenhoud och Dick 
Speehman från Radio Nederland, 
K/as Andersson från IBRA Radio, 
Assjah Riewese/ från Deutschland
funk , Bruno Storm från Radio-Ber
lin-International, Ekbar Menemen 
ciog/u från Voice of Turkey, Bengl
Ove JungeJjord från Vatikan radion 
samt Arne Skoog från Sveriges Radio 

Fig 2. Gunnar Forsberg från HeJB 
i Ecuador berättar om stationens 
verksamhet. Övriga på podiet är fr v 
Jim Vastenhoud (skymd), Helen 
Persson, Janina Andzelm, Bruno 
Storm och Bengt-Ove Jungefjord. 

Fig 3. Ekbar Menemencioglu från 
Voice of Turkey vid mikrofonen. 
Lyssnar gör fr v Keith Glover, Mikio 
Matsuoka och Dick Speehman. 

Foto: DCasselbrant 

och Jens Frost från World Radio 
H and book -förlaget. 

Fig l. Parlamentsförhandlingarna leddes av generalsekreterare Bo Kullmar 
som flankeras av t v Anders Andersson och t h Göran Eriksson, vilken 
sedan valdes till ny generalsekreterare. 

Den viktigaste punkten på dagord
ningen för Riksförbundets årsmöte 
var om man i fonsättn ingen skulle 
satsa på ett stort förbund med statliga 
bidrag eller på ett mindre förbund 
utan statsbidrag men med en ned
bantad byråkratisk och administrativ 
verksamhet. Motionen om det mindre 
förbundet vann gehör, och Riksför 
bundet DX-Alliansen fortsätter nu 
som ett mindre fö~bund. Till ny gene
ralsekreterare valdes Göran Eriksson, 
Stockholm. Han avgick vid årets par
lament som huvudredaktör för för 
bundets tidning Eter-Aktuellt. Övriga 
i styrelsen blev Nils Jakobsson, Sven 
Ohlsson, Håkan Ho/m lund, Guy 
Palm, Roland Wilsson, Hermod Pe
dersen och Anders Andersson. 

Vidare arrangerades en informa
tionsträff där de olika representanter 
na från rad iostationerna ställdes mot 
väggen och fick besvara frågor , berät
ta nyheter, dela ut souvenirer m m. 
Vid lördagskvällens bankett underhöll 
bl a Gunnar Forsberg med sånger 
från Sydamerika och Keith Glover 
berättade om den oerhörda förödelse 
som drabbade Radio Australias an 
läggningar i Darwin aven orkan, 
samt något från sin Europaresa. 

Samtliga stationsrepresentanter 
erhöll minnesplaketter, och avgående 
huvudredaktören Göran Eriksson 
erhöll förbundets förtjänstplakett. 

Vidare förekom paneldiskussion 
med mellanvågs-DX som huvudäm
ne, där bl a ingenjör Vastenhoud från 
Radio Nederland informerade om 
tekniska antennproblem. • 
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BYGG SJÄLV 

Lättbyggd, exklusiv receiver för stereo 
eller 4-kanalljud, ny generation IC,-3 
l denna avslutande del av RT:s stora receiverbygge skall vi presentera de båda le-bestyckade 
4-kanaldekodrarna. 
Föregående avsnitt har varit iriförda i april- och mqjnumren i år. 

•• Den byggbeskrivning över en exklusiv 
4-kanalreceiver, som R T har presenterat un
der våren, har väckt ett stort intresse fOr 4-
kanalljud bland RT:s läsare. För att göra den 
tidigare behandlade receivern komplett skall 
vi i detta nummer presentera de båda sista 
byggbitarna till denna konstruktion. 

Dessa är två nyutvecklade, IC-bestyckade 
4-kanaldekodrar. Den ena dekodern är för det 
av CBS utvecklade SQ-systemet, vilket är ett 

V Normal stereo 

Fig I. CD-4 spårets upp
byggnad. 

H 

matrissystem, och den andra dekodern är för 
det diskreta CD-4-systemet utvecklat av 
JVC-Nivico. 

Vi skall inte fördjupa oss alltför mycket i 
dessa båda systems funktioner och signaIbe
handlingar i in- och avspelningsled utan bara 
ge en kort summering av de sätt på vilka man 
återvinner fyra kanaler ur ett skivspår. -
CD-4-systemets verkningssätt har utförligt 
beskrivits av Ulf B . Strange i RT 1973 nr 12. 

kHz 
Hb 

CD-4 systemet - kort genomgång 
CD-4 systemet är ett kompatibelt system, 

dvs man kan återge en CD-4 skiva i stereo 
med en vanlig pick-up. För att detta skall 
vara möjligt innehåller den ena spårväggen 
signalerna VF + VB och den andra spår
väggen signalerna HF + HB, se fig 1. Skill
naden mellan de båda fram- och bakkanaler
na finns frekvensmodulerad på var sin 30 
kHz bärvåg, vilka i sin tur är överlagrade var
je summasignal. 

Vid avspelning separeras och demoduleras 
de båda 30 kHz-signalerna och i ett matrisnät 
återvinns de ursprungliga fram- och bak
kanalerna. 

Den CD-4-dekoder som vi här beskriver är 
nyutveckJad och innehåller två komplexa lin
jära IC-kretsar, en för vänster och en för hög
er kanal. Varje sådan IC innehåller förförstär
kare för grammofonsignalen, FM-begränsare 
med fasdetektor och 30 kHz VCD, bärvågs
detektor med automatisk stereo/ 4-kanalom
koppling, dubbla brusreduceringskretsar med 
expander, matrisförstärkare, utgångsförstär-
kare och spänningsstabilisering. • 

r---,.---,----- ---------r-----""*-""*-----.,5V 

vco-
. 13,5 v 
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IR4991 
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Fig 2. Principscbema fOr 
CD-4 dekodern. 

Kompon.ntnummtr 

Väns te r Höger Gemensamma 

C401- " , C451- 491 C450, 0401-403 

IC401 IC451 

L401 L4S1 

RLOO- 449 R450-499 

T401 - 406 1451- 456 

VR401- l,02 VR4S1 - 452 



TANOBERG "-"IIW SURLQ Rl<!O .... C.- TA lOSS 

"Angivna dala är nästan utan undan
tag alldeles för blygsamma för den 
mycket konkurrenskraftiga amerikanska 
marknaden, där tillverkarna inte drar 
sig för att krama ut den allra sista watt
en och microvolten (och helst lite till) 

"Det är första gången vi har upptäckt 
exakt lika värden för TH D (total har
monisk distorsion) i både mono och 
stereo. Vem sade att inte det var möjligt ?" 

Tandberg TR 1055 

"När ni nyttjar denna kraftfulla för
~tärkare, kommer ni förmodligen inte 
alt lyssna på skval - det är helt enkelt 
en för fin apparat för den sortens 'strö'
lyssnande. " 

ur sina produkter." Tandbergs produkter är hårdtestade i ledande 
facktidskrifter över hela världen. Med lysande resultat. 

Vill du läsa mer om Tandbergs fantastiska 
förstärkare? 

Besök din Tandberg fackhandlare så får 
du särtryck på testerna. Eller rekvirera dem 
från oss. 

1------------------------------, 

Ja tack, jag vii! gärna att ni 
utan kostnad skickar mig 
särtryck på testerna. 

Namn 

Frankcrasl'j 
Tandberg 

belalar 
porlot 

Tandberg Radio AB 
Fack 
172.03 SUNDBYBERG 3 

Adress Svarsförsändelse 
Postnr kontonummer 7200 
Postadress 172 03 SUNDBYBERG 3 L __________ ~~~ ______________ ~ 

TANDBERG 
- det är skillnad. 
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BYGG SJÄLV 

Testskiva bör användas vid 
intrimning av CD-4-dekodern 

Fig 3. Brusreduktionskret
sarnas frekvenskarakteristik. 
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CD-4 dekodems funktion 
I fig 2 visas principschemat fOr vänstra 

kanalen av CD-4 dekodern. Den högra ka
nalen är identisk med undantag av kompo
nentnumreringen. 

Till stift 26 på IC-n matas den sammansat
ta signalen från pick-upen. I det fOrst a steget 
sker fOrstärkning och RIAA -korrektion. Med 
tri mpotentiometrarna VR 401 (resp. VR 451) 
sker inställningen av summasignalernas fOr
stärkning. Med dessa trimpunkter justeras 
kanalseparationen. 

Denna intrimning är beroende av använd 
pick-up, eftersom olika pick-uper ger olika 
utspänn ing i området 20 Hz - 15 kHz. Ef
tersom 30 kHz-signalen är frekvensmodule
rad, påverkas dock inte dess demodulerade 
amplitud av denna trimpunkt. 

Aktivt lågpasstiIter 
Från stift 23 matas den fOrstärkta signalen 

till det aktiva lågpassfiltret T404 och band
passfiltret T401 - 402. I lågpassfiltret T404, 
som dämpar signaler över 15 kHz, hindras 30 
kHz-signalen från att komma in i resten av 
fOrstärkeriet , där den annars skulle kunna ge 
upphov till interferensstörningar. 

Bandpassfiltret T401 - 402 har mittfrek
vensen 30 kHz och dess utgång matar 
ingången till FM-detektorns begränsare (stift 
22). 

FM-detektorn består aven fasdetektor och 
en VCO, vars tomgångsfr.ekvens injusteras till 
30 kHz med hjälp av VR 402. I samband med 
detta finns även en bärvågsdetektor, som via 
stift 13 och R449/ R499 tänder lysdioden 
D401 på receiverns frontpanel ovanför pick
up-tangenten. D40 1 fungerar därvid som 
CD-4-indikator. 

Utgången från FM-detektorn matas till ett 
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annat 15 kHz-lågpassfilter T403, vars utgång 
driver en förstärkare med brusreducering och 
expander. Brusreduktionskretsarna har två 
frekvensband, ett lågfrekvent med mittfrek
vensen 630 Hz och ett högfrekvent med mitt
frekvensen 10 kHz, sefig 3. 

Utsignalen från denna krets inmatas på 
matrisfOrstärkaren, där skillnadssignalen 
sammansätts med summasignalen, och man 
får de båda ursprungliga signalerna fOr fram
respektive bakkanalerna. 

CD-4 dekodern kräver endast + 13,5 volt 
matningsspänning och denna erhålls genom 
att man utnyttjar spänningsfallet över de två 
seriekopplade dioderna D402 - 403. Den 
ursprungliga spänningen på + 15 volt min
skas med cirka 1,5 volt. 

CD-4 dekodems mekaniska uppbyggnad 
CD-4 dekodern byggs på ett avlångt kret

skort med måtten 80 X 230 mm, sefig 8. Kret
skortet är försett med påtryckt komponent
placering. Detta kretskort fästs i receivern 
med tre gängade distans bultar. 

En av dessa bultar fästs i det inre hålet vid 
antennkontakten på FM-tunern och de två 
andra bultarna fästs i två hål på det stora 
kretskortet, sefig 9. 

Hur dekodern skall inkopplas framgår ock
så avfig8. 

Om man tidigare har byggt receivern med 
den tvåkanaliga pick-up-förstärkaren IC 301 , 
måste'denna först kopplas ur. Det räcker med 
att ta ur IC 301 och löda (eller klippa) bort 
R301 och R311. Matningsspänningen till 
dekodern tas från stift 9 på IC 301. 

Vid monteringen av kretskortet börjar man 
med alla trådbyglingar på kretskortet. Dessa 
är markerade med ett vitt streck mellan två 
hål. Därefter monteras alla motstånd, dioder, 
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W>IOPROGNOSER 
Augusti.1975 
Månadens solfläckstal: 17 
I RT 1971, nr 9, visades hur diagrammen ska tolkas. Dia
grammet över brusfåltstyrkan anger den fåltstyrkenivå i dB 
över l Il V /m radiobruset 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. 

BRUSFÄLTSTYRKA 
icH! Mottagning i S ... .,.igt, sommar. 80ndbredd 3 kHz 

MHz 

MHz 

NORDAMERIKA 
Göteborg - New York 6100 km 292· 

AUSTRALIEN 
Göteborg - Sydney 16000 km 67° 

MHz 
FJÄRRAN ÖSTERN 

8400 km 43" 

MHz 
NQRDAMERIKA 

Karlsborg-Son Fronsisco 8600 km 326" 

PAMA§·Experimentplatta 

EN GREJ FÖR: HOBBY. ' EXPERIMENT. STUDIER. IDEER. 
M.M .• M.M. 

Här är den nya lättmonterade, elektronik-experimentplattan. På 
den kan Du göra direkta efterbildningar av i stort sett vilket kopp
lingsschema som helst. Du kan göra egna experiment, som Du utan 
svårighet kan kontrollera och förbättra för att Du ska få fram de 
bästa re&ultaten av Dina experiment. 

DJ behöver ingen lödkolv. Istället fäster Du komponenterna med 
snabbkopplingsklämmor. Kortslutningsbryggorna använder Du 
till vinkelöverföringar och beröringsfria korsningar. Mätkablarna 
kan Du koppla ihop ovanpå varandra för at~ spara plats på plattan. 

Du kan komplettera och bygga ut experimentplattan obegränsat 
hur Du vill för att passa just Dina experiment. 

TILLBEHÖR TILL GRUNDSAT-
SEN.PGS. 

4 st. grundplattor med 2 mm 
hål 121 i 5 x 5 mm raster. 

10 st. förbindelsebryggor med 
4 st 2 mm hål 0 i vardera. 

2 st. jordskenor med 1 6 st. 2 
mm hal 0 i vardera. 

3 st. kortslutningsbryggor med 
1 st. 2 mm hål 0 i vardera. 

20 st. snabbkopplingsklämmor 
i varierande färger: blå. gul. röd 
och svart, 2 mm stift. 

2 st. övergångskontakter 2/4 
mm. 

2 st. övergångskontakter 4/2 
mm. 

4 st. 35 cm mätkablar med 2 
mm stiftkontakter och berä
ringsskyddat hål för extra stift
kontakt. 

TILLBEHÖR TILL KOMPLETTE-
RINGSSATSEN. PKS. 

1 st. kretskort 40 x 25 mm med 
pålödd 16-polig IC-soekel för
bunden med 16 st 2 mm 121 
bussningar. 

5 st. snabbkopplingsklämmor, 
2 mm stift. 

10 st. 10 cm mätkablar "med 
2 mm stiftkontakt och berö
ringsskyddat hål för extra sti"ft
kontakt. 

EXTRA TILLBEHÖR. 
2 mm kabelsats med fjäderbel. 
stift och beröringsskyddat hål 
för extra stiftkontakt. Kabelsat
sen innehåller: 5 x 35 cm kabel 
samt 10 st. stiftkontakter i olika 
färger. 4 mm samma som ovan 
beskr. men med S-delat stift. 
Kabelsatsen innehåller: 6 x 1 m 
kabel samt 12 st. 4 mm stift
kontakter i olika färger. --------------.... ---------

Till PAMA-Elektronik Box 7021 
Tel: 042/111181 25007 Helsingborg 
Sänd mig mot postförskott: 
Antal 
O Grundexperimentsatsen ä 146:
O Kompletteringssatsen ä 95:-
O Båda experimentsatserna ä 230:-

O 2 mm kabelsats ä 20:
O 4 mm kabelsats ä 40:-

Namn . ...... . ........ . ..• . .. . .•................. . . .... .... .... . .... 

Adress ................ . . ........ ... .. . . ... .. . .. .. · · ············· · ... ·· ~ 
cD 

Postadr . ... .. .... . .... ..... ....... . . ..... ...... .. .. .... . . . . ..... . . . . ~ 
I priserna ingår moms. Frakt tillkommer. 
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Basic Matrix 

~-- ~ -~ 

t t t 
3 O 3 

CHANNEL SEPARATION 

Basic Matrix 
10-40 Blend 

~--20_~ 

t t t 
3 5 3 

lO- lO Blend 
F -B and W-M Log ie 

~ __ 20_~ 

t t t 
20 20 20 

h_i_d h_~_d ! ~ ! 
~_20 __ 4 Fig 5. KanaIseparation fOr olika 

typer av SQ-dekodrar. 

Numbers indicate Channel Separation in dB 

de fyra trimpotentiometrarna samt lödstiften 
till IC-kretsarna. 

Vid inlödningen av dessa lödstift klipper 
man till fyra remsor med vardera 14 stift, trär 
i dessa på kretskortets översida och löder fast 
stiften på undersidan. Därefter viker man av 
det band, som håller samman lödstiften. 

Sist monteras kondensatorerna, transisto
rerna och de båda drossl arna L401 och L451. 
Deras anslutningsstift bockas och löds som 
fig 9 visar. 

När alla komponenter och anslutningsleda
re är ini ödda kan kretskortet installeras i re
ceivern. För att man ska få tillräckligt av-

Fig 6. Principschema rör SQ
dekodern. 

stånd till komponenterna på de undre kret
skorten placeras en 2 mm distanshylsa mellan 
varje distansbult och dekoderns skärm platta. 

Skärmplattan vänds med foliesidan neråt. 
- Mellan skärmplattan och kretskortet pla
ceras sedan ytterligare en 2 mm distanshylsa 
på varje bult, innan kretskortet fästs med tre 
muttr.ar. 

När alla inkopplingar är klara och kompo
nentplaceringen kontrollerad , kan man plug
ga i de båda IC-kretsarna. 

CD-4 dekodems trimning 
Vid trimningen av CD-4 dekodern bör man 

+20 V C6" C614 

1-13 

R61S C61S 

A2 C602 
R o------j f----' 

ha tillgång till en CD-4 testskiva. Intrimning
en av VCO-n kan dock göras med en vanlig 
CDA-skiva. Man fcirfar därvid enligt fciljan
de: 

Spela aven CD-4 skiva och kontrollera 
med stroboskop att hastigheten är exakt 33 
1/3 varv. Ställ VR401 och VR451 i mittiäge. 
Ställ VR402 och VR452 i vänstra ändläget. 
Vrid VR402 åt höger till det läge där lysdio
den D401 tänds. Vrid sedan VR402 till det 
högra ändläget och vrid därpå tjllbak'a till 
dess D401 åter tänds. Ställ sedan VR402 mel
lan dessa båda lägen, vid vilka D401 tänds. 

Upprepa denna procedur med VR452. Ef- ~ 

R636 

'----------------r<~t----------++20V 

C63

tW
3 Cl LF 

C2 RF 

C634 
R646 R64S 

R60S 

TL..._C6_10~_...JT C60S 
'--__________ ~------------~C6=:~:3~:: 

R64S~ QR647 I 
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BraTV2-bild 
också i besvärliga lägen. 

Hirschmann Super Spectral 
Den har hög förstärkning och god 
riktverkan. Därför ger Hirschmann 
Super Spectral utmärkt TV2-bild också 
i besvärliga lägen och långt från 
sändaren. 

Monteringen går snabbt. När du 
fäller ut reflektorn låses den automa
tiskt av ett snäpplås. Inga skruvar. 
Och elementen vrider du bara ett 
kvarts varv. Där låses de säkert. 

Reflektorns utformning och der. 
smala elementprofilen ger obetydlig, 

vindfång. Det minskar vibrationerna och därmed kraven på 
mast och stagning. Elementfästet är av Ultrarnid B4K, en plast som 
tål solens UV-strålning och som är nästan omöjlig att bryta av. 
Elementlåset gör att antennen går att fälla ihop så den tar liten 
plats. Bådevid transport och lagring. 

Hirschmanns breda antennsortiment- radio-, TV-, husvagn
och bilantenner - kan du snabbt få från oss. Dessutom antenn
filter, förstärkare och kontakter. 

Svenska AB Philips 
Servex, Fack, 10250 Stockholm 27 

Orderkontor 
Stockholm Tel 08-635520 
Sundsvall Tel 060-150980 

PHILIPS 

Informationstjänst 9 
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Fig 8. Kretskortet för CD-4-dekodern sett från komponent
sidan med inkopplingsanvisning. 

tersom D401 matas från både vänster och 
höger kanal, kommer D401 vid denna trim
ning att lysa med halv eller full ljusstyrka. 

Intrimningen av separationen mellan fram
och bakkanalerna sker bäst efter en testskiva, 
där en speakerröst presenterar de fyra ka
nalerna i tur och ordning. 

VR401 reglerar separationen mellan 
vänster framt .och vpn ter bakled, medan 
VR4S1 reglerar separationen mellan höger 
fram- och höger bakI ed . . När speakern pre
senterar vänster framkanal, justeras VR40J 
för m'inimum ljud i vänster bakkanal. När 
speakern sedan kommer att höras i höger 
framkanal, justeras VR4S1 för minimum ljud 
i höger bakkanal. 

Efter dessa justeringar är CD-4 dekodern 
fårdigtrimmad, och man kan börja avnjuta 
den "äkta" 4-kanalstereofonin. 

SQ-systemet - kort genomgång 
I SQ-systemet kodas de fyra kanalerna på 

inspelningssidan till två kanaler genom en 
speciell en koder med fasvridande nät, sefig 4. 
På avspelningssidan sker den omvända proce
duren i en speciell dekoder. På grund av SQ
systemets uppbyggnad kan man inte återvin
na fyra kanaler med exakt samma innehåll, 
som de fyra ursprungliga. 

Den separation, som en vanlig enkel SQ
de koder presterar visas ifig 5a. Denna sepa
ration kan förbättras med ett par blandnings
motstånd (fig 5b) och ökas ytterligare genom 
en logikkoppling med faskomparatorer och 
förstärkningsreglering: sefig 5e. 

Den dekoder, som vi här beskriver är den 
mest utvecklade av de dekodrar vilka CBS pre
senterat i samarbete med Motorola. Motorola 
tillverkar också de IC-kretsar, kring vilka 
SQ-dekodern är uppbyggd. Principschemat 
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för hela SQ-dekodern framgår av fig 6. 
Funktionen är i korthet följande. I IC 601 

delas de två inkommande signalerna L och R 
upp i fyra kanaler LF, LE, RF och RE. I 
IC603 sker en fasjämförelse mellan de olika 
signalerna. Denna IC lämnar sedan styrsig
naler till IC602 och transistorerna T60S-
609. 

I IC602 sker amplitudreglering av de fyra 
signalerna och med T606 "variable b/end" 
vilket medför avsevärt förbättrad separation 
mellan fram- och bakkanaler. Med R643 reg
leras totalförstärkningen för alla kanaler och 
med R640 påverkas logikens verkningsgrad. 
Med R630 ställs arbetspunkten för variable 
blend-kopplingen in. 

SQ-dekoderns mekaniska uppbyggnad 
SQ-dekodern är monterad på kretskort 

med dimensionerna J 10 X 137 mm, sefig lO. 
Kretskortet monteras bakom potentiometer
kortet på tre distansbOltar. En av dessa fåsts 
i den ena av de två skruvar som håller poten
tiometerkortet. 

SQ-dekodern inkopplas med en 7-polig 
kontakt till punkterna A J, A2, C J, C2, C3 
och C4 på omkopplarkortet 7S2F, samt med 
två kontakthylsor till de båda punkterna O 
och + 20 volt bredvid C 196 på det stora kret
skortet. För att man ska få en bättre reglering 
av + 20 voltspänningen har IC 196 ersatts 
med MC 7720CP, som monteras på kyl
flänsen utan isoleringssats. R 196 behövs där
för inte längre och RJ97 kan ersättas med en 
blanktråd. 

Vid monteringen av SQ-kortet börjar man 
helst med alla små komponenter (motstånd 
och dioder). Vid inlödningen av de sju lödstif
ten för plug in -kontakten är det lämpligt 
att först trä i alla stiften i kretskortet och plug-

Fig 7. Bilden visar inmonteringen av 
SQ-dekodern i receivern. 

ga kontakten, så att man får på stiften , varefter 
stiften löds fast. 

SQ-dekoderns trimning 
När SQ-dekodern nu är färdiglödd och 

inmonterad i receivern är det dags för prov
ning och timning. Först spelar man en vanlig 
stereoskiva och ställer in R643 så, att man får 
samma ljudstyrka med SQ-tangenten intryckt, 
som man får med 4-kanaltangenten aktiverad. 

R630 justeras sedan så, att T60t leder när 
inspänningen på stift A 1 är SOO m V och spän
ningen på stift A2 är 80 mV men strypt, när 
spänningen på stift A2 minskas till 60 mY. 
Mätfrekvens 1kHz. 

Med R640 regleras logikens verkningsgrad. 
I minläge erhålls en separation på 6 dB mellan 
fram- och bakkanaler. I maxläge finns en sepa
ration på 20 dB , men samtidigt minskar över
styrningsmarginalen för SQ-dekodern. 

Tillverkaren rekommenderar att denna 
trimpunkt ställs i mittläge dvs SO % logik
funktion. De lyssningsprov som förf. har ge
nomfört med ett antal SQ-skivor har inte visat 
på någon hörbar skillnad mellan SO % och 
100 % logikfunktion. 



Fig 9. Bilden visar inmonteringen av CD-4-
dekodem i receivern. 

RT-receivern är nu helt utbyggd och inne
fattar således en komplett 4-kanalförstärkare 
med IC-bestyckade 4-kanaldekodrar, FM-ste
reotuner, 4 X 30 watts slutsteg samt fjärrkon 
troll. Receivern är med detta en av de moder
naste och exklusivaste konstruktioner, som 
finns att tillgå i byggsatsform, och förf. önskar 
alla RT:s receiverbyggare ett angenämt lyss
nande med en apparat, som har alla utsikter 
att förbli modern under lång tid. • 

Komponentforteckning 
SQ-dekoder 
C601-602 
C603 - 604 
C605 - 608 
C609-610 
C611-613 
C614-616 
C617 - 620,633 - 636 
C621-622 
C623-625 
C626-628 
C629 
C630 
C631 - 632 
0601-606 
IC601 
IC602 
IC603 
R601 - 604 
R605-608 
R609-612 
R613 -617 
R618 -619,633 -634 
R620-622, 645 - 648 
R623 
R624 
R625 
R626, 631 - 632.635, 
636 
R627 
R628 
R629 
R630 
R637 
R638 
R639 
R640 
R641 
R642 
R643 
R644 
T601-605 

47 nF polyester 
3300 pF styrol 
18 nF polyester 
0,1 /LF polyester 
39 nF polyester 
4700 pF styrol 
4,7 /LF tantal 
15 /LF 16 V tantal 
I /LF polyester 
2,2 /LF polyester 
0,15 /LF polyester 
22 /LF 40 V el.Iyt. 
3,3 JLF tantal 
IN 4148 diod 
MC 1312P(Motorola) 
MC 13 14P(Motorola) 
MC 1315P(Motorola) 
4,7 k 1/8 W 5 % 
3,9 k 
12k 
5,1 k 
2k 
lOOk 
6,2k 
300 ohm 
470 k 

I k 
51 k 
82 k 
220 ohm 
100 ohm trimpot 
2,7 k 
3,3 k 
33 ohm 
lO k trimpot 
47 ohm 
8,2 k 
4,7 k trimpot 
8200hm 
MPS-AI8 (Motorola) 
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Fig 10. Kretskortet för SQ-dekodem sett från komponents idan. 

T606 2N 5461 (Motorola) R401,451 47 k 
T607 - 609 'MPS-A55 (Motorola) R402,452 10 k 
I kretskort CA-756 R403, 406 , 428, 
I kontakt 7-polig 434,436,453,456, 
2 . hylsor fOr 1,3 mm stift \ 478 , 484,486 15 k 
9 stift 1,3 mm R404,427 , 454. 477 150 k 
3 distanshylsor 25 mm R405,455 2,2 k 
3 muttrar M3 R407,457 33 ohm 
46 stift fOr IC R408,417,458 , 467 3300hm 

R409 , 422,459.472 6.8 k 
C D-4 dekoder R410,460 I k 
C401, 402, 406, 424, R411,461 22 k 
451,452,456,474 I /LF tantal R412, 414,462.464 82 k 
C403,453 220 /LF 16 V el. lyt, R413, 426, 4,33, 
C404,454 22 nF polyester 442,445,463 , 476. 
C405,455 4700 pF styrol 483,492,495 3,3 k 
C407,457 0,47 !lF tantal R415,423,465,473 8,2 k 
C408,458 33 nF polyester R416, 418-421. 429 -
C409, 417,430, 431,437,439-441 , 
459, 467,480 2700 pF polyester 443 - 444, 466. 468 -
C410, 416, 422. 471,479 - 481,487. 
450, 460.466,472 10 /LF 16 V tantal 489 - 491,493 - 494 4.7k 
C411,461 I nF ker. skivkond R424, 432,474 , 482 7.5 k 
C412, 462 680 pF styrol R435, 446 , 485 , 496 1000hm 
C413 -415,463 -465 1500 pF styrol R438 , 488 27 k 
C418, 431,468,481 3900 pF styrol R449,499 1,5 k 
C419, 432,435.437 , T401-406, 451 - 456 BC 319C 
469, 482,485 , 487 820 pF styrol VR401 , 451 220 ohm trimpot 
C420, 433, 441 , VR402, 452 4,7 k trimpot 
470,483 , 491 3,3 /LF tantal I kretskort CA-7S4A 
C421, 429, 434, 436 , I skärm platta CA-7S4S 
471 , 479,484, 486 6800 pF polyester 56 stift fOr IC 
C423,473 2200 pF styrol I kontakt 6-pol 
C425,475 100 pF ker. skivkond 3 distansrör 25 mm med tapp 
C426, 476 10 nF polyester 6 distans rör 2 mm 
C427,477 0,68 !lF polyester 3 muttrar M3 
C428 , 478 8200 pF polyester 5 stift 1,3 mm 
C438 , 488 100/LF 16 Vel.Iyt 
C439-440, 489 -490 22 /LF 35 VeI.lyt 
0401 lysdiod 5082 - 4850 Kompletta satser enlir styck listorna kan köpas 
D402 - 403 IN 4002 från Ingenjörsfmna C -Elektronik, Långsjövägen 
lC401 , 451 QSI-5022 15 B. 13500 Tyresö, tel 08-742 2080 kl. 13 - 17. 
L401,451 100 mH drossel - Komplett sats till SQ-dekodern kostar 251 kr 
R400,425 , 447,448, inkL moms och komplett sats till CO-4 dekodern 
450,475.497, 498 lOOk 1/8 W 5 % 365 kr inkL moms. 
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88B-transceivem Heathkit 8B-I04 
SB-I04 är en intressant konstruktion som skiljer sig radikaltfrån sinaföregångare. 
Slut- och drivs teg är bredbandsavstämda och avstämningen sker med bara en rattför hela stationen. 
Frekvensskalan har ersatts av enfrekvensräknare. 
Vi har provbyggt och testat en transceiver och redovisar här våra intryck och mätdata. 

•• När världens största tillverkare av elek
tronikbyggsatser, Heathkit, presenterar en 
nyhet till det omfattande modell programmet, 
brukar det rent teknologiskt röra sig om ett 
framåtskridande. Som ett exempel kan näm-

nas den syntesstyrda FM-mottagaren AJ 
1510, som presenterades fOr några år sedan. 
Då var Heathkit tämligen ensam om denna 
applikation av syntesgeneratorn. I dag tillver
kar flertalet amerikanska och japanska firmor 

syntesmottagare för FM-rundradiobruk. 
För drygt ett halvår sedan lanserades en ny 

serie amatörradiomateriel av Heathkit. Vi ska 
här presentera grundstommen i denna "line", 
transceivem SB-104. 

FUNCTIONS AND CHASSI~ 

TlC. / AUDIO REGULATOA 
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Mätningar: SVEN NORDIN, SMSLE, 
Televerkets Centra!forvaltnin$. 
Text: GUNNAR LILLIESKOLD, SM0DIS 
Foto: HANS J FLODQUIST, Kamera-Bild 

Transceivern, som arbetar på de fem kort
vågs banden, skiljer sig helt från sina rör
bestyckade föregångare. Halvledarbestyck
ningen är fullständig och omfattar även slut
och drivsteg, vilka gjorts bredbandsavstämda. 

CONNECTIONS 

I mottagardelen och sändarens försteg tilläm
pas bandfilter och därmed är VFO:ns avstäm
ningsratt den enda förekommande. Operatio
nen av stationen blir därför annorlunda gent
emot gängse stationers: Ingen avstämning 

RT provar 

krävs. Man behöver bara ansluta lämplig an
tenn för att ta stationen i bruk. Om SVF är 
för högt, reduceras effekten automatiskt ge
nom en reflektorneter vid transceiverns ut- ..... 
gång som påverkar ALe-funktionen. ,... 

." ... : ! .. ' <}5~ ." "'H_ 

""l' ''' ~ .?" •• -;;.~;:-''--=i:c:::.'.''--, ---.:~---------------+--------+-l---+---l TI~~~~,·_· ~ .. 
L

t----~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::==::::::::::=t-~~_1 .. ... 

TOR/ . 

'" ---+-----&iO) c:,T 

>--"-I----+.....,..-@.,UOlO 

AV 

B f'AIECilUIENCY DISPLAY 

l . BAND SWITCH AT 3 .5MHZ POSITION. 

2 . IENC'RCLIEO LI:TTIERS ON PLOG.IN BO"'RO& 
"tUfIII TO UNOEfIII-CHASS'S LA.ELS. 

s .. 

""[1.01lY 
,OCKeT 

Fig l. Stationens block schema. Varje 
block utgör ett kretskort. Bokstavsbe
teckningarna svarar mot: A) fre
kvensräknare, B) mikrofonförstärka
re, vox och stabilisatorer för 5 och Il 
V, C) sändarblandare och försteg, D) 
kristall oscillatorer för l:a blandaren 
och förblandarsteg för sändare och 
frekvensräknare, E) kristallfilter och 
balanserad modulator, F) mottaga
rens MF- och LF-steg, G) mottaga
rens första och andra blandare. Band
passfiltren på kort G, D och C kopp
las om med dioder. 
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TILLVERKARENS SPECIFIKATIONER: 
Allmänt 
Frekvensömråde 
Frekvensstabilitet 

3,5 -29,7 MHz 
mindre än 100 Hz/tim 
eft 30 min uppvärmn 
USB,LSB,CW 
200 Hz (± l siffra) 

Vikt 
Sändare 
H F-effekt 

7 kg 

HögeJJekt (50 ohm, icke reaktiv last) 
SSB: 100 W PEP ± I dB 
CW: 100 W ± l dB 
LågeJJekt 

Trafiksätt 
Avläsningsnoggrannhet 
Frekvensområde 
"Back-Iash" vid avstämning 
Matningsspänning 
Strömförbrukning 

350-2450 Hz± 75 dB (-6 dB) 
100Hz 

Utimpedans 
Bärvågsundertryckning 

SSB: 1 W P~P (minimum) 
CW: l W PEP (minimum) 
50 ohm, mindre än 2: l SVF 
50 dB under en 100 W enkelsignal, 
1kHz moduleringsfrekvens 13,8 V nom (max 16 V) 

Mottagning: 2 A 
Sändning, låg effekt: 3 A 
Sändning, hög effekt : 20 A 
14,6 X 36,75 X 35,24 cm 

Sid bands undertryckning 
Övertonsundertryckning 
Spuriosutstrålning 

55 dB vid 100 W, 1 kHz mod frekv 
45 dB under 100 W 
- 50 dB inom ± 3 MHz från bärvåg 
utom vid 3,5 MHz-bandet, -40 dB Dimensioner 

Dubbelblandad mottagare 
Enkelblandad sändare 
Heathkit använder traditionellt filterfrekven
sen 3 395 kHz i amatörradiosändare och mot
tagare. Så har man gjort även i SB-104. 

I mottagaren sker blandning först mot en 
kristallstyrd frekvens, så att man får en mel
lanfrekvens av 8 395 - 8895 kHz. Denna 
blandas med en VFO-frekvens av 5 - 5,5 
MHz och man får då skillnaden 3395 kHz. 

Vid sändning förblandas den kristallstyrda 
frekvensen (en för varje band) med VFO-frek
ven sen. I sändaren sker därför bara en bland
ning av SSB-signalen. 

Varför man inte tillgripit denna lösning vid 
mottagning beror väl på att mellanfrekvensen 
ligger nära 80 m-bandets undre del. MF
dämpningen skulle då bli alltför dålig. 

Digitalt angiven 
frekvens indikering 
Frekvensindikeringen sker med inbyggd fre
kvensräknare. Det har naturligtvis stora' för
delar vid just en byggsats. Frekvensnoggrann
heten ka.Ll enkelt reproduceras. "Hjärtat" i 
frekvensräknilren, dvs kristallen, trimmas in 
mot en normalsändare (WWV) och därefter 
vet man exakt vilken frekvens man sänder el
ler mottar på. Detta gäller då för samtliga 
band och oberoende av var man befinner sig 
på dessa (bandkanterna stämmer inte alltid 
vid mekanisk, analog frekvensindikering). 

Ur det mycket komprimerade blocksche
mat,fig 1, framgår förhoppningsvis räknarens 
uppbyggnad i stort. 

Till räknaren matas den förblandade sig
nalfrekvensen, den som även påförs sändaren. 
Mellanfrekvensen utgör skillnaden mellan 
denna och den utsända (eller mottagna) fre
kvensen. För att frekvensräknaren ska visa 
rätt värde förprogrammeras ett värde i räkna
ren. Från detta räknas sedan den rätta fre
kvensen fram. I en matris sker program
meringen. Denna är olika för USB, LSB och 
Cw. Därför har man alltid en riktig fre
kvensangivelse, oberoende av använt sidband. 

Elektronisk i stället 
för mekanisk uppbyggnad 
En trend inom professionell kommunikations
radio är att man försöker göra elektroniska i 
stället för mekaniska konstruktionslösningar. 
Man använder t ex dioder i stället för skrym
mande omkopplare, digital frekvensindikering 
i stället för kugghjulsutväxlingar och preci
sionsgraverade skalor, bredbandsavstämda 
steg m m. På så sätt slipper man en mängd 
axlar i apparaten som binder de olika funktio
nerna till givna positioner. Med en i huvudsak 
elektrisk uppbyggnad kan man därför i större 
utsträckning än tidigare disponera kretsarna 
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Fig 2. Modulupphyggnaden ger servicevänlrghet. 
Mottagarens ingångs steg är placerat på skarvkort 
ror intrimning av bandpassfilter. 

så, att den kan byggas som plug in-kort. 
Dessa tankegångar har tillämpats vid kon

struktionen av SB-104. Sefig 2. Ketskorten är 
placerade i plåtfack för skärmning mot andra 
kretsar. Eftersom slutsteget är oavstämt har 
det kunnat placeras längst bak i apparaten. 
Moduluppbyggnaden har gjort den långt ser
viceanpassad. Det kort som ska repareras el
ler trimmas, placeras helt enkelt på ett skarv
kort. 

Många delar ger 
lång byggtid 
Den i huvudsak elektriska uppbyggnaden och 
den inbyggda frekvensräknaren innebär na
turligtvis att många komponenter ingår. 
Heathkit anger 2800 delar, därav 275 halvle
dare, och det fmns ingen anledning att betvivla 
den saken sedan man under ett par månaders 
tid har konfronterats med montage av bygg
satsen. Man får räkna med en byggtid av 
minst 75 timmar, om allt går bra. Det gjorde 
det i stort sett vid RT:s bygge. Vi stötte på 
några barnsjukdomar som nu är åtgärdade i 
dagens byggsatser, och vi åstadkom själva fel 
genom att ansluta transceivern till ett opålit
ligt nätaggregat som plötsligt gav 30 V. Sta
tionen tål max 16 V in. Efter en mindre brand 
och byte av några komponenter i apparatens 
regulatordel fungerade stationen åter. Visa av 
den lärdomen kan vi utan tvekan ge rådet att 
använda det nätaggregat som är avsett för 
stationen , Heathkit HP 1144. Det ger 20 A 
reglerad spänning, vilket stationen faktiskt 
kräver vid full utetTekt från sändaren. . 

God dokumentation 
i diger bygganvisning 
Som alltid vid byggsatser från Heathkit gäller 
att dokumentationen är synnerligen omfattan
de och väl utförd. Med byggsatsen följer två 
tjocka A4-kompendier med totalt 330 sidor! 

Därav bygge och inttimning hela 230 sidor. 
Bygget sker steg för steg, kretskort för krets

kort (totalt 15 st). Byggsatsen är inte svår att 
sammanställa trots det enorma kretsuppbådet 
men kräver tålamod. Följer man bygghand
ledningen till punkt och pricka, bör konstruk
tionen fungera utan problem från början. 

Alla delar fanns med i vår byggsats och 
inga komponentfel kunde konstateras . Kom
ponenterna förefaller provade vid Heathkitfa
briken, då de är märkta med en special kod. 

Samtliga spolar är fårdiglindade och flerta
let är av toroidtyp. Kretskorten är av glasfi
berlaminat. Mönstersidan av dessa har ett 
lackskikt mellan ledarna för att förhindra 
överbryggningar. Har man en termostatregle
rad lödkolv med smal spets är det ingen större 
risk för lödbryggor. Vi råkade inte heller ut 
för detta, men andra byggare har rapporterat 
fel av detta slag. Ledningsmönstret är på sina 
ställen ganska komprimerat. Kretskorten 
krävde totalt 40 timmar att bygga. 

När kretskorten var klara återstod drag
ning och anslutning av ett ganska omfattande 
kablage mellan ' kortkontaktema. Eftersom 
kabelstammen redan var sydd, inskränkte sig 
byggtiden för denna del till ca 15 timmar. 

Moduluppbyggnaden 
underlättar intrimningen 
För att inte riskera att ett fel .~er följ d fel pro
var man ett kretskort i taget. A ven här tilläm
par man således steg för steg-metodiken , vil
ket moduluppbyggnaden möjliggjort. Att 
kunna plugga i och ur de olika funktionerna 
underlättar även vid (eventuell) felsökning. 

Vid intrimningen utnyttjar man de kalib
reringssignaler som frekvensräknaren genere
rar och det inbyggda instrumentet för indi
kering av matningsspänning, ALe , signal
styrka och rel utetTekt. Endast universalin
strument och konstantenn erfordras f ö. Tota
la antalet trimpunkter är 39 st. 

Mottagaren tål 
hög inspänning 
Den enda uppgift som den okritiske köparen 
aven mottagare intresserar sig för är känslig
heten. Därför är många billigare mottagare 
kompromisslöst konstruerade för så hög 
känslighet som möjligt. Resultatet blir en 
mottagare med hög intermodulation ("man 
kan höra en mängd stationer som inte kan 
avlyssnas i många mycket dyrare apparater") 
och blockering av ingången även vid måttliga 
signalstyrkor. 

Den moderna konstruktionsfilosofin går ut 
på att mottagarens förmåga att behandla sig
naler ska komma i första hand. Intermodula
tionen ska vara låg och starka signaler ska 
kunna påföras ingången utan blockering som 



RT provar 
vid 3,385 MHz, - 60 dB vid mer än 
± 3 MHz från bärvåg 

CW-selektivitet 
(filter som tillbehör) 
Total forstärkning 
Lågfrek vensutgång 

400 Hz vid -6 dB, 2 kHz vie! 60 dB 

Tredjetonsdistorsion 

Operation 

30 dB under tvåtonsmodulering, 
lOOW PEP ut 
SSB: PIT eller vox 

AGC 

< 1 Il V for 0,5 W LF 
2,5 W i 4 ohm, 1,25 W i 8 ohm 
med mindre än 10 % distorsion 
< I ms tillslagstid, valbar åter
gångstid 100 ms eller l s, 

Sidton vid CW 
Mikrofoningång 
Mottagare 
Känslighet 

CW: tonnycklad vox eller manuell 
I lågeffektläget sker all S/M
omkoppling med halvledare 
Internt genererad 700 Hz-ton 

AGC frånkopplingsbar 
Intermodulationsdistorsion 60 dB 

25 kohm:s impedans Spegelfrekvensdämpning 60 dB 
MF-undertryckning 60 dB 

Selektivitet 

1 Jl V for 10 dB S + N/ N vid SSB 
( "" 2,5 JlY emk, 12 dB SINAD) 
2,1 kHz minimum vid -6 dB. 

Interna genererade spurioser Under 2 Il V, utom vid 3,65 , 
Pris: 4 600 kr 3,74, 14,24 och 21 ,2 MHz 
För nätdel, 220 V , tillkommer 590 kr 

5 dB max vid - 60 dB 

följd. Dessa krav ökar ständigt i och med att 
banden utnyttjas mer och vi får en hårdare 
"radiomiljö". Därför är det sällan man kan 
utnyttja en hög känslighet. 

Goda data hos mottagaren kräver låg sig
naInivå till och med sista blandaren. Därför 
ska förstärkningen i HF-steget hållas låg. 

Ett annat alternativ är att helt utelämna 
HF-steget. Det har man gjort i SB-104. Förfa
randet har medfört en osedvanligt god tålig
het mot starka signaler på mottagaringången. 
Som framgår av testrutan låg nivån för bloc
kering ungefår 100 dB över känslighetsgrän
sen. Det är ett mycket gott värde. 

När man "lyssnar över banden" fmner man 
att ljudkvaliteten är anmärkningsvärt god. 
Ljudet är "mjukt" och angenämt. Orsakerna 
till detta ligger bl a i den mycket fina statiska 
AGC-karakteristiken, se pkt 2 i mätre
sultatrutan. Amplituden hos LF-signalen hål
ler sig konstant även då inspänningen ökas 
till 3 V! Distorsionen låg då fortfarande under 
2 %. Den dynamiska karakteristiken mättes ej . 
Praktiska prov pekar dock på goda dynamis
ka egenskaper. Två tidskonstanter för åter
gången fmns att välja på. 

Fig J. Här framgår den enkla mekaniska uppbyggna
den av slutsteget. Des.s transistorer är fästa med 
bult i den kylDäns som syns längst bak. Drivsteget, 
även det bredbandsavstämt ser man till höger på 
bilden. Kretskortet längst ned på bilden rymmer 
lågpass6lter rör sändaren och reDektometer för ef
fektbegränsning vid för dålig anpassning mot an
tennen. 

(denna ger 20 A stabiliserad spänning). 

LF-bandbredden är begränsad i ett aktivt 
bandpassfilter. 

Två- eller tresignalselektiviteterna (intermo
dulation) kan man ej klaga på. De värden 
som redovisas i pkt 3 och 4 får anses som 
goda för en apparat av detta slag. Den relativt 
låga känsligheten hos mottagaren inverkar 
natutligtvis här i positivt avseende. Tvåsig
naIrnätningen avslöjar om dämpningen utan
för MF-delens passband är tillräcklig. Siffran 
påverkas även av om oscillatorsignalerna 
innehåller brus (eller är orena). 

Tresignalmätningen visar vilken grad av 
intermodulation som förekommer i HF- och 
blandarsteg. 

Övriga mätningar på mottagaren omfattar 
MF-dämpning, spegelfrekvensdämpning och 
spurioser. Värdena motsvarar tillverkarens 
specifikationer, med undantag av MF-dämp
ningen vid 80 m-bandets nedre del, där dämp
ningen är 4 dB för låg. Att man vid konstruk
tionen tillåtit redovisade spurioser är en smu
la otillfredsställande. De är ganska starka. 
Signalerna uppkommer som blandnings pro
dukter av kristalloscillatorns frekvenser och 
övertoner från VFO:n. 

Förmodligen uppkommer detta fenomen 
p g a att man även vid mottagning måste ge 
en forblandad signal till räknaren. Förutom 
dessa starka spurioser kan man registrera 
övertonerna från räknarens l MHz-oscillator. 
De är dock mycket svaga och besvärar ej , ef
tersom de ligger i eller utanför bandkanten 
utom vid 29,0 MHz. 

God uteffekt 
över alla band 

Intressant var naturligtvis att se om det bred
bandsavstämda slutsteget skulle ge den utlo
vade uteffekten: 100 W PEP. Det gav drygt 
denna effekt. 110-140 W PEP uppmättes 
över de olika banden. Även l W-läget gav 
mer uteffekt än vad som specificerats som 
minimieffekt. 

Mätningen omfattar ett antal spektrogram. 
Övertonshalteil var relativt låg: - 45 dB för 
2:a del tonen och -55 DB för 3:e deltonen 
(andra övertonen); se f ö bild e) i mätre
sultatrutan . 

Bilderna a) och e) visar spurioser runt fre
kvensen 14,2 MHz. De ligger undertryckta ca 
40 dB. Inte dåligt, men 10 dB till hade varit 
en fördel. Spurioserna ligger dock utanför 
bandet och borde dämpas en del i antennen. 

Värre är det om spurioserna ligger inom ett 
band. Fig d) visar spektrum vid 28 MHz. 
Spurioser 30 dB under nyttosignal förekom
mer inom bandet. Övriga band är helt god
kända. 

Distorsionen redovisas i e) och 1). Entons
mätningen, e) visar den harmoniska dis-

torsionen vid 14,2 MHz och 1kHz modu
leringsfrekvens. Distorsionsprodukterna lig
ger undertryckta 26 dB. Vid tvåsignaltestet i 
fig 1) visas intermodulationen mellan modu
leringsfrekvenserna 700 och 1000Hz. Här 
ligger intermodulationsprodukterna bara 20 
dB under nyttosignalerna. Siffrorna är alls 
icke ovanliga för amatörradiosändare, men 
internationella radioreglementet föreskriver 
faktiskt 31 dB. 

Fotografierna e) och1) avser l W-läget hos 
sändaren. Utseendet hos spektrogrammet vid 
100 W-läget var dock identiskt , varför vi inte 
redovisar detta. 

Det kan vara drivsteget som ger distorsion , 
men distorsionen kan också mycket väl upp
komma i något tidigare steg. I sammanhanget 
bör nämnas att vi var tvungna att justera vi
loströmmen i drivsteget. Ioriginalutförandet 
uppgick denna till 1,5 A (!) och steget blev 
snabbt brännhett. Ett motstånd ändrades från 
100 ohm till 220 ohm enligt rekommendatio
ner från Heath. Steget blev svalt efter detta, 
men det är möjligt att viloströmmen nu blev 
alltför låg så att steget blev olinjärt. 

Enkel manövrering 
av stationen 

En enda ratt för avstämningen gör stationen 
angenäm att använda. Operatören kan svara 
på ett anrop utan att behöva tänka på slutste
gets avstämning. Skulle SVF vara för högt, 
reduceras effekten automatiskt. 

Naturligtvis ingår vox, dvs S/M-omkoppla
ren är talstyrd. Såväl förstärkning som tids
konstant hos vox kan justeras från panelen. 

Som tillbehör till stationen fmns ett CW-fiI
ter med 400 Hz bandbredd och en störnings
begränsare som arbetar i MF-delen. 

Den enkla manövreringen är naturligtvis 
till nytta i många sammanhang. Vid tester 
t ex vinner man tid genom att slippa avstäm
ningen. Många synskadade ägnar sig åt ama
törradio. En bredbandsavstämd station är 
naturligtvis idealisk härvidlag. Från fre
kvensräknaren skulle man kunna få ut sig
naler för att omvandla till ljudsignaler. 

En detalj som förtjänar att omnämnas är 
avstämningsrattens utväxlingsmekanism. 
Denna går helt ryckfritt utan "back-Iash ". 
Utväxlingsförhållandet är högt och ett varv 
motsvarar ungefär 30 kHz. Avstärnningsrat
ten har ett uttag för pekfmgret, så att fre
kvensen snabbt kan ändras från den ena till 
den andra änden av ett band. 

Sammanfattning 
och utvärdering 
• Stationen har en bra mottagardel. Den tål 
höga inspänningar utan att ge distorsion och ..... 
LF-nivån är konstant tack vare att bra AVC- IJIIII""" 
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MÄTRESULTAT OCH 
TESTDATA: 
Provningsobjekt Heathk it SB-I04 
Provningsperiod April - Juni 1975 
Byggsatsens serienummer O I 505 
Omgivningsten1peratur + 18°e vid mätningarna 
Mätutrustning: 
Signalgenerator Hewlett-Packard 606B 

(3 st) 
Synkroniseringsenhet 
Frekvensräknare 
Distorsionsanalysator 
Konstlast 
Rörvoltmeter 

Mottagardelen : 

HP 8708A 
HP 5245L 
Polarad 
Sierra 50 ohm 
HP 410B 
m.m. 

Mätningar utförda vid 13,6 V drivspänning från 
nätaggregat (220 V) 
I) Känslighet 
Mätningarna gjorda enl 12 dB SINAD. Mätfrek
venserna är valda så, att de inte sammanfaller med 
interna spurioser, se denna pkt nedan. F ö -är valet 
slumpmässigt. 

3505 kHz 3,0 p.V emk 

3715 kHz 
7010 kHz 
7150 kHz 
14010 kHz 
14330 kHz 
21005 kHz 
21350 kHz 
28005 kHz 
2880S kHz 
(299S0 kHz 

(= 1,5p.V klämspänning) 
2,2 p.Vemk 
2,0 p.V emk 
1,6 p.V emk 
2,8 p.V emk 
2,5 p.V emk 
3,0 p.V emk 
3,0 p.V emk 
3,5 p.V emk 
3,5 p.V emk 
8 p.Vemk 

OBS att detta är utanför specificerat 
arbetsområde). 
2) Statisk A Ge-karakteristik 
Inspänning Utspänning 
O (ret) dB O dB 
lO 10 
20 14 
30 15 
40 IS~ 
SO( "" I mY) 16 
60 16 
70 16 
80 16,S 
90 16~ 
100 ( "" I V) 16,S 
llO ( "" 3V) 16,S 

Vid 3 V in var distorsionen hos LF -signalen ut 
< 2 %. 
3) Tvåsignalselektivitet dB/p.V emk 
Frekvens (kHz) + 10kHz 
371S 77 dB 
ml0 ~dB 
14010 7S dB 
2100S 80dB 
2900S 81 dB 
4) Tresignalselektivitet dB/p.V emk 
Frekvens + sida 
3S2S 68 dB 
m~ 68~ 

-10 kHz 
74 dB 
74dB 
76 dB 
77 dB 
78 dB 

- sida 
70dB 
69 dB 

system. Blockering inträffar först vid hög in
spänning. 
• Mottagaren har en del starka spurioser, 
vilket dock fInns med i tillverkarens specifIka
tion. Sändarsignalen är ganska oren på 10 
m-bandet. Övertonshalten är tämligen låg. 
• Avstämningen sker med en ratt vid såväl 
mottagning som sändning. Det bredbandsav
stämda slutsteget har skydd mot för högt 
SVF. 
• Frekvensen ä r lätt att avläsa. Den goda 
upplösningen , 100 Hz, gör det enkelt att åter-
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140S0 
213S0 
28808 
S) Blockering dB rel känsl 

69 dB 
80dB 
74dB 

Frekvens 100 kHz 
+ 

36S0 lOOdB 
71S0 lOOdB 
141S0 lOOdB 
211 S0 100dB 
21 8S0 98dB 
6) Mellanfrekvensdämpning 
Mellanfrekvens 338S kHz. 
Mottagarfrekvens 
3S00 kHz 
14000 kHz 

100dB 
100dB 
100dB 
100dB 
IOOdB 

Mellanfrekvens 886S kHz ± 250 kHz 
Mätfrekvens 
7034 kHz 
7) Spegelfrekvensdämpning 
> 100 dB 

71dB 
80 dB 
74 dB 

utnivå sjönk 
+ 

22dB 
ISdB 
28dB 
26dB 
20dB 

ISdB 
l7dB 
12dB 
18dB 
16dB 

Dämpning 
S6 dB 
86 dB 

Dämpning 
77 dB 

8) Interna falska frekven ser 
Frekvens 
36S 0 kHz 
(3 . J VFO - J .,) 

ekv-inspänning 
22p.Vemk 

3740 kHz 
(J x - 4 . J VFO ) 

14200 kHz 
(7 . J VFO - J x) 
21200kHz 
(J x - 4 . J VFO = I:a MF) 
9) Ekvivalent störutstrålning 

so p.V emk 

. 3Sp.V emk 

Frekvens Klämspänning 
36,9 MHz 300 p.V 
Denna utgör kristallfrekvensen till I :a blandaren 
vid läge 28 MHz. På övriga band är störutstrål 
ningen lägre. 
10) Frekvensdrift 
3S0 Hz under IS min. Därefter obetydlig. 
I I) S-metern 59 motsvarande SO p.V emk. 
Intrimning mot intern signal enligt manual. 
Sändardelen 
l ) Uteffekt 

1 W-läge 
3,S MHz 1,2 W PEP 
7,0 MHz 1,6 W PEP 
14 MHz 1,4 W PEP 
21MHz I,OWPEP 
28 MHz 1,2- 1,6 W PEP 
2) Sprektrum 

a) Läge l W uteffekt, 14200 kHz. 
lO dB och 200 kHz/ ruta. 

100 W-läge 
120 W PEP 
120 W PEP 
120W PEP 
liS W PEP 

120-140 W PEP 

gå till en tidigare frekvens man lyssnat på. 
• Moduluppbyggnaden med plug in-kort 
innebär enkel service. Mekaniskt sett är kon
struktionen okomplicerad. 
• Stationen har låg vikt, bara 7 kg. Den är 
därför klart lämplig att använda i mobila 
sammanhang. 
• Trots det stora antalet delar i byggsatsen 
kan denn a betecknas som relativt lättbyggd. 
Den omfattande dokumentationen lämnar 
inget övrigt att önska. 

Det fInns fördelar med att bygga en bygg-

b) Läge 100 W uteffekt, 14200 kHz. 
10 dB och 200 kHz/ ruta. 

c) Läge 100 W uteffekt, 14200 kHz. 
lO dB och 5 MHz/ ruta. 

d) Läge I W uteffekt, 28,1 MHz 
10 dB och 2 MHz/ ruta. 

e) Läge I W uteffekt, 14,1 MHz 
10 dB och 1kHz/ ruta. 

t) Läge I W uteffekt, 14,1 MHz. 
Modulationsfrekvenser 700 Hz och I 000 Hz. 
10 dB och 1kHz/ ruta. 

sats i stället för att köpa en fårdig transceiver ; 
användaren vinner insik t i appa raten och har 
därför möjlighet att reparera denna vid fel , 
eller utföra modifIeringar enligt egna intentio
ner. Moduluppbyggnaden är här en stor för
del. Dagens teknik och krav har medfört att 
många köper fårdiga apparater. Det tar helt 
enkelt för lång tid att göra egna konstruktio
ner och man behöver kvalifIcerade och dyrba
ra instrument för detta. En byggsats som den
na Heath är ett gott alternativ till hembyggd 
eller fabriks byggd apparatur. • 



9:e Internationella TV -symposiet i Montreux 
speglade dagens och morgondagens videoteknik 
Den professionella videotekniken 'f ett nötskal ''finner man vartannat år iM ontreux. 
RT:s utsände medarbetare beskriver här och i defö(jande artiklarna i text och bild ett 
antal nyheter och trender ino,,!- branschen. 

MONTREUX TV-75 

•• Det internationella TV -symposiet i 
Montreux har ägt rum för 9:e gången. 
Detta vartannat år återkommande evene
mang med inriktning helt på professionell 
video- och rundradioteknik har traditio
ner sedan 1961. I år samlades ca 4 000 
specialister från 42 länder. Många utstäl
lare och besökare hävdar att detta är värl
dens mest givande symposium inom om
rådet professionell TV -teknik. Kanske är 
detta en överdrift; vi har ju NAB-sympo
siet i USA men definitivt är Schweiz
mässan den främsta i Europa. lBC är 
mera lokal till sin karaktijr. 

I en jämförelse med föregående Mon
treuxsymposium (se reportage i R T 1973 
nr 8) var det i år kanske inte så många 
nyheter som presenterades, men man kan 
i stället hävda att fler nya tekniker fördes 
fram. Man kunde också skönja vissa tren
der, som t ex en ökning av antalet mindre, 
transportabla utrustningar. Det finns na
turligtvis en grund till detta; nyhetsför
medling, sportreportage vid rundradio
företag etc kräver flexibilitet. Antalet pro
gramproducerande videoföretag ökar 
starkt i antal och i brist på kapitalresurser 
köper de mindre utrustningar. 

Liten kamera/bandspelare 
for nyhetsrapportering 

Flera tillverkare presenterade små, 
bärbara system speciellt framtagna för att 
användas vid nyhetsinspelningar mm. 
Redan för två år sedan demonstrerade 

RT-reportage: .. 
GUNNAR LILLIESKOLD 

Fernseh sin utrustning, som då bestod av 
kameran KCN och en videobandspelare 
som utvecklats i samarbete med Philips. 
Det samarbetet bröts dock och Fernseh 
fortsatte på en egen bandspelare som pre
senterades i år. Denna betecknas BCN 20 
och arbetar med l "-tape, helical sean-tek
nik (spiralbanduppteckning) med två 
huvuden, 52 min speltid och väger bara 
22 kg. 

BeN 20 ingår i en serie l " -bandspelare. 
Här finns även BCN 40, som är avsedd 
att användas i OB-vagnar, och BCN 50 
som innehåller en processorenhet. 

Ampex visade ett system speciellt fram
taget för nyhetsinspelning med rundradio
kvalitet. Det består av den redan kända 
bandspelaren VR 3000B och en ny färg
TV -kamera i lättviktsutförande, BCC-2 
(vikt bara 6,8 kg inkl sökare-monitor och 
objektiv). För att den ska kunna använ
das för rundradio ingår i det totala syste
met en digital korrigeringsenhet för tidba
sen. TBC-900 är ·beteckningen för denna. 
Bandspelaren kan anslutas direkt till kor
rigeringsenheten (som är placerad vid 
rundradio stationen) eller kan videoinfor
mationen överföras via en mikrovågslänk. 

RCA demonstrerade ett nytt system, 
"newsmaker", som innehåller kamera och 
bandspelare samt ev mikrovågslänk. För 
portabelt bruk har man två kameror att 

Fig 2. Den nya portabla kameran BCC-2 från 
Ampex. Den väger 7 kg inkl 10 X zoom-objektiv 
och elsökare. Tre I"-Plumbiconrör ingår. (Foto 
SR) 

Fig l. Videobandspelare från B~sch/Fernseh. Till 
vänster BCN 50 och den bärbara bandspelaren 
BCN 20 i reportageutförande. I" -band används. 

välja mellan, TK-76 och TKP-45. Den 
förra väger ca 13,5 kg, men då ingår 
kamerahuvud, sökare, zoomobjektiv med 
förhållandet 10: 1 samt batterilåda. TKP-
45 är lättare - väger 10 kg - men i det
ta fall är kameran separerad från batteri
lådan. TR -1000 heter bandspelaren i 
"newsmaker" -systemet. 

De nämnda systemen är avsedda att 
användas speciel\t i rundradiosamman
hang. För mindre tekniskt krävande 
sammanhang kan man tänka sig att an
vända Sonys konception av färg -TV
kamera och bandspelare. TV-kameran är 
försedd med bara ett rör för de tre färger 
na. Triniconkameran, DXC-1600P, är 
ansluten til\ videokassettbandspelare av 
typ U-matic (VO-3800P). För att kom
plettera systemet har man gjort en korri
geringsenhet för tidbas. Denna tillverkas 
av Consolidated Video System och har 
beteckningen CSV 503. 

Utveckling kan märkas 
mot rörlösa TV -kameror 

Man har under flera år diskuterat att 
ersätta den sedvanliga vidikonen i TV
kameror med en integrerad krets. Denna 
är då uppbyggd av ljuskänsliga CCD-ele
ment (Charge-Coupled Devices) i ett ras
ter. Givetvis blir upplösningen avhängig 
antalet rasterpunkter. Hittills har det fun
nits kameror med upp till 100 X 100 ras
terpunkter (Fairchild), men p g a den dåli
ga upplösningen har användningsområdet 
främst gällt TV-bevakning o dyl. ~ 
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RCA har nu en svart/vit-kamera i pro
duktion med 320 X 512 rasterpunkter. 
Man visade en intressant produkt i Mon
treux, nämligen en prototyp till en färg 
TV-kamera med CCD-element. 

Det lär dock dröja några år innan 
CCD-kamerorna kommer på allvar. Man 
räknar med att det dröjer ca 4 - 5 år. 
Orsaken till detta är svårigheter att uppnå 
en acceptabelt hög yield. Alla punkterna i 
rastret måste ju vara verksamma. I annat 
fall får man kassera brickan. Den höga 
kassationen leder till svårigheter att få en 
löpande produktion och därför blir priset 
för en CCD-krets högt. Kan man lösa 
dessa problem blir dock CCD-kretsarna 
ett bra alternativ till de ordinära kamera
rören. Kamerahusen kan därvid göras 
mindre, eftersom CCD-kretsarna i stort 
sett har frimärksformat. Därför · blir 
CCD-tekniken ett alternativ först och 
främst i portabla kameror. En nackdel 
med nuvarande CCD-kameror är den 
låga ljuskänsligheten. 

Ljuskänslighet demonstrerades dock i 
Philipsmontern. En med "intensifier", dvs 
ljusförstärkare, försedd kamera gav fullt 
acceptabla bilder vid 25 Lux. Det mot
svarar ungefär ljuset vid skymning! 

120 stillbilder 
på ett vykort! 

Tänk på en föredragshållare. Med sig 
har han kanske några magasin med dia
bilder. De är ganska skrymmande och 
därtill bräckliga. I framtiden kanske han 
bara behöver ha med sig ett vykort med 
videoinformation. Så kan det bli om Sony 
når framgång med det system kallat Ma-

Fig 6. Bilden visar PM SS60 som är en demodula
tor från Philips för alla VHF- och UHF-kanaler. 
FrekvensinstäUningen sker med syntetisator. 
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Fig 3. TPK-4S; ny porta
bel fårgkamera från RCA. 

Fig 4. Philips nya fårgkamera LOK 2S. Den är 
avsedd för professionella applikationer och är en 
ekonomivariant av LoK S. 

Fig 5. Sony visade en ny utrustning för in- och 
avspelning av videokort. MA VICA heter systemet 
som omfattar både apparater för stillbilder och för 
rörliga bilder med ljud. Här visas stillbildsvarian
ten. 

vica, som i prototypform demonstrerades 
i Montreux. 

På ett kort i vykortsformat med 
magnetskikt fInns lagrade 120 stillbilder. 
En närmare presentation av systemets 
uppbyggnad ger vi i en separat artikel. 
För inspelning av bilder fInns en duplika
tor. 

Mavica-systemet utnyttjas även vid en 
videospelare för rörlig information. Bild
kvaliteten var dock inte särskilt god vid 
demonstrationen, men man förklarade att 
det rörde sig om en prototyp och att pro
duktion av Mavica-systemet kunde tän
kas först om några år. Se f ö specialarti
keln om videoskivor i detta nr av R T. 

Mätningar under 
pågående sändning 

Metodiken att sända testsignaler samti
digt som program signalerna är gammal. 
Som bekant använder man för testsig-

nalerna de linjer som inte presenteras på 
bildskärmen. Det innebär vanligen linjer
na 16-22 och 239-335. Marconi har 
tillverkat testutrustning för detta ändamål 
sedan många år tillbaka. Systemet har nu 
kompletterats med en analysator, TF 
2910/4, som mäter icke linjär distorsion. 

Rohde & Schwarz visade en ny mät
värdesgivare, UPF, som komplement till 
signalgeneratorn SPZF. 

Philips har breddat sitt program inom 
denna del av mättekniken. De nya bitarna 
i systemet är PM 5577-processorn och 
ITS-generatorn (Insertion Test Signal), 
TV-demodulatorn PM 5560 som är av
stämbar inom alla VHF och UHF TV
kanaler och TV -modulatorn PM 5597. 

Textöverföring 
i linjesvepen 

Likaväl som man kan överföra testsig
naler under de släckta linjerna kan man 
överföra annan information där. En möj
lighet är att sända digital information 
under exempelvis linjesvepen 17 och 18. 
Den digitala informationen styr en tec
kengenerator och på bildskärmen registre
ras alfanumeriska eller graftska tecken. 

Ett sådant system fInns redan nu i 
bruk! Sedan oktober månad 1974 har 
BBC sänt ut textinformation enligt denna 
överföringsmetod. Man kan välja mellan 
nyheter, väder, sportresultat m m. Det 
fornämliga är att systemet är helt kompa
tibelt. I ordinära TV-mottagare märks . 

Fig 7. TV -skärmen visar information överförd en
ligt teletextutförandet. Decca tillverkar den tillsats 
som fmns under TV-mottagaren. Se texten! 



Pioneer vill~ demonstrera sina högtalare för en samling svenska hi-fi handlare. 
Vilken högtalare tror du dom jämförde med? 

Jo - AR! 
(Jämförelsen gjordes 1974 och Pioneer-högtalarna jämfördes med ett par AR 2ax, vars 
mellanregister för säkerhets skull var trasiga). 

Sonab ville konstruera egna högtalarelement. Vilka högtalare tror 
du chefskonstrul5.tören C.G. Wanning beställde? 

Jo - AR! 
(Sonab har beställt AR 3a och AR LST för att jämföra med. AR 3a har funnits 
länge i deras lyssningsrum). 

Stig Carlsson utvecklade sina högtal;re under 12 år på Tekniska 
Högskolan i Stockholm. Vilka högtalare tror du han jämförde 
med? 

Jo - AR! 
(Stig Carlsson rekvirerade ett par AR 3 redan i början av 60-talet. Sen dess har 
han mätt mot AR flera gånger). 

Win Burloe, VD hos EPI, ville bevisa för svenska hi-fi hand-
lare att han var expert på högtalarkonstruktion. Vilket fabrikat 
tror du han hänvisade till? 

Jo -AR! 
(Win Burloe var tidigare anställd hos AR. Som mät-tekniker. Några högtalare var han däremot 
inte med och konstruerade). 

Ortofon ville visa hur man konstruerar och mäter högtalarelement. Vilka 
element tror du man jämförde med? 

Jo - AR! 
(Ortofon jämförde sitt element med ett AR 3a bas-element, som var trasigt p g a missbruk. 
Detta konstaterades av flera hi-fi handlare som besökte Ortofons fabrik i Danmark). 

Vad tror du nu att AR jämför sig med? 
J o - med verkligheten. 
N ågot annat återstår inte! 

högtalarna som återger ljudet som det en gång lät. 

Intresserad av AR? Broschyrmaterialfrån NASAB, Box 530 05, 400 14 Göteborg 53, tel. 031 /2006 70. 
På samtliga AR högtalare )ämnas 5 års garanti. 
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Parabol från 
CATEC för länk
system vid KATV. 

inget av den kontinuerligt utsända data
strömmen, men den som vill se textinfor
mationen måste skaffa en tillsats till 

TV -mottagaren. 
Decca Radio & Television Ltd har i 

samarbete med Michael Cox Electronics 

Fig 8. Marconi tillverkar nu en portabel variant av den kända Mk VIII-kameran. Den nya kameran beteck
nas Mk VIIIb. 
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SONY videokortspelare i stillbildsutförande. 

Ltd tagit fram en tillsats till en av sin 
mottagare. Denna arbetar enligt princip e 
baserade på BBC:s " CEEFAX"-syster 
och Independent Broadcasting Authority 
"ORA CLE" -system. 

Man har nu kommit så långt att pre 
duktionen av tillsatserna ska kunna stal 
tas. Priset är f n relativt högt, men ma 
räknar med att det ska kunna ligga orr 
kring ca 800 kr när lämpliga LSJ-kretsa 
finns att tillgå. 

Intressant i sammanhanget är att Sver 
ge sedan några år tillbaka bedriver exper 
ment av detta slag. Främst tar man sikt 
på text för döva, men ett annat alternati 
är valbar text till t ex en långfilm (eng ellf 
sv test). Se RT 1972 nr 12: Textapparal 
tillsats för fyra olika språk, nyhet frå 

Audioinslag i 
Montreux TV 75 
•• Montreux-utställningen bjöd il 
bara på nya videoutrustningar utan ä, 
en del audionyheter. 
~ En av de intressantaste nya appa 
terna var Telefunkens nya mixer, SA 
82, som tillverkas och har utvecklats 
SATT i Sverige. Den är portabel och I 
ungefär formatet aven diplomatportfi 
Mixern är direkt utvecklad för att m, 
Sveriges Radios hårda krav. Klarade c 
dessa, skulle den även kunna säljas 
andra rundradioföretag, resonerade m: 
då riktlinjerna för konstruktionen dr< 
upp. 

Mixern har åtta ingångar och två 
gångar. De utstyrningsinstrument s( 
ingår är givetvis toppvärdeskännanl 
Den har inbyggt nätaggregat för 220 
eller kan drivas aven batterienhet s( 
finns som tillbehör. Vikt 8 kg. 
~ En ny ljudmixer visades även i Phil 
monter. LDC 25 heter denna nya k< 
struktion, som har 20 kanaler och 
moduluppbyggd. 
~ Ett tonband med exeptionellt lågt bl 



Marconi Mk VIII 

Televerket. 
Som så ofta förr gäller väl här att det är 

politiska snarare än tekniska begränsning
ar som är rådande. Det finns många me
toder att utnyttja ett "Teletext" -system. 
När det gäller nyhetsförmedling uppkom
mer naturligtvis frågan om denna kom
mer att konkurrera med dagstidningarna, 
eftersom man alltid har denna informa
tion tillgänglig under dygnet. Säkert finns 
även andra frågor att dryfta beträffande 
systemets användningsområden. Tekniskt 
sett är det i dag en realitet. 

Ser man på videotekniken i stort finner 
man där liknande fenomen. Under en av 
de två runda bords-konferenserna i Mon
treux diskuterade man framtidens TV
utveckling. Klart är att det i dag finns en 

hörde även till nyheterna. 3 M tillverkar 
detta band typ Scotch 250, som är avsett i 
första hand för professionella användare. 
Det har tidigare omskrivits i R T med da
ta. 
~ Inom videosidan använder man som 
bekant testutrustning som arbetar under 
pågående sändning, s k VIT-signaler som 
förläggs i de linjer som inte presenteras. 
~ I radiosammanhang har man naturligt
vis också ett behov av kontinuerlig över
vakning av utsändningen. Här är det inte 
lika lätt att lägga in information, eftersom 
örat är känsligt för varje förvrängning. 
Rohde & Schwarz har dock tagit fram ett 
system som kan mäta under pågående 
ljudsändning, system Audiodat. 

I stället för att i VIT -utrustningarna 
införa testsignaler använder man i Audio
dat det aktuella programmaterialet som 
"testsignal". För detta ändamål analyse
ras signalerna i förhållande till den ur
sprungliga signalen, t ex den som går ut 
från studion. 

Den första analyseringen sker av pro
gramnivåer. Mätningen sker inom ett 
dynamiskt område av 60 dB. Integra
tionstiden, 200 ms, är så kort att nivån 
kan mätas i programpauser. Man mäter 

RCA demonstrerade det nya "Newsmaker"-systemet. 

Fig 9. Portabel fårg-TV-kamera ITV 1515P 
från Thomson CSF. 

t ex före och efter en annonsering. En 
skillnad mellan dessa mätningar pekar på 
en förändring av signal/brusförhållandet. 

I stereosändningar mätS vänster kanal, 
höger kanal, summan och skillnaden mel
lan kanalernas nivåer. Om t ex en kanal 
fasvänds, kommer detta att resultera i 
förändringar av summa- och skillnads
nivåerna. Om en skiftning av vänster och 
höger kanal sker, ändras nivåerna för resp 
kanaler. 

Med nivåmätning kan de enklaste felen 
upptäckas. Frekvenskurvan kan även be
stämmas med en frekvensanalysatQr och 
distorsionen kan upptäckas med en ampli
tudtäthetsanal ysator. 

För att centralt insamla dessa mätupp
gifter måste mätvärdena överföras på 
något sätt. Det kan ske antingen över ex
isterande fjärrkontrolledningar eller i den 
lucka kring 15 kHz som förekommer vid 
stereosändning. Nivån hos denna signal 
måste vara låg och ligga - 70 dB under 
full modulation. 

Audiosystemet består av givaren SPT 
och mottagaren UPT. Systemet är helt 
nytt och än så länge förekommer bara 
preliminära uppgifter. • 

GL 

MONTREUX TV-75 

mängd tekniker som man inte riktigt vet 
hur man ska utnyttja. Tekniken har börjat 
"gå om oss". Politiska hänsyn eller tak
tisk förhalning hämmar användningarna. 

Under 60-talet var teknikerna fullt sys
selsatta med att försöka uppfylla de krav 
som uppställdes dels av nya använd
ningsområden inom teletekniken och dels 
av politiska beslut. 

Nu finns det t ex satelliter för direkt 
TV -sändning, möjlighet till stereoljud vid 
TV m m. Kanske kommer TV och video 
att under nästa decennium mera ändå sty
ras av trångsyn, isolationism och räddhå
ga, stadfästa i politiska beslut, snarare än 
av tekniska innovationer? Montreux-sym
posiet utvisar att risken är överhängande. 

GL 

Fig 10. En OB-buss kan göras liten! Här visas 
RCA:s komposition som möttes av stort intresse, 
liksom Fernsehs OB-buss i miniutrorande gjorde. 
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Pickupen för professionella: 

EMPIRE 
En unik konstruktion för unika prestationer. 

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

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 for 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. 

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

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

Tillverkare är Empire Scientific Corp., 
New York. 

r----------------------, 
I Jag vill veta mer. I 
I Skicka mig en broschyr över Empire-pickuperna! I 

ElVPIFE 
I Namn: I 
I I I Adress: I 
I Postnummeradress: I 

I SeR!!.'! N"ro H,m",,""". m "G"'bo". ToL OJ"" n w. ,~'" I 
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Allt fler systemlösningar 
för videoskivspelare 
o Minst sju olika videosystem av vikt håller på aU utvecklas i världen. 
O Deras principiella uppbyggnad och huvudsakliga egenskaper presenteras här 
i en sammanställning . 

•• Videoskivan, som för en del år sedan av vissa 
betraktades som färdig, eller nästan färdig. har 
tyvärr låtit vänta på sig. Det finns nästan lika 
många system för videoskivor, som antalet fa
brikanter vilka arbetar på systemen. 

I stället för att syfta mot en standardisering, 
utvecklar allt fler firmor eller uppfinnare sina egna 
system, som sägs överträffa konkurrenternas i 
något eller några avseenden. 

Under TV-symposiet i Montreux hölls ett flertal 
föredrag om olika typer av videoskivor och man 
kan konstatera att antalet system nu är större än 
för två år sedan, även om ett undantag i form av 
sammanslagning av system förekolJ1mer. 

De system som f n är under utveckling är följan
de: 

Mekaniskt system 

TED. Detta av Telefunken utvecklade system 
har tidigare ingående beskrivits i RT (1970 nr 12. 
Wolfgang Berger: Bildskivan ett nytt videosystem, 
Gerbard Dickopp: Återgivning från videoplatta, 
Horst Redlicb: Inspelning på videoplatta). 

Skivmaterialet är av plast och givaren är piezo
elektrisk, varigenom såväl skiva som skivspelare är 
billiga att framställa. Speltiden 'för en skiva är unge
fär 10 min. Informationsspåret på skivan innehål
ler, förutom video, två ljudkanaler för att ge två
språkig återgivning eller stereo. 

TED-spelaren har börjat produceras och säljas i 
Tyskland i liten skala. 

Optiska system 

VLP heter Pbilips system som arbetar med laser. 
Vi har tidigare ingående granskat VLP-systemet (se 
RT 1974 nr 3: Philips VLP-system med optronik 
och laserteknik ). 

Eftersom systemet arbetar med reflektion av la
serstrålen är skivytan inte känslig för repor och 
smuts. Speltiden är 30 min för en 30 cm skiva. 

Produktionsstart för skivspelarna sker 1976 i 
USA. Skivorna kommer att tillverkas av MCA, 
som tidigare arbetade på ett system som liknar 
VLP-systemet. 

Året därpå räknar man med att tillverkning ska 
kunna påbörjas i Europa. Den kommer faktiskt att 
ske vid NEFA i Norrköping. Skivorna för Europa
bruk ska framställas i Hannover av Polygrarn. 

Professionellt bruk 

Boscb/Fernseb har utvecklat ett system, som 
man huvudsakligen tänker sig ämnat för professio
nellt bruk. Det arbetar med laser liksom i VLP och 
det tidigare MCA-systemet, men i det här fallet 
sker genomlysning av skivan. 

Iden till skivan har man fått från den inspel
ningsteknik, som förekommer i curve tracers 
snabba printrar och faximilsändare. I dessa använ
der man ett metalliserat papper som medium och 
små elektroder för registrering. I Boschs system 
har man bytt ut elektroderna mot en fokuserad la-

serstråle. Härigenom har man kunnat öka lagrings
tätheten och avspelningshastigheten. 

F ör att göra detta möjligt måste lagringsmediet 
ändras i någon mån. Villkoren för inspelning utan 
någon form a v framkallning ändrades dock inte, 
vilket tillåter omedelbar avspelning 'efter inspelning
en. 

Den inspelade informationen förekommer som 
ovala hål liksom i VLP-fiillet. Vad som händer när 
avläsningsstrålen passerar ett graverat hål visas i 
fig I . I diagrammet visas den Ijusenergi som passe 
rar genom skivan. 

Fig l. I videoskivan från Boscb/Fernseb av
söks de graverade bålen med en ljusstråle. Den
siteten fOr den ögonblickliga energin följer ett 
gaussiskt förlopp. Med ett lämpligt tröskelvär
de tär man ut en puls som motsvarar bålets 
längd. 

Speciell bärvåg 

Videosignalen med dess färginformation (P AL) 
och ljudsignalen är frekvensmodulerade på en spe
ciell bärv åg. 

Den förstärkta FM-signalen modulerar med en 
elektro-optisk effekt strålen hos en argonlaser, som 
är fokuserad mot den roterande skivan. Avståndet 
mellan fokuseringsobjektiv och skiva hålls hela ti
den konstant med hjälp aven luftkudde. Den foku 
serade strålen skriver en sekvens av hål och man 
omvandlar här FM-modulationen till våglängdsmo
duJerad information på skivan. 

Vid avspelning används en omodulerad la
serstråle med reducerad effekt längs de graverade 
spåren. Ljuset moduleras igenom hålen och en fo
tocell används för att fånga upp ljuset. Härigenom 
reproduceras den FM -signal som man använde vid 
inspelningen. En servomekanism används för att 
ljusstrålen ska följa de inspelade "spåren". 

Vilken speltid systemet förmår att ge beror på 

MONTREUX TV-75 

skivans storlek, vilken har valts till 30 cm, den min 
sta användbara våglängden 2.2 !lm och maximal 
moduleringsfrekvens 9,3 MHz. Della ger en speltid 
av ca 12 min vid en rotationshastighet av 50 
varv/ min. 

M an har uppnått ett S/ N på 40 d B ovägt värde. 

Utan laser 

Thomson!CSF har ett optiskt system som inte 
arbetar med laser. I stället har man fokuserat ljuset 
från en lampa i mikroskop. Detta är fokuserat vid 
ett hål i videoskivan. Efter passage här dividerar 
strålarna och träffar fyra ljuskänsliga element. 

Från två av dessa får man den önskade, module
rade signalen. De övriga två har till uppgift att ge 
styrsignaler till ett servo som korrigerar avkän
ningspunkten så, att denna ligger mitt i ett spår på 
skivan. 

Detta system är relativt billigt att tillverka tack 
vare avsaknaden av laser. 

Kapacitivt system 

Selecta Vision. Detta av ReA framtagna system 
är unikt såtillvida att avkänningen är kapacitiv. Vi 
ger här några nyckeldata för systemet: 
I) Genom att använda skivor med graverade spår 
eliminerar man behovet av servomekanism för följ 
ning av informationen. På detta sätt hålls kostna
derna för systemet nere, eftersom ett servosystem 
är dyrbart. 
2) Signalen ankänns kapacitivt från en platta i nå
lens spets. Nålen är billig att tillverka. Upplösning
en är god, eftersom en kapacitiv avkännare kan 
registrera element mindre än våglängden för synligt 
ljus, enligt dr Donald McCoy som höll föredrag om 
Selecta Vision-systemet i Montreux. 
3) Relativt låg rotationshastighet. Vanligt är 1800 
v/min för videoskivspelare, men här har man valt 
450 v/ min och kunnat minska vibrationer p g a 
obalans hos skivan. 

En annan fördel med den låga rotationshastighe
ten är att man på elektromekanisk väg kan få 
kompensation för tidbasfel. Detta sker då med en 
"arm stretcher", dvs avkännaren kan flyttas i spå
rens riktning. 

Skivan rymmer 218 spår/mm radiellt. Lu
minans, färg- och audiosignaler är kodad$! på bär
vågor och inspelade på plattan som variationer i 
bredd eller avstånd mellan hål som är graverade i 
botten aven masterplatta. 

Optimerad känsligbet 

Masterskivan framställs genom att en elektron
stråle exponerar ett lager av ett material som liknar 
fotoresist, men som har en optimerad känslighet för 
elektroner. 

De skivor som sedan pressas är av poly-vinylma
terial. Detta förfarande sker ungefär som vid or
dinära grammofonskivor. I detta fall förser man 
dock skivorna med ett extra tunt lager som har en • 
tjocklek av 400 Å. 

RADIO & TELEVISION - N R 8 - 1975 47 



MONTREUX TV-75 

Mavica hölje för magnetkort 

Fig 3. Här visas den 
principieUa mekaniska 
uppbyggnaden för 
Sonys system MA VI
CA. 

Videotrumma ---~ 

Ljudtrumma 

Först appliceras ett tunt metallskikt, som kom
iner att tjäna som ena plattan i en kondensator. 
Därpå sprutas ett isolerande lager över metallskik -
tet. Slutligen lägger man ett lager olja på ytan för 
att höja livslängden hos nål och skiva. 

Nålen är av safir. Qess. spets är triangelformad 
och på "baksidan", dvs triangelns bas, finns ett 
tunt metallskikt. Vid avspelning kommer kapaci
tansen mellan nålens spets och skivan att variera 
när nålen passerar hålen i det metallskikt som lig
ger i skivspårens botten. 

Den FM-signal som då registreras avkodas och 
vi får ut luminans-, krominans- och audiosignaler. 
En modulator formar sedan en signal som direkt 
kan matas till TV -mottagarens antenningång. 

Förutom nålen består Selecta Visions videospe
lare av standardkomponenter, som har fabricerats 
under många år. 

Varje sk iva rymmer ett 30 minuters program. 

Magnetiska system 

MAVICA är beteckningen på ett magnetiskt 
system med japanskt ursprung. Det premiärvisades 
i Toronto för ett år sedan, men har inte bearbetats 
sedan dess. 

Sony visade några prototyper i sin monter i 
Montreux. I stället för en roterande skiva har man 
ett rektangulärt kort på vilket informationen är in-

spelad. Kortet är försett med ett magnetskikt. 
I fig 3 visas den principiella uppbyggnaden. En 

roterande trumma löper längs kortet. Trumman är 
försedd med två huvuden. På samma axel som vi
deotrumman löper fmns en trumma för ljud
kanalen. Mavica-systemet ger följande fördelar: 
l) Bild och ljud avspelas samtidigt. 
2) Både in- och avspelning kan ske. 
3) Slow motion kan ske, liksom stillbilds avspelning 
och reversering. 
4) Kontaktkopiering av kort kan ske. Därför är 
höghastighetsduplicering möjlig . 
5) Videokortet, Mavicard, är billigt och enkelt att 
producera. 
6) Två ljudkanaler finns för stereo eller tvåspråkig 
textinformation . 
7) Eftersom man inte har en roterande skiva finns 
ej några centreringsproblem. Detta minskar risken 
för jitter i bildåtergivningen. Speltiden är begränsad 
till 5 minuter. 

Vykortsformat 

Mavica-systemet tillämpas i videospelare för 
både rörliga bilder och stillbilder. I det senare fallet 
kan man på ett magnetkort i vykortsformat re
gistrera 120 stillbilder. 

Stillbildssystemet är säkert attraktivt för firmor, 
som skickar ut utbildnings- respektive reklampaket 

D 
Mikroskop 

Fokuserad ljusstråle 
\1 ,:,----

Tro nsporent 

/~-~rp~"" 
Fotocell~ 

Fig 2a. Här visas starkt förenklat den principieUa uppbyggnaden för 
videoskivspelaren från Thomson/CSF. Ljusstrålen från ett 
mikroskop fokuseras vid skivan. Ljusstrålarna divergerar sedan och 
trätTar fyra fotoceUer. 
Fig 2b. Här visas en förstoring av strålens väg. Fokus ligger i ski
vans hål, som alltså är informationsbärande. Avkänningen sker dif
ferentieUt med duhbla fotoceUer. I spårens riktning avkänner man 
nyttosignalens information. Vinkelrätt mot spåren känner man av 
om avkänningsmekanismen ligger rätt i förhållande till spåren. I 
annat fall tär man en fel signal, servosignal, som påverkar ett servo 
som styr avkännaren rätt. 
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Frammatningsskruv 

över hela världen. Det är ju betydligt enklare att 
skicka ut vykort än diamagasin! Man bör dock 
jämföra med mikrofilmsystem, där packningstäthe
ten kan vara lika hög. 

Men Mavica-systemet har en fördel framför 
mikrofilm. Man kan spela in ny information tack 
vare det magnetiska mediet. 

Sony tillverkar en duplikator från vilken man 
kan överfara bilder till magnetkorten. 

Det förefaller som om man främst siktar på att 
använda Mavica-spelarna i utbildningssamman
hang. Frågeställningen presenteras på en bilds
kärm. Eleven svarar och en dator bearbetar re
sultatet. Beroende på om svaret är rätt eller fel, 
stegar Mavica-spelaren fram och visar en lämplig 
bild. 

Sonys teknik är under utveckling. Man betonade 
i Montreux att det var en prototyp som visades. 
Vidareutveckling behövs nog. De bilder som farms 
att se var inte särskilt skarpa och färgerna var nå
got onaturliga. Löser man dessa problem blir detta 
ett starkt kort i videoIeken ! 

MDR-skivan som presenterades vid Funkaus
stellung 1973 har utvecklats av den oberoende, 
professionelle uppfmnaren Erich Rabe. Det är en 
lika enkel som genial konstruktion; en vanlig gram
mofonskiva med omodulerade spår har försetts 
med ett magnetskikt av CrOr Spåren har bara till 

Nyttosignol 



Därför har Thorens remdrift. 
Detfinns idag tre i grunden olika drivsystem för skivspelare , 

och dom är alla försök att lösa skivtallrikens drivning på bästa 
sätt. Dom har vissa fördelar, men har också nackdelar, precis 
som vilken teknisk konstruktion som helst. 

Mellanhjulsdrift. 
En jämförelsevis snabbt roterande motoraxel (för det mesta 

ca 1500- 3000 varv per minut) driver skivtallriken via ett mel
lanhjul. Detta system fordrar att den mekaniska kopplingen 
mellan motor och skivtallrik via det gummibelagda mellan
hjulet är förhållandevis ganska kraftig. 

Remdrift. 
Motorn driver skivtallriken med en gummirem. Tack vare 

remmens elasticitet överförs de flesta motorvibrationer inte 
till skivtallriken och pickupen . 

Direktdrift. 
Motorn går med grammofonskivans riktiga hastighet (alltså 

med 33 eller 45 varv per minut) och är förbunden utan ytter
ligare kopplingselement med skivtallriken. Detta för med sig 
att man inte helt kan isolera motorvibrationerna från pickupen. 

Svaj och rumble. 
Alla grammofonskivor får enligt internationell norm i medel

värde ha eget svaj på ca 0,13 % (vägt DI N). (DIN 45547 tillåter 
en excentricitet hos hålet i mitten på 0,2 mm gentemot spåren. 
Avdettaharman räknatutovan nämnda värde med en grammo
fonskiveradie på 100 mm i medelvärde. Till detta måste också 
räknas det svaj som uppstår genom oundvikliga slag i vertikal 
riktning mot grammofonskivan.) Känner man till det här, så in
ser man att det är helt likgiltigt om en skivspelares svaj anges 
till 0,04 eller 0,06 %. Det har inget som helst inflytande på ljud
återgivningen, jämfört med grammofonskivans dubbelt så 
stora svaj . Därför utgör konstruktionsprincipen hos skivspela
ren inget som helst kvalitetsbegrepp. 

För val av skivspelare med avseende på drivsätt måste man 
istället titta på rumblevärdena. 

Aven rumble kan förorsakas av grammofonskivan, likaväl 
som av drivmekanismen . Vid tillverkning aven grammofon
skiva kan man inte undvika rumblestörningar från skivans spår. 
I motsats till vad som gäller för svajet finns det ingen norm för 
detta rumble. Detta förklarar de helt olika rumbledata som 
framkommer vid olika tester av samma skivspelare, trots nor
mering av rumblemätningar. 

THOq;N, 
Generalagent: Elfa Radio & Television AB , 17117 Solna 
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Därför har Thorens utvecklat ett förfarande, som ti II åter mät
ning aven skivspelares faktiska rumble, utan att egenskaperna 
hos mätskivan ingår. Man sätter en förkromad stålspets på skiv
tallrikens axel, och stålspetsen utgör en axel för en spelfri vrid
bar lagrad upplagsplatta för pickupen. På så sätt kan man ta 
pickupens allavågrätaoch lodräta störni ngssvängningar direkt 
från skivspelaren. 

Med denna apparat har man för första gången möjliggjort en 
objektiv jämförelse av egenskaperna hos olika skivspelarkon
struktioner. 

Här är de viktigaste mätresultaten: 
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Rumblespektrum hos en automatisk skivspelare med direktdrift jämfört med 
ThorensTD 125 Mk II. Vid direktdrift uppträder starka rumblestörningar, särskilt 
vid mycket låga frekvenser. Lägg märke till försämringen jämfört med remdrift 
i området \ llan 8 och 22 Hz. 

Fjädrande chassi - remdrift. 
Thorens har ytterligare förbättrat den enkla grundprincipen 

för remdrift genom att tillsammans med vibrationsdämpning 
hos skivspelaren införa fjäderupphängning . Varje chassi är 
fjäderupphängt för att skydda den mycket känsliga pickupen 
för stegvibrationeroch fören återkoppling av de ljud som kom
mer från högtalarna (akustisk återkoppling). Dessa fjädereIe
ment skiljer dessutom motorn mekaniskt helt från skivtall ri ken 
och från pickupen. 

Thorens väljer remdrift. 
Under mer än tjugo års ständigt utvecklingsarbete har Tho

rensreduceratde redan från början små nackdelarna med rem
drift till ett minimum, och har utvecklat systemet till en högre 
teknisk standard än något annat system kan uppvisa. Därför, 
och som en följd av alla mätningar och resultat, har Thorens be
slutat att hålla kvar vid remdriften , så länge i nget annat, bättre 
drivsystem har utvecklats. 

r------------------------------------
Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna 
Jag vill veta mer om Thorens skivspelare med remdrift . 

Namn ______________________________________ __ 

Adress __________________________________ ~~~ 
RT 8-75 

Postadress __________________________________ _ 
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MONTREUX TV-75 

D irekts än da TV -programfnin satelliter 
-Svenska försök i oktober/november 
* Satelliter jör direktsänd TV var ett stort inslag i Montreuxsymposiet. Vi ger här ett riferat avjördragen 
som behandlade både mottagar- och sändarsida. * I sammanhanget ger vi några kortafakta om de svenskajörsök. som görs i höst. 

•• Många av föredragen vid symposiet 
handlade om alternativa distributionsformer 
för TV. Kabel-TV och satellitdistribuerad TV 
var två intressanta teman. Att rent politiska 
hinder för kabel-TV staplas i vårt land och 
hindrar ett genomförande har vi tidigare be 
handlat, se RT 1974 nr 1: Radions sändnings
rnonopol förbjuder kabel-TV. 

Vi har även behandlat de huvudsakliga 
egenskaperna hos · ett KA TV -system, se R T 
1973 nr 8: Kabeltelevisionsprogram per tråd 
eller ett nytt kommunikationssystem? 

F örmodligen får vi vänta ganska länge på 
kabel-TV -nät i Sverige (förutom de experi
mentella näten), om de nu alls blir av. Kanske 
ligger direktdistribuerade TV -program från 
satelliter närmare i tiden. 

Ä ven här finns dock politiska problem: FN 
utreder f n hur dilemmat med spridning av 
TV -program (reklamfinansierade) till grann
länder ska lösas. Till dess kommer för sök att 
bedrivas. 

I Sverige kommer Philips att ställa appara
tur till SR:s förfogande för ett experiment i 
oktober/november. Då kommer ATS-6 att 
riktas mot Skandinavien. Mottagarstationerna 
blir fyra till antalet; en placerad i Philipshuset, 
en i ett höghus, en i en villa och en reserv, som 
ev kommer att placeras vid Sveriges Radio. 
Med utgångspunkt i dessa försök utreder man 
secjan de politiska och ekonomiska förutsätt
ningarna. 

Många föredrag under videosymposiet i 
Montreux handlade dm satellit-TV och vi ska 
här ge ett referat från några av föredragen. De 
flesta uppgifterna är hämtade från Carlo Ter
zanis informativa föredrag . Terzani är verk
sam vid Radio-televisione ItaHa. 

Kommunikationssatelliter 
projekterades redan 1957 
Kort efter det att Sputnik I placerades i sin 
bana 1957, börj ade man vid FN studera de 
legala och politiska aspekterna för rundradio-

... Alltfler system 
uppgift att styra avkännaren. Denna har f ö tagits 
fram av Bogen. 

Det finn s som synes likhet med Selecta Vision
systemet, se ovan, med den skillnaden att man här 
arbetar med magnetism i stället för kapacitans. En 
fördel med ett magnetiskt system är givetvis att 
såväl in- som avspelning kan utföras av konsu
menten. 

Stulen prototyp 

Tyvärr instäl ldes den planerade demonstrationen 
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sändning frän satellit. Man bildade en arbets
grupp 1968, vilken ägnade sig helt · åt detta 
ämne. 

ITU har startat ett arbete för att ge normer 
för rundradiosatelliter och 1977 kommer det 
att hållas en konferens om denna satellitkom
munikation inom 12 GHz-bandet. 

De frekvensband som f n kan komma i 
fr åga är 2,5-2,69,11 ,7 - 12,5, 22,5-23, 
41-42 och 82 - 86 GHz. 

MONTREUX TV-75 

För Europas vidkommande är 12 GHz
bandet det intressantaste. De lägre banden är 
redan upptagna av annan trafik (det finns ett 
föreslaget band över 620 MHz). De högre 
banden kan i dag inte användas p g a tekniska 
svårigheter. Sedan 1974 har ESRO haft en 
speciell arbetsgrupp för att utröna tekniska 
och ekonomiska förutsättnin gar. EBU samar
betar med ESRO. 

Projektering 
av system 

När man ska projektera ett satellit-TV-system 
har man att ta hänsyn till följande faktorer : 

i Montreux. Prototypen hade nämligen blivit stulen 
ur bilen under nerfärden från Tyskland! 

Det hela är tragiskt. Det hade varit intressant att 
se om bildkvaliteten hade förbättrats; den lämnade 
nämligen en del övrigt att önska vid den första 
demonstrationen under Funkausstellung 1973 . 

Man får hoppas att det inträffade inte återverkar 
på systemets vidareutveckling mot ett produktions
färdigt utförande. 

Det finns två tyska firmor som är intresserade av 
att tillverka MDR-spelare. Vilken av dessa som 

• Sändningsfrekvens 
• Satellitbana 
• Jordstationens antennstorlek 
• Jordmottagarens känslighet och komplexi
tet 
• R ymdfarkostens antennstorlek 
• Modulationssätt 
• R ymdstationens sändareffekt 

Olika sändningsfrekvenser har redan 
nämnts. Satellitbanan är lämpligen geostatio
när. I annat fall måste man ha jordstationer 
med servostyrda antenner, som följer satellit
banorna. Dessutom måste man då ha flera 
satelliter uppe för att få kontinuitet. - Se f ö 
specialartikel om satellitkommunikation i det
ta nr av R T, förf Florent Sickenga. 

Eftersom de geostationära satelliterna står 
vid ekvatorn, blir vinkeln mot denna 90° 
minus latitud. Om sedan longituden för 
jordstationen avviker från satellitens, reduce
ras vinkeln ytterligare. En låg vinkel ger na
turligtvis svaga signaler, eftersom signalerna 
då passerar genom en förhållandevis lång 
sträcka av atmosfären. 

J ordstationens minsta antennstorlek avgörs 
givetvis av hur stor utsänd effekt, som satelli
ten kan ge. Vid starkaste möjliga sändare, en
ligt nuvarande teknik, behöver man vid 12 
G Hz en parabol med storleken 80 cm i diame
ter. Detta ger en lobbredd av ungefär 0,5°. En 
sådan antenn är inte större än att den skulle 
kunna användas direkt av lyssnarna. 

Vid centrala mottagningsstationer, från vil
ka signalerna distribueras med kabel, kan 
man tänka sig större antenner för att få bättre 
signalstyrka. Kostnaden för en sådan antenn
anläggning blir mycket större, eftersom den 
smala lobbredden kräver ett stabilt fundament 
för antennen. 

Hög sändareffekt 
ett stort problem 

Mottagning av satellit-TV av privatpersoner 
innebär av kostnadsskäl små antenner och 

kornmer att ta upp tillverkningen ska dr Rabe till 
kännage vid Funkausstellung i höst. 

För närvarande arbetar bara en forskningsgrupp 
med tre man på projektet. 

Som framgår av ovanstående sammanställning 
råder en ganska stor splittring inom denna sektor 
av videotekniken. En standardisering lär man nog 
få vänta på och det verkliga genom brottet rör 
videoskivan, som man hade förutspått komma nu, 
dröjer troligen ännu några år. • 
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Komplett mottagartillsats 
kan (framtiden kosta 750 kr 

relativt okänsliga mottagare. Därför måste 
sändarens effekt vara hög. 

För mottagning med individuella mottagare 
räknar man med att sändaren ska behöva en 
toppeffekt av 75 kW, medan mottagning med 
speciella jordstationer skulle kräva 10 kW. 
Dessa effekter är helt orealistiska vid prak
tiskt bruk. 

Om man i stället för gängse sändningsme
tod använder FM för videosignalerna behövs 
effekter i storleksordningen 750 resp 100 W. 
Vid FM krävs en band bredd av 30 MHz och 
detta innebär att bandet 11 ,7 - 12,5 GHz 
rymmer 30 kanaler. För ett effektivt ut
nyttjande av bandet måste varje kanal använ
das flera gånger längs ekvatorn. Det kräver 
direktivitet hos antennerna. 

100 WefTekt 
möjligt i dag 
Vid 12 GHz är det i dag möjligt att tillverka 
sändare med effekten 100 W. 750 W medför 
dock svårigheter. Problemet är att få hög 
verkningsgrad vid denna effekt. För att hålla 
värmen i rymdskeppet nere och för att solcel
lerna ska få ett rimligt format måste verk
ningsgraden vara god. 

Man har i dag utvecklat ett rör för 200 W 
och gjort stora framsteg med att skapa ett rör 
för 700 W med 50 % verkningsgrad. Realis
tiskt kan man räkna med 40 % verkningsgrad 
vid 750 W och den behövliga effektförsörj
ningen, 2 kW, kan tas från solceller, som alltid 
är solorienterade. 

Låg vikt hos satelliten 
- ett oeftergivligt krav 
Att hög verkningsgrad är viktigt, inser man 
när man börjar kalkylera med satellitens v.ikt. 
En Thor Delta-raket har en maximal bärkraft 
av 450 kg, en given vikt som inte kan över
skridas. 

En satellit enligt ovanstående skissering, 
med 750 W och 40 % verkningsgrad, väger ca 
400 kg. Om verkningsgraden i stället är 30 % 
ökar vikten till 500 kg, och satelliten kan 
omöjligen sändas upp med tillgängliga bärra
keter. 

Med sändning mot speciella jordstationer 
kan man tänka sig fyra sändare (4 X 100 W). 
Satelliten skulle då kunna få en vikt som Thor 
Delta-raketer klarar. 

Komplett kostnad 
rör uppskjuten satellit 
Kostnaderna för att utveckla och skjuta upp 
en satellit är enorma. I runda tal nämner man 
följande belopp vid satelliter för individuell 
mottagning resp för speciella mottagningssta
tioner: 

• Utveckling av rymdskepp: 180 resp 135 
miljoner kr 
• Tillverkningskostnad av rymdskepp: 32 
resp 36 miljoner kr 
• Uppskjutningskostnad: 45 resp 36 miljo
ner kr. 

Vid beräkning av dessa siffror har hänsyn 
tagits till att satelliterna för speciella mottag
ningsstationer har fyra transpondrar för fyra 
program, medan satelliterna för individuell, 
mottagning , har en transponder. Fyra pro
gram skulle i det fallet innebära fyra satelliter. 

Mottagare 
utan problem 
Med nuvarande teknik är det inga problem att 
tillverka mottagaranläggningar vare sig för 
gemensam mottagaranläggning eller för indi
viduellt bruk. I stort sett behöver man en pa
rabolantenn, en känslig mottagare och en 
omvandlingsenhet från FM till AM. 

Mikrovågssidan inom halvledartekniken 
utvecklas kontinuerligt, och det är inte orealis
tiskt att tänka sig integrerade kretsar här. 

Man har nämnt kostnader för en komplett 
mottagarstation på ungefär 750 kr och kanske 
kan man med den integrerade kretstekniken 
komma ned i ännu lägre kostnad. 

Dubbel blandning 
i mottagaren 
KG Freeman vid MuUards forskningslabora
torium i England talade om de konstruk
tionskriterier som gäller för en mottagare av 
detta slag. De huvudsakliga faktorerna att ta 
hänsyn till är brusfaktor, selektivitet (speciellt 
då spegelfrekvensundertryckning), distorsion, 
stabilitet (speciellt vad gäller avstämningen), 
tillförlitlighet och graden av enkelhet med vil
ken apparaten kan skötas. 

Man kan naturligtvis göra en enkelsuper, 
men detta ger praktiska problem. Bäst är att 
tillämpa dubbel blandning. Det ger mer flexi
bilitet vid val av MF. 

Därmed är det lättare att bestämma selekti
vitet och spegelfrekvensundertryckning, man 
kan använda en fast avstämd, första oscilla
tor. Då har man också möjlighet att placera 
första blandare vid antennen för att slippa för
luster i ledningen mellan antenn och ingångs
steg. 

Ett troligt avstämningsområde är 400 
MHz, och för att slippa interferensproblem är 
en första MF-frekvens av 1 200 MHz lämplig. 
Andra MF kan då ligga kring 120 MHz, där 
det är möjligt att använda integrerade kretsar 
för förstärkning, begränsning och detektering 
av FM-signalen. 

En ytterligare fördel med en dubbelsuper är 
att man kan tillämpa frekvenskontroll av and-
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ra oscillatorn för att tillåta drift av ungefär 10 
MHz hos första oscillatorn. 

Mottagningssystem 
i massproduktion 
För massproduktion av mottagningsanlägg
ningar för 12 GHz föreslår Freeman en an
tenn med 525 70 cm. Ytnoggrannheten för 
denna måste ligga i~om 1 mm och den kan 
göras antingen av metall eller metalliserad 
plast. Lobvinkeln ligger kring 0,5°. Långtids
stabiliteten beror på hur väl antennen är mon
terad. 

Man kommer i omvandlardelen att blanda 
signalen direkt i en balanserad Shottky-bar
riärdiodbrygga, som följ s aven bredbandsför
stärkare, utförd i tunnfJlmsteknik. Detta kan 
ge en brusfaktor av ungefär 8 dB. 

Att använda tunneldiodförstärkare eller 
transistorförstärkare för att förbättra brusfak
torn är ännu inte ekonomiskt attraktivt, men 
kan bli det i framtiden . 

En Gunndiod i en enkel kavitet kan ge de få 
milliwatt som blandaren kräver. Med tempe
raturkompensering kan frekvensdriften hållas 
inom 5 MHz över temperaturområdet 80°C 
och detta är inte mer än vad AFC i andra MF 
klarar. 

Ett akustiskt 
ytvågsfilter 
Stora krav ställs på andra MF-delen, som 
måste ha god amplitud- och faskarakteristik 
inom bandet och med skarp dämpning vid 
sidorna. Här skulle man kunna använda ett 
akustiskt ytvågsfilter. 

För att ansluta omvandlaren till en ordinär 
TV -mottagare kan man använda en enkel 
balanserad modulator [ör dubbla sid band. En 
annan väg att gå är att ta ut videosignal och 
ljud-MF direkt efter FM-demoduleringen. 

Mottagningsanläggningar för anslutning till 
KATY-nät beskrevs av A Köhler vid Robert 
Bosch. Där framkom att kostnaderna för des
sa skulle motsvara ungefår priset för en färg
TV. Eftersom denna kostnad sedan slås ut på 
många användare, blir priset per abonnent 
lågt. 

En summering av det ovan sagda ger, att 
mottagardelen i dag kan tillverkas utan pro
blem och det gäller såväl mottagare för enskilt 
som för gemensamt bruk. Mottagaren kan 
därtill produceras till en rimlig kostnad. 

Vissa problem finns på sändarsidan, där 
svårigheten ligger i att generera tillräcklig ef
fekt. 

De tekniska problemen är i dag dock i stort 
sett lösta .. De politiska frågorna blir med sä
kerhet en svårare nöt att knäcka. • 

GL 
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I PRAKTIKEN RÖN och TIPS 

Billig transistor som referensdiod 
med låg tempemturkoefficient 
Vill manforbättra temperaturstabiliteten hos en koppling 
med zenerdiod kan man antingen byta ut zenerdioden mot en kompenserad sådan eller som 
här använda sig av en transistor som referens diod • 

•• En kiseltransistor består av två mot 
varandra riktade dioder, kollektor-bas
diod och bas-emitterdiod, vilka var för sig 
kan fungera som vanliga dioder i fram
riktningen. Men om man driver bas-emit
tersträckan i backriktningen, arbetar den 
som en zenerdiod med en zenerspänning 
som ligger mellan 7,5 - 8,5 V, beroende 
på typ och exemplar. En kisel transistor är 
också bill igare än en normal zenerdiod 
och dessutom är spänningsknäet både 
skarpare och mera entydigt hos en tran
sistorzener vid denna spänning. Dess 
temperaturkoefficient, TK , är ca 
0,075 %rC och motsvarar en normal 
okompenserad zenerdiod. Om bas-e mit
terspänningen är 8 V, kommer denna 
att ändra sig med · temperaturen med + 
(0,075 %/0C) (8V) = + 6,0 mV/ °c. 

Detta kan kompenseras med tre vanli
ga kiseldioder i serie med transistorn. En 
kiseldiod har TK = - 2 mVr C, och 
summan blir -6 mVr C som ska 
kompensera zenersträckans + 6 m V / oC. 
En av dessa kiseldioder fmns redan i bas
emittersträckan, varför endast två extra 
dioder behöver kopplas in i kretsen. 

Som ovan nämndes är transistorns 
zenerknä ganska skarpt, men genom att 

Av STIG R HJORTH 

inlänka två kisel dioder i serie blir kretsen 
något "mjukare" vid variationer i mat
ningsströmmen. Detta kan motverkas 
genom att matningsspänningen är stabili
serad eller att matningsströmmen är kon
stant. Eftersom en dylik konstantströmge
nerator påverkas av variatIOner i mat
ningsspänningen, måste den kompense
ras. 

I det kompletta schemat i flg 5 visas 
hur detta kan ske. Resistansen Rl har här 
inkopplats mellan emitter och matnings
spänning, varigenom emitterspänningen 
till viss del följer med "svankningarna" i 
matningsspänningar och motverkar spän
ningsvariationerna över dioderna D3 och 
D4 . Resistansen beräknas enligt 

RO R2 

RD + R3 R2 + R1 

där RD är den sammanlagda impedansen 
hos D3 och D4. Normalt blir Rl mindre 
än R3. 

Praktiskt utrörande 

Vi återknyter till flg 3 där Tl, i serie 
med Dl och D2, ger den önskade refe
rensspänningen. T2 är konstantströmge
neratorn som lämnar ca 6 mA vid mat
ningsspänning mellan 15 och 35 V. Den
na ström ger ett spänningsfall över T l på 

5 
+~+8,2.V 

~ 
+ -4:-!-Yff--+8V 

+ 
/5- 35 V 

Fig 1: En enkel referensspänningskäIla 
med en normal zenerdiod. 

+8.b~ 

Fig 3: Även kollektor-bas-dioden har 
inkopplats fOr enk;el . temp:eratur
kompensering. 

Fig 2: Här har' zerierdioden ersatts av 
en backspänd bas-emittersträcka hos 
en kiseltransistor. 

+ + -CJ----T-- +9.5V "UZ" ul 

Fig 4: För mera fullständig tempe
raturkompensering har här ytterligare 
två kiseldioder inlankats I serie med 
transistorn. 

o 

52 RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1975 

ca 8 V och över D 1+ 02 ytterligare 1,5 
V. Dioderna Dl , D2 samt kolle!<torbas
dioden hos T l utgör temperaturkompen
seringen. Temperaturkoefficienten hos 
"zenerdioden" T 1 är ca 0,075 %rC, och 
vid ett temperaturområde på - 20-
+60°C , dvs totalt 80°C, kommer den 
okompenserade zenerspänningen att va
riera 
TK . (t2 - t1) . Uz 

100 
0,075 . 80 ·8 

100 
0,48 Y 

Kiseldioderna har T K =-2 mVr C, el 
ler tillsammans = -6mVr C, och dessa 
ger under samma temperaturområde lika 
stor spänningsändrmg, fast av motsatt 
riktning. Således skulle dessa båda 
temperaturkoefficienter helt ta ut varand
ra, men fullt så gott resultat uppnår man 
sällan i praktiken. Man kan i alla fall 
räkna med en TK av bättre än 
0,001 %r C, vilket i detta fall ger 

0,001 . 80 . (8 + 1,5) 
100 

7,6mV 

vilket är ett mycket gott resultat. Vill man 
få bättre temperaturokänslighet får man 
ta till helt kompenserade zenerdioder och 
finna sig i vad de kostar! Ovanstående 
komponenter ligger i v.arje fall redan i 
"junkboxen" och skräpar, så kostnaden 
blir minimal. • 

D3 

D" 

R3 

Fig 5: Komplett kretsschema över referenskäl
lan som matas med konstantström från T2. 



Skuggmaskröret 
-ett 25-årsjubileum 
Television är i dag nästan synonymt medfärgtelevision. Utvecklingen dithän har gått 
oerhört snabbt under de senaste åren. Till grundfor denna utveckling ligger en 25 år gammal 
konstruktion: Skuggmaskbildröret. Vi hyllar här 25 -åringen med en liten tillbakablick. 

Skörm med 
färgplTIkter 

Avböjningscentrum 
röd strål~ 

Fig l. Principen ror det ursprungliga skuggmaskröret. 
Fig 2. Skuggmaskens placering fram
for bildskärmen i skuggmaskröret. 

Glosplotta 

•• Principerna för överföring av TV -bilder i 
färg var känd redan på Nipkowskivans tid. 
När sedan de mekaniska arrangemangen 
ersattes av katodstråleröret, experimenterade 
man med färgbilder som fram ställdes genom 
att bilderna från flera katodstrålerör färgades, 
och blandades i speciella spegelarrangemang. 
Dessa anordningar gav i och for sig utmärkta 
färgbilder , men var omöjliga att utnyttja 
kommersiellt. 

I mars 1950 presenterade RCA det första 
skuggmaskbildröret. som möjliggjorde ett 
kommersiellt genombrott för färgtelevi-

sionsapparaten. 
Redan från början ansågs det som en alltfor 

komplicerad lösning, som formodligen inte 
skulle bli långlivad. Men skuggmaskröret har 
envist hängt kvar. Den enda alternativa lös
ningen som hittills har förverkligats är Sonys 
Trinitronrör. 

Den första utgåvan av skuggmaskröret var 
runt , och med fosfortrianglarna placerade på 
en lös metallram in uti röret. 

Luminansen från röret var endast ca 75 
cd/ m2, vilket sedan dess har mer än fem 
dubblats till ca 400 cd/ m2 • Redan 1953 Iyc-

TRIAD SYSTEM MATRIX SYSTEM 

TANGENT PHOSPHOR 
DOTS 

Fig 3. Principen ror matrix-systemet. 

BEAM PERMITTED 
BY MASK OPENING 

kades man forenkla tillverkningen genom att 
placera fosforpric karna direkt på rörets insi
da. Avböjningsvinkeln i detta tidiga skede var 
endast ca 45 ° på ett bildrör med 37,5 cm 
(15 ") diagonal. 1954 kom RCA fram med 
nya elektronkanoner som möjliggjorde obero
ende injustering av varje stråle. Detta gjorde 
det i sin tur möjligt att öka avböjnings vinkeln 
till ca 70°, samtidigt som injusteringen blev 
enklare. 

Efter jämnt 10 år hade man lyckats forfina 
tekniken så pass att ett färg-TY-bildrör med 
90° avlänkning kunde presenteras. Genom att 
elektronkanonerna placerades närmare skär
men fick man också ett högre ljusutbyte. 

Fortfarande var emellertid ljusutbytet klart 
otillfredsställande. Skuggmasken släppte bara 
fram ca 15 % av den tillgängliga elektron
strömmen. Resten förvandlades till värme i 
masken. Dessutom gav den rödemitterande 
fosforn ett mycket lägre ljus utbyte än de and
ra, varför den uttagbara luminansen blev väl
digt låg. 

1965 började man använda jord metallen 
europium som tillsats till den röda fosforn. 
Detta ökade luminansen med nästan 50 %. 

För att öka kontrasten i bilden hade man 
tidigare använt ett kontrastglas framför bild
röret, som dämpade reflexerna från bildskär
men. Det infallande och därefter reflekterade 
ljuset dämpades två gånger, och det utsända 
ljuset endast en gång, varigenom man erhöll 
en högre kontrast. 

Tyvärr fick man också en ca 50 % förlust 
av ljusstyrkan . 

Detta problem fick sin lösning 1969 med 
matrixröret (black matrix tube). I detta rör är .... 
området mellan fosforpunkterna täckt med JIIII""" 
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Dödförklarade skuggmaskröret 
lever vidare ännu en tid 

svart färg, som absorberar ljuset som faller 
där , och något kontrastglas behöver inte an
vändas. Avböjningsvinkeln var fram till 1970 
endast 90 0

, men det 110-gradiga röret intro
ducerades det året. Det förde för apparattill 
verkarnas del med sig att avböjningseffekten 
fick ökas till det dubbla, och att kuddistorsio
nen ökade kraftigt. I gengäld blev alltså appa
raterna smalare, och ljusstyrkan ökade ytterli
gar~ genom att elektronkanonerna åter kom 
närmare skärmen. 

Redan 1965 hade General Electric introdu
cerat ett färgrör med tre elektronkanoner i 

Stlndard Del .. System 

Screen 
IOperlting) 

Fig 5. Elektronkanon, skuggmask och fosfor
skikt ror RCA:s "precision-in-line"-bildrör. 
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rad. Den tosningen fulländades och blev all 
mänt accepterad 1972, när ReA kom med 
sitt rör med tre elektron kanoner i rad (preci
sion-in-line), och med fosforskikt och skugg
mask utformade som avlånga rektanglar i 
stället får cirklar. 

När nu skuggmaskröret har visat sin livs
duglighet under tjugofem år, trots att det med 
jämna mellanrum blivit dödförklarat , förefal 
ler det troligt att den moderna varianten med 
slitsar i stället för runda hål inte kommer att 
ersättas av något nytt inom överskådlig fram 
tid. BH. 

ReA Preciaion 
I~Line System 

Infallande 
ljus 

Reflekterat 
ljus, Ls 

Emitterat 
ljus, lf 

SO '/. reflexion 

Fig 4. a) Kontrastfarhållanden i ett bildrör uta 
kontrastglas med 50 % reflexion av infallande 
ljus. b) KontrastfårhåJlanden vid 50 % reflex
ion mot bildrörsytan och kontrastglas med 
50 % genomsläpplighet. Kontrasten ökar till 
det dubbla samtidigt som ljusstyrkan sjunker 
till hälften jämfart med a). 
c) Kontrastfarhållanden med matrixrör som 
blott ger 25 % reflexion. Kontrasten ökar jäm
fårt med a) till det dubbla med bibehållen ljus
styrka. 



Anpassning av TV -mottagare 
till videobandspelare -Del l 

D Videobandspelarens snabbt expanderande användning i skolor och i andra 
utbildningssammanhang i kombination med hem-TV-mottagare, har me4{ört en del tekniska problem. 
Att videobandspelare nu också i allt större antal kommer till användning i hemmen 
kommer att ge ytterligare problem. 
D TV har utvecklats oberoende av annan hemelektronik, i stort sett, och har normalt inga andra 
signalingångar än antennen resp inga andra signalutgångar än bildrör och högtf!,lare. 
Mottagare av vanlig konstruktion i allströmsuiförande l

) med strö"lförande chassie behöver någon 
form av "inter}'ace" som isolerar de in- och utgångar som behövsjör anslutande extraapparater. 
D TV-mottagarens synkkretsar är vidare beräknadejör rundradiostandardsignaler, medan hem
videoutrustning av kostnadsskäl intejörsetts med signalkretsar jör s k broadcast standard. 
D Den här studien tar jörst upp problemet med isolation och anger några lösningar. 
Därtifter behandlas videobandspelarens avvikande uiförande och vad detta me4{ör jör mottagarens 
konstruktion. 

•• Videobandspelaren kräver en videofrek
vent signal vid inspelningen och lämnar en 
videofrekvent utsignal vid avspelning. När 
hem-TV:n används, antingen som signalkäJla 
eJler som monitor fOr videobandspelaren , ska 
videoinformationen uppenbarligen överfOras 
på videofrekvens. Det faktum att hem-TV:n 
inte är galvaniskt ski ld från nätet är en aJlvar
lig nackdel vid signalöverfOringen. TV -motta
garen måste isoleras eJler fOrses med någon 
form av isolerande adapter. Det finns flera sätt 
att isolera mottagaren. En isolationstransfor
mator kan sättas in meJlan nät och mottagare; 
detta är en effektiv men dyrbar lösning. Ett 
alternativ , som skulle kunna skilja mottaga
ren från nätet, är ett switch at nätaggregat, 
men det finns ännu inte i många mottagare. 
Det är också möjligt att använda ett relä som 
automatiskt fOrbinder mottagarchassiet med 
nätets skyddsledare, men denna metod kräver 
en jordanslutning i mottagaren, något som 
ofta saknas. För övrigt kan ett sådant arran
gemang inte tillämpas i mottagare med brygg
likriktare i nätdelen. 

Någon form av chassie-isolerad videofrek
vensadapter behövs alltså fOr att man ska få 

l) Det s k allströmutfOrandet utan nättrafo är 
inte betingat av att särskilt många moderna 
TV -mottagare sk uJle kunna drivas på lik
strömsnät. Det hela har sin grund i att störfål
tet från en stor nättrafo skuJle vålla betydande 
problem, specieJlt i en mottagare fOr fårg. 

en säker utgång och/eller ingång till mottaga
ren, utan att distorsion uppstår. 

Videofrekvensadaptrar 
Förutom att isolera signaJledningen från 

nätspänningen ska adaptern överfOra den 
bredbandiga videosignalen. En metod som 
ofta används består i att modulera videoinfor
mationen på en bärvåg och därefter fOra in 
den i mottagaren. Detta har hittills v.arit den 
enda vettiga lösningen , eftersom den kan an
vändas oberoende av mottagarnas fabrikat 
och ej fordrar något ingrepp i apparaten. 

På sikt kan man tänka sig en annan lösning 
av adapter som då är utförd som en specieJl 
bredbandig videotransformator som uppfyJler 
säkerhetskraven. En adapter med sådan trans
formator har nyligen konstruerats med gott 
resultat. Andra system håller på att undersö
kas, t ex en ljusemitterande diod kombinerad 
med en fotodetektor. Denna metod lovar en 
hel del, eftersom anordningen förbättras sam
tidigt som priset går ned. Andra isolerande 
signalöverförare med Hall-generator och pie
zoelektriska material håJler på att fOrbättras. 
• A dapterjunktioner 

Det är inte bara videoinformation som 
adaptern ska klara, utan den ska överföra 
audiosignal , switchfunktion samt fårginfor
mation men samtidigt inte påverka mottaga-

Av A C SMAAL, Philips Central Applica
tion Laboratory, Eindhoven 

rens normala funktion när videobandspelaren 
är ansluten. 

ÖverfOring av audiosignal är inget pro
blem. Det finns redan transformatorer med 
den bandbredd som fordras. 

Switchfunktionen behövs för att ändra mot
tagaren från normal funktion till moni
torfunktion. Speciellt viktigt är att HF-, bild
MF- och ljud-MF-kretsama sätts ur funktion, 
så att inte falska signaler stör mottagaren när 
den används som monitor. 

Eftersom v.ideobandspelare kan lämna av
vikande synksignal , måste dessutom linjeav
böjningens frekvens i mottagaren justeras om 
fOr bästa bild. 

Färginformation kan överföras antingen i 
en sammansatt signal, som i professionella ... 
utrustningar, eller i en avkodad signal (kro-"" 
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v id.ospår 

Fig 1. Spårmönster på ett videoband inspelat 
med transverseU registrering. Spåren a, b och 
c i bandkanterna används for ljud, synkpul
ser och medhörning. 

b 

minanssignal separerad från luminanssignal). 
I det senare fallet införs de två komponenter
na separat i videobandspelaren, där de kom
bineras till en lämplig form för inspelning. 
Enligt ett förslag som nu cirkulerar inom IEC 
och DIN ser det dock ut som om överföring 
av fårginformation mellan mottagare och 
bandspelare för hem- och undervisningsbruk 
kommer att ske med sammansatt videosignal. 

Om mottagaren ska arbeta korrekt när den 
används i förbindelse med videobandspelare, 
måste adaptern anpassa de två enheterna kor
rekt till varandra och dessutom säkerställa 
rätt signal polaritet, amplitud och nivå, om det 
inte redan ordnats i mottagaren. 

Synpunkterna som nämnts här är generella 
och innebär inget försök att analysera kraven 
på ett visst speciellt adaptersystem. Eftersom 
standardisering saknas och typfloran av såväl 
mottagare som bandspelare är stor, finns det 
ingen större anledning att diskutera ett spe
ciellt exempel. Emellertid har någon form av 
standardisering uppnåtts i och med introduk
tionen av Philips videokassettbandspelare, 
VCR. Systemet i denna har accepterats som 
bas för en standard i Västeuropa. (Förhopp
ningsvis kommer också någon standard att 
uppnås med avseende på anslutning av video
bandspelare.) 

När specifika exempel behövs i denna arti
kel kommer Philips VCR därför att nämnas. 
• Mottagarens konstruktion 

Videobandspel aren är den första apparat 
som är avsedd för anslutning till hem-TV
mottagaren. Hittills har TV -mottagarkon
struktören haft ganska stor frihet vid utform
ningen , och detta i sin tur har medfört flera 
olika typer av mottagarchassier. Men allt ef
tersom försäljningen av hemvideoutrustning 
ökar, kommer många TV-köpare att vänta sig 
att en mottagare ska vara så konstruerad att 
den kan användas tillsammans med in/ avspel
ningsapparatur. 

Den utsträckn ing i vilken hem-TV -motta
garna behöver modifieras beror på 
egenskaperna hos den apparatur de ska kom
bineras med. Denna artikel kommer därför att 
behandla de egenskaper hos videobandspelare 
som påverkar monitorn/ TV -mottagaren. 

Videoinspelning 
Videobandspelaren av idag är en apparat 

med en myckenhet mekanik, och är det något 
i den som inte arbetar helt tillfredsställande 
får det besvärande konsekvenser för signal be
handlingen. Elektronik kan användas för att 
få den avspelade signalen att överensstämma 
med broadcaststandard med hjälp av servo
system, elektroniskt variabla fördröjningsled 
ningar och andra finesser. Men tyvärr kom
mer ofta kostnader eller andra hänsynstagan-
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Fig 2. Spårmönster producerat med längsgå
ende registrering. Spåren a, b, och c är också 
här ror ljud, synkpulser och medhörning. 

den att hindra användning av sådana korrek
tionsanordningar . 

Mekaniska brister har benägenhet att få än 
större betydelse när ett band inspelat på en 
maskin ska spelas av på en annan . Som en 
allmän princip är det önskvärt att en accepta
bel bild ska bli resultatet, om en inspelning 
gjorts på en bandspelare där alla toleranser 
ligger på en viss gräns och avspelning görs på 
en annan maskin där toleranserna ligger på 
det andra tillåtna gränsv ärdet. 

Effekterna av spridning i elektriska och 
mekaniska data är kanske inte samma för alla 
inspelningssystem. Innan vi i detalj undersö
ker brister i videobandspelare ska vi diskutera 
några varianter av videobandspelare med 
avseende på videospårens riktning på bandet. 

Vid transversell registrering (fig 1) hålls 
bandet i kontakt med en roterande trumma 
innehållande videoinspelningshuvudena. 
Bandet förs över huvudena i en riktning som 
är parallell med den axel kring vilken trum
man roterar, och det betyder att en serie pa
rallella spår registreras. Spåren går nästan 
lodrätt i förhållande till bandets längd
riktning. Den mycket höga hastigheten hos 
huvudena ger bandbredd stor nog för att tillå
ta FM-inspelning av den kompletta TV-sig
nalen. Tyvärr gör den komplicerade mekani
ken och elektroniken detta system för dyrbart 
för hem-TV -utrustning . 

Vid längsgående registrering (fig 2) förs 
bandet förbi ett stillastående videohuvud i så 
hög hastighet att en videosignal kan spelas in . 
Denna metod resulterar i hög bandför
brukning och kort speltid, alltså betydande 
nackdelar. Maskiner för hemmabruk med det
ta system är fortfarande på experimentstadiet. 
Vid spiralformad registrering (fig 3) är bandet 
lindat som ett spiralvarv runt en roterande 
trumma. Videohuvudet roterar i trummans 
cirkulära plan och teckn ar upp spår i en liten 
vinkel i förhållande till bandets rörelse
riktning. Maskiner med spiralsystemet an
vänds i allt större utsträckning där en bild
kvalitet under broadcaststandard kan accep
teras. 

Videobandspelare finns med praktiskt taget 
alla varianter av spiralmetoden. Bandets kon
takt med trumman kan vara en vinkel varie
rande från 90° till 360°. Ett eller flera huvud
en och ett eller flera fålt per videospår kan 
användas. Det finns flera olika hastigheter för 
bandtransport och bredder på bandet ; de va
rierar med fabrikaten på maskinerna. 

De flesta videobandspelare för hemmabruk , 
inklusive Philips VCR, arbetar med spiraIsys
temet för registrering på bandet. 

Brister hos spiralspår-maskiner 
• Linjejrekvensavvikelse 

Fig 3. Spårmönster vid spiralformad re
gistrering. Ä ven bär används a, b och c ror 
ljud, synk och medhörning. 

Hastigheten huvud/ band i en spiralregistre
rande videobandspelare har två komponenter: 
bandhastigheten och huvudets hastighet. 
Under förutsättning att spårvinkeln i förhå l
lande till bandets rörelseriktning är liten, är 
resulterande huvud/bandhastighet nästan lika 
med algebraiska summan av de två kompo
nenterna. 

Om ett band får en videoinspelning vid en 
given registreringshastighet och spelas av 
med en annan hastighet för avsökn ingen, 
kommer linjefrekvensen som observeras vid 
avspelning att ändras i samma relation som 
de två nämnda hastigheterna. Huvud/band
hastighet i maskiner med spiralregistrering 
styrs därför med synkpulser som spelas in 
på bandet tillsammans med programma
terialet. Ett av spåren a, b eller c i fig 1, 2, 
och 3 kan användas för detta ändamål. 

Vid avspelning kan dessa pulser matas till 
ett servo som styr antingen huvudets rota
tionshastighet eller både huvud- och bandhas
tighet. Om endast huvudets hastighet styrs , 
och bandhastigheten bestäms aven nätdriven 
synkronmotor, kommer alla avvikelser i 
bandhastigheten (vare sig de orsakas av nät
variationer eller annat) att direkt påverka 
synkpulsfrekvensen som erhålls från bandet 
och, följaktligen, huvudets hastighet. 

I maskiner med servostyrning av både hu
vud- och bandhastighet kan variationer som 
observeras i linjefrekvensen till stor del be
stämmas av stabiliteten hos den referensoscil
lator från vilken synkpulserna tas, och med 
vilken de jämförs. 

Om de olika faktorer som bestämmer avvi
kelser i linjefrekvens skulle ändras tidsmäs
sigt, blir den återgivna linjefrekvensen utsatt 
för kontinuerlig modulering. Storleken på fre
kvensen hos denn a "svepmodulering" beror 
på toleranserna hos huvud och bandhastig
heterna i den apparat som används. 
• Fassprång 

Bandtransporthastigheten, det roterande 
videohuvudets vinkelhastighet och bandets 
kontaktvinkel med trumman förutsätts vara 
konstanta. Om då trummans diameter ändras 
(till följd av temperaturfluktuationer), kom
mer hastigheten hos avsökningen av bandet 
att varierå - i sin tur resulterånde i linjefrek
vensavvikelser. Om detta inträffar och bild
frekvensen fortfarande är korrekt , kommer 
antalet linjer/ bild att variera, vilket medför att 
synkpulsens fasläge hoppar. Bildinnehållet 
hoppar i det ögonblick videohuvudet (huvude
na) växlar spår. 

Om bandet är deformerat, som resultat av 
fukt, mekanisk spänning eller temperaturväx
lingar, ändras bandlängden. Resultatet blir 
samma som följer av varierande trumdiame
ter. 



Trumma 

Fig 4 Bandets anliggnings vinkel 
med videotrumman. 

• Linjebortjall 
Ett annat fel som kan orsakas av mekanis

ka variationer är borttappade linjer i rastret, 
så att en lucka bildas. Felet uppstår om video
huvudets (huvudenas) rotationsbana i fOrhål 
lande till bandet hamnar utan fOr den bana 
som gällde vid inspelning. En sådan avvikelse 
uppstår till följd av fel i bandföringen somfig 
5 visar. Om avståndet mellan bandföraren 
och chassiet är h vid inspelning, registreras ett 
spår P-Q (fig 5 a). Om avståndet minskar till 
h' (fig 5 b) blir det avsökta spåret = P' - Q'. 
Följaktligen tappas den information bort som 
finns registrerad på Q - Q' och ingen signal 
finns i sektion P - P'. Som resultat uppstår 
en lucka i videosignalen. Eftersom band
föringsfel inte påverkar längderna P - Q och 
P' - Q', påverkas inte den återgivna linje
frekvensen. 

En liknande effekt kan observeras när vink
larna mellan bandtransportriktning och video
huvudenas rotationsriktning inte är identis
ka vid inspelning resp avspelning. 

Slutligen kan en reduktion av kontaktvin
keln mellan band och videotrumma leda till 
förlust av videoinformation, eftersom inte 
hela det inspelade spåret kommer att avsökas 
vid avspelningen. 

Den som konstruerar en videobandspelare 
kan godtyckligt välja placering aven lucka 
som kan uppstå vid bildavsökningen. Om ett 
fas språng ska inträffa, blir det omedel bart ef
ter luckan. Det är logiskt att de flesta stör
ningar i bilden som kommer från fashopp bör 
"gömmas" inom det intervall då bilden väx
lar. Luckan placeras alltså omedelbart före 
eller efter den vertikala synkpulsen. 

• Felläge på videohuvud 
Om två huvuden inte sitter exakt mitt emot 

varandra på avsökningsskivans periferi varie
rar tidsintervallen mellan huvudenas kontakt 
med bandet. Eftersom båda huvudena kan 
vara antingen i kontakt med eller skilda från 
bandet samtidigt eller ett uppehåll i videosig
nalen. Dessutom blir den linje som avsöks vid 
växling av videohuvud antingen fOr lång eller 
fOr kort. 

• Fasfel som uppstår vid slow-motion eller 
stillbildsåtergivning 

Till skillnad från de andra inspelningssys
tem som nämnts tidigare tillåter spiral avsök
ningssystemet slow-motion eller stillbildsåter
givning genom att bandet helt enkelt körs 
saktare eller stoppas. När bandhastigheten 
ändras blir längden på det spår som avsöks av 
videohuvudena avvikande från det som re
gistrerats. Men servosystemet kommer att 
hålla tiden under vilken spåret avsöks lika 
med tiden då det registrerades. Således ändras 

Fig 5. Så inverkar en 
förändring i avståndet 
mellan bandförare och 
chassie • 

7//////////7////// ///7, 7//7///// //7/7////7/// 

antalet linjer i varje bildfält. Om bandet rör 
sig mot huvudenas riktning, minskas antalet 
linjer i ett stillastående bildfålt, medan där
emot antalet ökar om bandet rör sig med 
huvudenas riktning. 

Om antalet linjer är udda i ett "fryst" färg
bildfält blir fasläget hos fårgsynksignalen fel 
aktigt vid varje ny start i början av varje bild
fålt . Mottagaren måste identifiera signalen 
varje gång. (Denna identifikation måste ske 
tillräckligt snabbt fOr att en korrekt färgbild 
ska erhållas.) 

Vid jämnt antal linjer i bildfältet blir fårg
synkläget alltid riktigt och. någon identifika
tion behövs inte. 

• Praktiska synpunkter 
De fel som beskrivits hittills kan uppträda 

oberoende av varandra och uppstår sällan 
samtidigt. I viss utsträckning kan de jämna ut 
varandra. Om t ex en temperaturändring i 
trumman påverkar bandlängden, kan samma 
temperaturändring i bandet kompensera. 

Inte desto mindre kan de beskrivna felen 
vara av så allvarlig art att de försämrar funk
tionen hos vanliga TV -mottagare. 

För att man ska få felen så små som möj
ligt bör de komponenter som kan vara felkäl 
lor tillverkas med ytterst snäva toleranser. 
Om man tar videohuvudsystemet i Philips 
VCR som exempel är tillåten tolerans på 
trumdiametern endast 22 Ilm. Toleransen för 
1800 -vinkeln mellan huvudena är max 5 
Ilm avvikelse från skivans diameter, räknat 
ute på skivans periferi. Att driva den me
kaniska precisionen ännu längre är knappast 
genomförbart vid massproduktion, och de fel 
som återstår kan korrigeras betydligt billigare 
vid anpassningen till TV -mottagaren . 

För att de anpassningsproblem mottaga r
konstruktören träffar på ska uppmärksammas 
i tillräcklig grad, ska några exempel få beskri
va vilka fel det kan bli fråga om. 

Först behandlas fem fel som till största de
len beror på mekaniska toleranser i maskinen . 
Därefter följer tre exempel på fel som beror 
på de elektriska kretsar som används. 

Toleranser i VCR-maskioens 
videosignal 

• Linjefrekvensens medelavvikelser 
För icke-professionella VCR-maskiner 

rekommenderar IEC - vid 50 Hz och 625 
linjer - bandhastigheten 14,29 cm/s. I appa
rater med bara ett servosystem, fOr huvu
dtrumman, får den inspelade linjefrekvensen 
avvika ± 2 %, vilket betyder en maximal av
vikelse med ± 4% mellan inspelad och återgi
ven linjefrekvens. 

I apparater med servon både för huvud och 

bandhastighet begränsas linjefrekvensens 
medelavvikelse till maxi malt 1%. Denna siff
ra påverkas huvudsakligen av referenskällan 
(vanligtvis nätfrekvensen) under avspelning. 

• Modulering av linje frekvensen 
Förutom att linjefrekvensens medelvärde 

kan avvika från den nomiriella, kan den också 
utsättas för modulation . Kurvan i fig 6 ger 
den högsta tillåtna avvikelsen (W) uttryckt i 
procent som funktion av modulationsfrekven
sen. W definieras som förhållandet mellan f tn 

(den nominella linjefrekvensen) och /::; f t (det 
totala frekvenssvinget kring f tn). 

Diagrammet i fig 6 gäller huvudsakligen 
fOr endast en modulationsfrekvens. Det är 
mycket svårt att förutsäga inverkan på bilden 
när linjefrekvensen moduleras av flera samti
diga frekvenser, eftersom deras amplitud och 
fas varierar under avspelning. Erfarenheten 
har visat att bilden blir acceptabel när avvi
kelsen ligger inom de gränser som visas ifig 
6, förutsatt att linjesynkkretsarna i TV -motta
garen modifierats fOr användning tillsam
mans med en videobandspelare. 

• Linjebortjall ochfassprång 
Ett bortfall av maximalt 5 linjer accepteras. 
Det teoretiskt sämsta värdet på fassprånget 

är ± 20 ILS. I praktiken tillåts ett fassprång på 
± 15 ILS. 

• Felläge på videohuvud 
Max fassprång orsakat av toleranser i 

m;ignethuvudets läge är ±0,6 ILS , vilket gör 
att man får tillåta ± 1,2 ILS fas språng fOr den 
återgivna signalen p g alägesfeI. 

Den fOrsämring i videosignalen som kan 
hänfOras till elektriska kretsar kommer att 
diskuteras nedan med referens till fig 7, i vil
ken de olika signalparametrarna definieras. 

Linjeluckans centrum ligger åtta linjer fOre 
den vertikala synkpulsen med en max sprid
ning av + 7 och - 5 linjer. Luckans signalni
vå (V G) och interferensn iv ån (V t) överskrider 
ej 0,3 V B och 0,6 Vs· 
• Försämring av videosignalen 

Om vi antar att luminans- och krominans
signalerna är separat tillgängliga, är topp till 
topp-värdet av signalen V BS (inkl synk pulsen) 
1,0 V ±3 dB över 75 ohm belastning; V SL 

överstiger ej 1,5 volt. Förhållandet mellan 
synkpuIsen och signalens amplituder (V s/V BS) 

kan under avspelning avvika upp till 10% 
från motsvarande värde under inspelning. 
Bärvågsresterna på synkpulsen (Yrt och V r2) ..... 

överstiger ej 0,2 V s resp 0,3 Vs. "... 
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• Försämring av järgsignalen 
Om vi åter antar att luminans- och kro

minanssignalerna är separat tillgängliga, 
uppgår fårgburstamplitudens topp till topp
värde i VC R-maskinen till 80 mV ± 3 dB. (l 
den sammansatta videosignaleQ uppgår detta 
värde till 300 m V + 0/ - 6 dB.) 

Tidsskillnaden mellan luminans- och kro
minanssignalerna är vid avspelning samma 
som vid inspelning. Underbärvågens fre
kvensvariation hålls inom ± 150 Hz aven 
speciell blandningskrets. 

När en bild "fryses" genom att bandtrans
porfen stoppas, ökas antalet linjer från 312,5 
till 318 per bild, vilket -' som framgår av det 
tidigare sagda - gör en återidentifiering för 
varje bild onödig i mottagaren . 

Särskilda krav 
på TV -mottagaren 

Av förkl arliga skäl har de relativt billiga 
videobandspelarna för hemelektronikmarkna
den vissa svagheter jämfört med mer profes
sionella studiomaskiner. De allra flesta TV
mottagare som är i användning idag är endast 
avsedda att ta emot TV-utsändningar via 
etern. Om man önskar ett gott resultat i kom
bination med en prisbillig videobandspelare 
måste därför TV-apparaten modifieras i vissa 
avseenden. l det följande pekar vi på några av 
de viktigaste av dessa modifieringar. 

• Synkronisering 
En TV -mottagares bildkval itet är i hög 

grad beroende på linjetidbasens stabilitet. 
Flertalet moderna TV -mottagare har s k indi
rekt synkronisering, vars tidkonstant är en 
kompromiss mellan det höga värde som er
fordras för att reducera inverkan av oönskade 
signaler (brus, interferens etc) och det korta 
värde som erfordras för att man ska erhålla 
ett stort fångområde. 

En egenskap förknippad med den indirekta 
synkroniseringen är att I injeoscillatorn endast 
långsamt korrigerar sig efter ett fasspräng av 
det slag som kan finnas i signalen från en vi
deobandspelare. Denna effekt illustreras i fig 
8 och 9, där fig 8 visar en normal testbild 
återgiven på en mottagare med en "stan
dard" -tidbas och nästa bild samma testbild 
men med + 16 J.ls fassprång. 

Man måste alltså ändra tids konstanten för 
linjesynkroniseringen, då en vanlig TV -motta
gare ska anslutas till en videobandspelare. 
Om störningen från fassprånget ; även när det-
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Fig 6. Gränsvärden rör tillåten modu
lering av Iinjefrekvensen i Philips 
VCR-maskin N 1500. Frekvensavvi
kelsen W definieras som W = 6.f/ftn 

där f tn är nominelllinjefrekvens och 
6.f, är totalt frekvenssving omkring 
f t .. 

Fig 7. De signalparametrar som 
används i texten rår att dermiera fel i 
videosignalen. 

v 

ta uppstår i den vertikala släckpulsen, inte 
ska visa sig i bilden, måste linjesynkron i
seringen uppfylla följande krav: 

• Översvängens maximum måste nås senast 
20 linjer efter fassprån·get. . 

• Detta maximum får ej uppgå till 5% av 
fassprånget. 

• Efter att ha nått sitt maximum ska över
svängen avklinga linjärt till noll. 

Under förutsättning att dessa fordringar är 
uppfyllda kommer knappast någon distorsion 
att märkas i den vertikala linjen. En jämförel
se mellan långsam och snabb synkronisering 
görs i fig 10 och 11 •. vilka visar effekten av 
fas språng med och utan tidbasmodifieringar. 

l föregående resonemang har det antagits, 
att den horisontella synkkretsens reglerslinga 
uppdateras kontinuerligt. Detta är emellertid 
inte alltid fallet. Om en koincidensdetektor 
används i synkpulsslingan - om t ex ny in
formation levereras till reglerslingan bara 
under återgången eller om fasjämförelsen görs 
med korta pulser i stället för med synkpulsen 
och en sågtandsspänning - kan flödet av reg
lerinformation avbrytas av ett stort fassprång. 
Linjetidbasen kommer då inte att korrigeras 
omedelbart efter fassprånget , och distorsion 
av den typ som visas i fig 1 J kommer att be
stå under en längre period. Vill man undvika 
detta problem bör linjeoscillatorns synkkrets 
fortsätta att arbeta som vanligt under fas
språng av storleksordningen upp till ± 15 
J.ls. 

En krets, som uppfyller alla dessa fordring
ar, har vanligtvis större brusbandbredd. Ef
tersom detta ökar sannolikheten av interferen
ser i bilden under avspelning, bör ökningen av 
brusbandbredd göras så liten som möjligt. 

Eftersom de parametrar som bestämmer 
linjesynkkretsens egenskaper inte kan optime
ras för god återgivning både under normal 
mottagning och vid avspelning av video
bandspelare, måste linjesynkroniseringens 
tidskonstant kunna kopplas om. Kraven på en 
sådan omkoppling är oberoende av på vilket 
sätt mottagaren är ansluten till videobandspe
laren (HF, MF eller videofrekvent). 

Distorsion och störningar i bilden kan ock
så bero på variationer i I injefrekvensen. Den
na typ av störningar kommer emellertid också 
att reduceras till en acceptabel nivå (åtmin
stone teoretiskt) om tidbasen modifieras till 

att inrymma ett fassprång på 15 J.ls. l prakti
ken kanske dock inte resultatet blir helt till 
fredsställande beroende på begränsningar i 
den aktuella linjetidbaskretsen. 

Då videosignalen överförs till mottagaren 
på HF- eller MF-signaler får inte frånvaron 
av linjesynkpulser påverka den till mottaga
rens HF- eller MF-del tillförda A Ge-spän
ningen. Om AGC-systemet skulle reagera 
på frånvaron av linjer, kunde nivåändringen 
bli så stor att synkseparatorn endast skulle 
kunna detektera delar av videosignalen, resul
terande i dålig bild . 

När signalöverföringen sker direkt mellan 
TV -mottagarens och bandspelarens video
frekventa delar, är ju inte de AGC-kontrolle
rade stegen i mottagaren involverade, varför 
problemet inte uppstår i detta fall. 

• Färgkretsarna 
Linjefrekvensavvikelser och fassprång påver
kar tidförhållandet mellan synk pulsen och 
linjeåtergångspulsen. l färg-TV -mottagare, 
där burstpulsen tas ut från den horisontella 
återgångs pulsen , kan detta förorsaka att 
burstdetektorn matas med antingen ingen el
ler felaktig information. Färgsläckningskret
sens tidkonstant bör därför väljas så, att den 
inte påverkas av felaktig information av det 
här slaget. Därtill måste kretsens tidkonstan
ter också väljas så att förstärkningen hålls 
relativt konstant under en period av felaktig 
burstinformation. 

Graden och varaktigheten av denna oön
skade situation beror på hur linjesynkroni
seringskretsen uppför sig under avspelning. 
Eftersom fassprånget blir mindre än en lin
jeperiod förloras inga linjer, varför den alter
nerande bursten kommer att ha korrekt fas i 
början av varje ny bild. Repeterad identi
fiering av mottagaren är därför inte dig. 

• Underbärvågsoscillatorn. 
Referensoscillatorns låsområde måste vara 

tillräckligt stort för att ge synkronisering även 
vid den återgivna underbärvågens största fre
kvensavvikelse. 

Den andra delen av denna artikel publice
ras i ett kommande RT-nummer och ska 
närmare behandla videosignalens överföring 
mellan TV -mottagare och videobandspelare, 
mottagaranpassning samt de modifieringar av 
TV -mottagaren som är nödvändiga för att 
möjliggöra god bildåtergi vning. • 



Fig 8. Testbild återgi
ven på en normalTV
mottagare med 
långsam LirVesynkro-

Fig 10. Samma signal som i 
fig 9, men återgiven på en 
mottagare med snabbare 
liojesyokroniseriog. 

Fig 9. Testbilden från fig 8 återgiven på samma mot
tagare. Men i detta fall påverkas videosignalen av 
ett fassprång på + 16 ILS. 

_niseriog. Inga stör-__ 
Dingar på videosig
nalen. 

Fig 11. F ör att tydligare 
visa effekten av snabb lio
jesyokroniseriog bar man 
bärlagtfasspråogeti 
centrum av bilden. I a) bar 
mottagaren den vanliga 
långsamma tidkonstanten, 
medan denna bar valts 
högre i b). 
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a nyheter • • • 

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. N ålar 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 VMS20E (elliptisk~ 
och VMS20S (sfärisk): 

Vikt (g) 5 
Utspänning per kanal vid 
1 KHz(mVpercm/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 (}.Lm/mN) 

Horisontellt 40 
Vertikalt 30 

Spårningsförmåga vid 300 H~ 
vid rek. nålkraft (}.Lm) 70 
FIM-distorsion vid rek nål-
kraft, DIN 455542, max. nivå (%) < 1 
Ekvivalent nålspetsmassa (mg) 0,5 
N ålkraftsområde (mN) 7,5-15 

Generalagent: 
Elfa Radio & Television AB, 
Ljud-avdelningen, 17117 Solna. 



PIONEER 
Samtliga typer av diskant- och 
mellanregisterhorn lagerföres. 
PD 50 + PH 50 
Diskant- och mellanregisterhorn 
med drivsystem. 
Frekvensomfång : 800- 21000 Hl 
Känslighet: 103.5 db/W/ l m 
Impedans : 8 ohm 
Märkeffekt : 25 W .kont. 50 W.max. 
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HÖGTALARFILTER 
luftlindade drosslar och bipolära 
kondensatorer i stor sortering. 
Specialdrosslar och transformato
rer lindas på beställning. 

ISOPHON 
Basdrivern t ill 70/80-hornet 
P 3037/ 85 
Data i 70/80-hornet: 
Frekvensomfång : 36- 800 Hl 
Känslighet : 104 db/W/ l m 
Impedans : 8 ohm 
Märkeffekt : 40 W.kont. 70 W .max. 
Samtliga Isophons högtalarele
ment lagerföres. Begär katalog och 
prislista. 
HÖGTALARFRONT 
Polyester cellp last med öppna 
porer i tre tjocklekar och två 
portätheter lagerföres. Tillkapning 
utföres. 
LAMBDA 
Kretskort och komponentsatser till 
förförstärkare och slutsteg i RoT 
10/74 samt RIAA-steget i RoT 
5/75. 
KOMMER iNOM KORT: 
Slutsteg 2 x 80 W/8 ohm. 
Prel.data: 0.1 - 300.000 Hl - 3 db 
THD ~ 0 .05 % vid 130W/4 ohm. 
IMD ~ 0 .05 % 1 mW - 130W/ 4 
ohm. 
Faslinjäritet : 20- 20000 Hz +0- 0 .7 

LW LJUDTEKNIK 
Tulegatan 6 ·1 B. 172 32 Sundbyberg, tel 08/290876 
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HEATHKIT 
ELEKTRO'NIK -
UTRUSTNINGAR 

IM·2202DMM 
Portabel multimeter med ladd· 
ningsbara batterier. 3V2 siffror. 
26 mätområden . Upplösn ing 100 
!lV, 100 nA. Automatisk polari· 
tets indikering. 
Pris: Byggsats 990:-

Monterad: 1490:-

HEATHKIT, Schlumberger AB. 

AR·1214 AM/FM Stereo· 
mottagare 
2 X 20 W förstärkare med ste· 
reoklar FM·radlo. Keramiska 
filter i MF :en. Harmonisk dis· 
torsion bättre än 0,5 %. 
Pris: Byggsats 990 :-

P & G PLASTBANEREGLAR 
Dessa engelska professjonella studioreglar har valts av värl
dens " top studios" och Radio/TV-bolag och i dagarna erövrat 
den engelska utmärkelsen 

Design Council 
Award1975 

tack vare den ytterst jämna, brusfria dämpning, som uppnås 
genom den unika konstruktionen med banan av ledande 
plast, vilken gör att reglarna år efter år håller uppgivna data 
utan underhållsproblem. " PeGe-reglarna" finns i linjärt, loga
ritmiskt och specialutförande för upp till fyra kanaler i sam
ma kompakta hölje. Standardregeln 5 k ohm log finns för 
omgående leverans till de flesta europeiska länder från oss i 
Stockholm. 

TURNER ELECTRONICS. Effektförstärkare i stereo 100 
- 250 Watt. Portabla och stationära mixerbord 12- 24 ini 
2 - 8 ut. Kompletta professionella PA-system. 

ERNEST TURNER. Professionella VU- och PPM-instru
ment med/utan förstärkare . 

MAVIS. Mini Mixer speciellt byggd för professionellt estrad
och inspelningsbruk, 12 mik/12 linje in/2 ut, ekosänd, fold
back, bas, diskant, presens, pan på alla ingångskanaler, hör
lursuttag i stereo, fristående nätaggregat. 

FÖR ALL SLAGS UUDUTRUSTNING 

Ring eller skriv till 

• 
(!, CENTROSON 

Internacional AB 
Box 9039, S- 171 09 Solna. Tel. 08/7303979, 7303980 

Informationstjänst 20 

• Enkla att använda • Lättbyggda 
• Funktionssäkra • Lärorika 
• Högsta kvalitet • Utförliga beskrivningar 

Vi presenterar många nyheter i den nya katalogen. Här nedan visas 
ett par av dem. De flesta instrument finns i byggsats, men kan även 
fås monterade. Då är de trimmade och fullt klara för användning. 
Beställ vår katalog så får Du utförlig information om hela sortimentet. 

10·4530 OSCILLOSKOP 
DC· l0 MHz, 10 mV/ cm 
Akta X • Y funktion 
1 s/ cm - 200 ns/ cm 
DC, AC och TV trig. 
Pris : Byggsats 1695:-

Monterad 2375 :-

Priserna är Inkl. moms. 

GR·l075 KLOCKRADIO 
AM/ FM Radio 
Nätansluten med reservgång. 
Väcker med summer alt. radio . 
Klockans ljusintensitet kontrol · 
I eras automatiskt. 
Pris : Byggsats 830 :-

Box 12081, 10223 STOCKHOLM 12. Tfn 520770 

Gatuadr: Norr Mälarstrand 76 

Oppet: Mind-Fred. 9 .~17.00 

Lunchstängt 12.0~ 13.00 

-----------------------------------------------
Beställ Heathkit katalog I Den ger Dig mer information 
om många trevliga byggsatser. Du får den grat isl 
Fyll i kupongen och sänd den i fullt 
frankerat kuvert till oss . 

Namn 
Adress __________________________________________________ ~ 

RT 8 · 75 Postnr _______________ Postadr ________________________________ __ 
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~-----------------------------------------------------------------------~ 

Vi ligger bra till 
- i pris också ... 

Gammasystem 200 
Pris 1.600:- ink!. moms. , 

Levereras även i byggsats. 
GöTEBORGSVISNING: TV-MAN AB, Sprängkullegatan 15, Göteborg 
HALMSTADSVISNING: TV-MAN AB, Laholmsvägen 27, Halmstad 
Televerket och Operan har valt Gamma-element för några av sina anläggningar. 

GAMMAi'-------------Till Frekvensia Gete AB, 
Breddenvägen 31 
19400 Upplands Väsby 

-den måste du prova! I ;::~:::,omGanmw 
Kom och lyssna! Välj din byggsats! I Namn ________ _ 

Vi har fler alternativ att välja på och hjälper dig gärna med I Adress _____________ Teiefon ________ __ 
bygget. Kom till vårt centrallager i Upplands Väsby, ring eller I 
skriv. Postadress -------------------------,,-r~ 

• AT B- 75 
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Digital överföring av två 
ljudkanaler i videosignalen 
När man överför TV-signalen mellan sändare via länkar och satellit är det av största vikt 
att hålla bandbredden nere. 
Vid Fernmeldetechniches Zentralamt hos Deutsche Bundespost har manföreslagit ett system där man 
löser problemet med liudkanalerna . 

•• Normalt överförs ljud och video över två skil
da kanaler. Detta innebär att den total a band bred
den hos det överförda materialet blir stor, vi lket i 
sin tur medför problem i överföringen via länkar 
eller via satellit. Den större bandbredden kräver 
också en högre effekt hos sändaren och minskar 
naturligtvis antalet kanaler som får plats i ett givet 
frekvensintervall. För att kunna sända program 
med mer än en ljudkanal, t ex för stereofoniskt ljud 
eller kommentarer på två språk, måste man ha än 
större bandbredd, och ovannämnda problem ac
centueras ytterligare. 

Ljudöverföring 
i videosignalen 

Flera teleförvaltningar och radiobolag har un
dersökt möjligheterna att integrera ljudöverföring i 
videosignalen. Alla hittills kända metoder tillåter 
emellertid bara en ljudkanal eller ger inte tillräck
ligt hög ljudkvalitet eller är inte kompatibla med de 
tre ITV-systemen. 

1-, 100·/. r 

Färgsynksignal 

4.7 }IS 

För närvarande pågår utveckling av ett system 
vid Fernmeldetechniches Zentralamt der BPD 
(FTZ) i Darmstadt. Som riktmärken för prestanda 
har man satt upp två kanaler med 15 kHz band
bredd vardera, distorsion lägre än l %, kanalsepa
ration mer än 70 dB och ett vägt signalbrusavstånd 
(SNR) på över 60 dB. 

.... -----------12. O pS --------..1 

Fig l. Linjesläckintervall i en fårg-TV -signal enligt P AL. 

PCM ger 
största SIN 

Det enklaste sättet att uppnå det önskade signal
brusavståndet är med pulskodsmodulering (PCM). 
Samplingfrekvensen för en signal med bandbred
den 15 kHz måste vara minst 30 kHz. Det är 
lämpligt att i ett TV -system välja den dubbla linje
frekvensen, eller 31 ,25 kHz i 625 -linjersystemet. 
Enligt en undersökning gjord av FTZ bör en 14 
bitars linjär A/ D-omvandlare ge den önskade ljud-

kvaliteten i det aktuella dynamiska området. I 
transmissionen kan 14-bitsorden sedan komprime
ras till 10-bitsord. 

Man kan beräkna den behövliga sändningstiden 
när två ljudkanaler integreras i linjesläcktiden om 
man vet samplingfrekvensen, upplösningen på 
samplingvärdena och den använda kodningsmeto
den. Om 14-bitars upplösning används behövs 

1 Vitnivå 

o Svartnivå 

i T,dl!v!en 

}IS I för ljudkanaler 
Start-

Syn kn ivå 

1 . 5 }IS 
• puls 

~----------------------12 . 0 }lS-----~ 

Fig 2. Modifierat linjesläckintervall för överföring av två ljudkanaler. 

12,7 ilS sändningstid, och vid 10 bitar 9,1 ilS. Lin
jesläcktiden enligt CCIR är 12,0 ilS, men i den 
måste även rymmas en linjesynkpuls och fårgsynk
signal. Detta betyder att binär kodning i linjesläc
ket är omöjligt , speciellt som en startpuls på 0,23 
ilS måste läggas till för att styra de digitala enheter
na på mottagarsidan. 

Modifieras horisontalsläckintervallet enligt fig 2 
är det möjligt att integrera de två ljudkanalerna. 
Linjesynkpulsen har här minskats till 1,5 ilS och 
senare delen av linjesläcktiden, "back porch", har 
förlängts till 8,5 ilS, vilket medger överföring av 
såväl linjärkodat ljud som fårgsynksignal. Syste
met kännetecknas av följande: 

Två mätvärden tas per ljudkanal och linje. 
Ljudet kodas linjärt till 14 bitars ord och kompri
meras därefter digitalt till 10 bitars ord. 

Linjesynkpulsen minskas till 1,5 ilS och Ijud
kanalerna i form av 10 bitars ord sänds under 4,7 
ilS i senare delen av linjesläcktiden. Pulsamplitu
derna är O % och 70-100 % av vitnivån och fårg
synksignalen kortas av med två perioder och flyt
tas i tiden närmare den förkortade linjesynkpulsen . 

TV -standarden 
behöver ej ändras 

Det föreslagna systemet väntas kunna komma 
till användning inom en snar framtid därför att 
inga förändringar i transmissionsutrustningar eller 
TV ·standard behöver göras. Modifiering av stan
darden behöver göras fö rst när systemet ska an
vändas direkt för hem-mottagare. Detta kräver en 
längre tid med interimslösningar för samtidig mot
tagning enligt gamla och nya metoden. • 
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GRADO-

För mera information 
ring el ler skriv till 

amerikansk kvalitetspickup 
NU I S VERIGE 

Populärserie 
Modell FTR och FTE 

Professionell serie 
Modell FCR , FCE , F-3 E, 

F-2 och F- l Twin Ti p 

Nyhet för CD-4 
Modell FTR + 1 

(Se också Stereo 
HiFi Handboken 75) 

R 
generalagenten 

:~~~~n~~ ~~o~:'~~RG 
031 - 173930, 1332 50, 133390 

Informa tionstjänst 23 

RADIO&TELEVISION - NR8 - 1975 

Elektronik:~ ~:~!r! 
komponenter 
Kondensatorer. 

w;;g,..ex! 
1 - 3300 mF. 
6 ,3 / 65 V. 

Kondensatorer. 
TypM. VAMATO 

0,5 nF - 0,5 mF, 
50/100 V. (::;'.! 

F~mkondensatorer. :~l 
Pnsex.: 1nF/100V. ,; 
20 öre/st . vid 100 st. j I 

Typ M: 100 / 25 V. 
Prisex.: 22mF /16 V. , Lysdiod~r. ftjt 
45 öre / st. vid 100 st. V' 

Typ T. ~~~x~ ~ io öre/st. ,'!,: 

h~l!~~ st. med \ 1iI 
~;ESistc°'rer. ~I ~~~~~~~. \ · [j ",., / I 10m,m; långa 
BC 237 A-235C 1I2W 700 C. ~ 
BC307A-309C 7,5 m.m. långa \ 
BC 4 13B-416C 114 W 700 C. 
Prisex.: 54 öre/st. Prisex.: 6 öre/st. \ 
vid 100 st. BC 23 7 A. vid 1000 st. mix. 

Ring oss för övriga elektronkomponenter! 

=SCAPRC= 
Alviksvägen 65 , Box 15034, 161 15 Bromma. Tel. 08/ 262510. 

Informationstjänst 24 

VÄR KATALOG NR 16 
ÄR EN GULDGRUVA FÖR ALLA 
SOM BEHÖVER SKAFFA SEJ: 
PR-apparater (Bas-Mibil-Bärbara) 
2 MTR Amatörstationer 
Marinstationer 
Po'lis-Scanners (självsökande) 
Antenner, Instrument, Tillbehör 
m m, m m, m m - På över 150 sidor 
Du får den för 5:- i sedel 

Bliv ombud för oss = Stora förtjänster 

SVENSK RADIO 
23400 LOMMA - Tel. 040/46 5075 
- ett företag med kvalitet-

Informationstjänst 25 



'Ljusorgel 

.--
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-ljus" på alla kanalerna gemensamt. 
Max, belastning: 500 Watt . Byggsats: 193:00 Kr 

Färdigbyggd: 240:00 Kr 

• 
A T 365 inbyggd i låda B 365 
Inbyggnadslåda B 365 : 65:00 Kr 

Pris: Kr 7:00 
plus porto K r ,3:00 

Elektronik för Alla - Josty K its 
nya katalog !ör 1975 är oumbärlig 
för dig, som gillar att bygga själ v. 
350 sidor med Över 100 byggsatser 
b l.a. förstärkare frän 0,1 till 100 
Watt , automatik, ljusorglar, nätag
gregat, instrument, FM . radio. 
Högtalare finns, trän 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 . 

'BÄttra på 'F /tf 'Radion 
HF 395 AM/FM antennförstärkare. 

Lämpar sig för såväl 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;'''' 
lC'ocJt" 

Färdigbyggd : 

295 :00 Kr 

445 :00 Kr 

Mi 450 Elektronisk klocka med 19 IC-kretsar av TTL-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 N I X I E, M I 450 styres av nätfrekvensen 

vilket medför en noggrannhet av ca plus/minus 5 sek. per är. 
Elegant IMa i svartlackerad aluminium med röd akrylfront ingär 
i priset. Dimensioner: 130 x 140 x 40 mm. Drivspänning: 220V, 

................................ 
: Till ,to st Y Kit AB Box 3134 200 22 Malmö 3 
• Sand mej: 
• O Josty Kits KATALOG 1975 • 
: tJ ex. av byggsats typ .. . .......... , . . • : 

• • • Namn """""""""" ", ., .. """ " , · "",,·,··, • 

: Utdelningsadress , , , ' , , , , , , , , , , • , ••. , , ... ... , ' ' , , , , , , , , , , : 

• Postnummer och ort, , ' . , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , . ' . . , ' , , ' . ' , , • 

: Föredrar du att ringa till oss finns vi pä 040/126708, IiI: 
• 12.6718. Och du är alltid väl kommen t,ill vär butik O. JOSTY • 

l:
0rstadS9atan 19, öppet10-18,lordagar9-13 !J 

Alla priser ink!. moms I 

••••••••••••••••••••••••••• 
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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, ypperlig radio
bandspelare med en mängd finesser. 
Radio med LV, MV, KVoch 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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JIZa1!lC~ 

SILVER 

SILVER 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 osedvanligt känslig. 

Silverserien omfattar ytterligare tre 
bilradioapparater: AR-201, AR-104 och 
AR-401 . 
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Holger Hanson, konsertviolinist, 
svuren fiende till kassettdäck. 

Holger Hanson har ett aktat namn som konsertviolinist. 32 år i 
Radions symfoniorkester borgar för att Holger har ett känsligt öra 
och kan gälla för ljudexpert. 

Holger säger att han hört allt för mycket vacker musik miss
handlas av kassettdäck med svaj och brus i övermått. 

Han håller sig till rullbandspelare . Något annat kan han inte 
acceptera. 

Martin Persson har ett aktat namn som högtalarbyggare. Han 
har sysslat med ljud professionellt i 20 års tid . . . 

Martin säger att han hört allt för mycket vacker musik miss
handlas av kassettdäck med svaj och brus i övermått. 

Han håller sig till rullbandspelare. Men har en liten sensation i 
bakfickan. 

Holger tog med sig sin flol. 
Än en gång skulle han få tillfälle att konstatera hur underlägsna 

kassettdäcken är rullbandspelarna . 
• Han hade nämligen blivit ombedd av Martin att delta i ett 

ljudtest. 

Han spelade, 
lyssnade och förtvivlade. 

Bach, Mozart, Mendelssohn. Folkmusik. Allt spelade han in på 
kassettdäck efter kassettdäck , märke efter märke. 

Och vid varje uppspelning var hans min lika lidande . 
Som han sa : »Man hör efter en stund hur mycket av själva 

volymen, rundheten i tonen som försvinner. Det låter tomt på något 
vis.» 

, Men så plötsligt. 
Han fick tillbaka ett "a" när han 

Id "" spe a eett a. 
»Det är ju fantastiskt», var hans första kommentar. Hade han 

sagt »det låter ju inte så illa» då hade det varit ett mycket fint betyg. 
Men nu sa han: »Det är ju fantastiskt. J ag skulle kunna tro att 

det var min Revox.» 
Martin Persson som letat fram det här kassettdäcket bland 

världens alla kassettdäck myste. 
»Jag håller med dig», sa han. »Det här är nog världens främsta 

kassettdäck. Det heter Teac A 450. Ilar du inte hört talas om det? 
Teac är faktiskt USA:s största bandspelarmärke.» 

TeacA450 
Betyg: »Det är ju fantasti~J... t » .. . .. 
Marknadens lägsta svaJ: 0 ,0 7 ~1,. Il\byggt Dolbysystem. Far~lg fo!, 
Dolbyserade FM-sändningar. Multlplexfilter. Mll(:barhet mik/ linJe . 
Timerkontroll. Bias & EQ-omkopplare med tre lagen. Dubbla VU
instrument med toppnivåindikator. Automatiskt bandstopp. 
Utmärkta data. 

"Kassettdäckens fiender blirminavänner~' ~-~ (~~ 

Teac 
Martin Persson AB, 104 32 Stockholm 19. Telefon: 08/233045 . MP-högtalare och kompletta ljudanläggningar. 

Förstärkare , skivspelare och pickuper från Elac. Bandspelare - även rullband - från Teac. Hörlurar och mikrofoner från Sennheiser. 
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· .. ett stereo·- , 
varuhus för 
hela svenska 

folket!~ 

NU kommer vår nya SOMMAR-katalog, med otroligt 
f ina erbjudanden i Hi F i-Stereo! 
För första gången i Sverige, kan Du sitta hemma i lugn 
och ro och jämföra priser och prestanda på marknadens 
förnämsta Stereo-produkter! Du kan beställa direkt 
per post eller telefon, givetvis under betryggande HiFi X 
garanti! 
Vill Du lyssna före I<öp, besöker Du bara en av våra 
butike~ i Stockholm, Umeå, Karlshamn eller Malmö, 
som gärna spelar för Dig! 
Du kan betala på avbetalning, med bekväma betalnings
villkor, eller gärna med Köpkort. Sänd in kupongen, 
och Du kommer att HITTA RÄTT i Stereo-Djungelnl 

---_. _-~
Till: HiFi X Center, Box 23059, 10435 Stockholm 23. 

Postorderavdelningen, telefon 08/33 41 80. 
JA! Sänd snarast SOMMAR-katalogen! Kr 2:50 i fri

märken bifogas. Att avräknas vid första order!! 

Namn: ........................................................................... . 

Adress: ......................................................................... .. . 

Postnr., ort: ................................................................... . 
RT 8-75 --_._----

STOCKHOLM: Stereo-Varuhuset, Ynglingagatan 13. tel. 08/33 :fl 55. 
Stereo-Börsen. Hantverkargatan 48. tel. 08/51 45 25. UMEA: Kunglgatan 
45. tel. 090/12 87 05. KARLSHAMN: Drottninggatan 46. tel. 04541101 66. 
MALMÖ: Kyrkogatan 1 (mitt emot RidhuskällarenI . tel. 040/300 72. 
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'ållt möjligf' 
Det kostar bara 10:- per rad att annonsera under " allt möj
ligt" - radio & televisions radailnollWr. Annonsen skall inte 
vara längre än 10 rader. Lägsta pris är 30:- (3 rader). Har 
ckJ något att sälja så skall du prova "allt möjligt" - radio & 
televisions radannonser! Använd kup. som finns i tidningen. 

3 st micar Electro-Voice 635A 
säljes. 300:-/st. Obetydligt anv. 
2 år. Tel 031 / 814096 (kvällstid). 

3 st beg micar Electro-Voice 
635A säljes. 300 :- /st. Obetydligt 
anv. 2 år. Tel 031 / 81 4096 (kvälls
tid) . 

FTEANTENNFÖRSTÄRKARE 
BILL! 40- 800 MHz, Smärkt nät
del , förstärk 15, 18, 25 d8! TA99 
77 :-, TA81 125:-, TA82 117:-. 
TA71 151 :-, TA72 125 :-,TA73 
131 :-. Minorder3st,20st - 15 
%. 1 års gar. KABELFYND : Koax 
60 silv 92 :-. dito lågförlust 115:-, 
RG58 108:-. RG8 315:-, Skumpl 
40:-, Bandk 26:-, Högtal 42 :-, 
Nät 2 x O.75 55 :-, Stereo 110:
per 100 m. Blandat 1000 m - lO 
%1 Moms tillk. För snabbast leve 
rans, ring 0522/ 33200,ATI -PRO
DUKTER Box 315, 451 01 Udde
valla . 
2 st. Bose 901 Typ 2 högtalare 
nya i original kartong säljes p.g .. a. 
dubbelköp. Pris 3000:-. Tel. 026/ 
186688. 
Sonic Art högtalare. nästan nya 
med garanti. Säljes bill igt . Tel. 
08/ 30 13 31 eft . 18. 

MÖNSTER KORT tillv. snabbt o 
billigt eller GÖRDETSJÄLV med 
vårt pos.ljusk.laminat. 
BELZON -PRODU KT 
tel . 08/710 75 11/7106906 
Byggsatser 
till " kolboxen" och likn. Exponen
tiaihorn . Även mot postförskott 
till landsorten. Bällsta Träindustri 
AB . Karlsbodavägen 39- 41 , 
Bromma. Tel. 08/2 9 16 16. 

MÖNSTERKORT7 Vi vågar påstå 
att snabbare leveranser går ej 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 0418/ 
23083, 

KÖPES : Receiver Marantz 2270, 
Pioneer SX 1010 eller motsv. Tel. 
031 / 455899. Kvällar. 

SÄLJ ES : 2 st diskanthorn J B Lan
sing 075. Komplett med delnings
filter N 7000. Tel. 044/ 42502 ef
ter 16.30. 

OSCILLOSKOP Advance OS250 
2 kanaler, 2 probar. Använt 10tim. 
Kr 1450:- . Tel. 08/7 17 08 29. 
Säkrast 18- 19. 

MARANTZ slutsteg Modell 240 
säljes. 2 x 120 Watt i 8 ohm. Pris 
2000:-. Tel. 08/4395 11 efter 
18.00. 
KOPPARLAMI NAT Surplus. En 
sidigt , tvåsidigt , glasfiber. Prisex : 
1 kg tvåsidigt (10 bitar om 35 x 8 
cm) 60:- + frakt. Ring 019/ 
189644 och beställ innan lag
ret är slut. 
UREI 527-A 27 -kanalig FK-varia 
tor. Nypris 3 800:-. Säljes för 
2800:-. Tel. 08/394375 efter 
kl 18.00. 

RTTY-maskin. Demodulator. Ham
marlund Super-Pro-mottagare säl
jes. Tel. 013/ 125054 efter kl· 18. 

RADIORÖR äldre typer sa knar Du .• 
Hör med oss ROSENBLOMS 
RADIO . Box 9 . 591 01 Motala. 
Te lefon 0141 / 10014. 

PIONEER PL71A och Rotel 
RA 1210. Båda obet. beg. I skick 
som nya . Brevsvar t ill : H-E Norr
gård, Algårdsv . 12, 502 34 Borås. 
Tel. 033/ 12 7020 ankn 141 . 

MARANTZ 2270-receiver. 2 x 70 
W i org.förp. Ca 1 år, mycket välv. 
säljes till högstbjudande. Svar till 
Dan Molander. tel. 0321 / 11783. 

SÄLJES : Harman Kardon 800 + 
ERA M k6+S ME 3009S2 + ADC 
XLM 4 st bra högt. 20 resp 65 lit. 
Bra pris. Enheterna säljes även var 
för sig . Ring Lennart efter kl 18.00 
tel. 0583/ 101 28. 

BEG OSCILLOSKOP köpes ! 
Tel. 0755/ 19565 eller 0158/ 
121 79 . 

BILHÖGTALARE 60:-/par inkl 
moms. 8 ohm 8 W max. Vid köp av 
5 par eller fler 50:- / par. 
BA Radio & TV, Ejderg. 6 , 41668 
Göteborg . Tel. 031 / 802060. 

KÖPES : Sony TV typ 900 UET 
(9" ) eller 1100UET (11") ; Hand
apparat Zodiac PA- 161 eller likn. 
Tel. 08/765 90 82. 

SUPERFÖRSTÄRKARE 
2 x 100W Sinus i 8 ohm THD < 
0 ,1 % vid 100 W , stigtid < 2"s 
Inbyggd FMstereoradio. Endast 
färd igbyggd. Pris 2 200:-. 
Ing ta SALOJ . Källaregatan 24 
531 00 Lidköping 
Tel. 0510/ 62420 vard. 17- 19. 
lörd. 11 - 13. 

LJUDINGENJÖR söker kval. be
fattning . EI/Mek utbo Flera års prak
tik bl a i England. Spec: Konstr. av 
semi -prof. bandspelardäck, snabb
kopiering samt ljudisolering och 
akustikbehandling. B. Tarv , Mark
nadsv. 185, 183 34 Täby. 

PICKUPFÖRSTÄRKARE för elek
trodyn. pickuper av Ortofon, Supex, 
Grace fabr. med rörlig spole. Ersät 
ter transformator. Prisläge 250:
inkl moms. Datablad på begäran. 
Elmeri!. Box 4091 , 102 61 Sthlm 
4 , tel. 08/ 43 49 23. 

HÖGTALARBYGGSATSER 
" Kolboxen" 9710MC/ 4 st MT20 
HFC/ filter 169:-, RT-hornet Ph i
lips-element/filter 470:-. Förstär
kar- receiver byggsatser från TEXAN 
U66. SENTEC. 
Dessutom högtalarelement, filter, 
drosslar, kondensatorer, tyg . skum
plastfront , m.m. PHILIPS Högta
larbyggbok 29:-. Katalog 3:-. 
MINIC TELEPRODUKTE R 
Box 12035, 750 12 Uppsala 
Butik och lager: Prästgårdsgatan 
Tel. 018/ 10 93 90 



Billigt! 
'et kostar bara 10:- per rad att 
lDonsera under "allt möjligt" -
ldio & televisions radannonser. 
led kupongen här intill är det en
~It att bara fylla i en bokstav i 
lrje ruta och lämna en ruta tom 
!ellan varje ord. Du ser genast 
Jr många rader det blir och vad 
monsen kostar. Annonsen skall 
[te vara längre än 10 rader. Lägs
t pris är 30:- (3 rader). Har du 
'got att sälja så skall du prova 
allt möjligt" - radio & televi
ons radannonser! 

l ' 

I 
• 
I 
• 
I 
• 

lVJanus till1ll1t möjligt" 
(Skriv din annons här~) 

radio & televisions radannonser 

, 

I 

D E T GA ~ I N JI4 T E C K EN PA RA D EN 

Namn ............................. . Tel .............•... 

Adress ••............................ 
RT 8 -75 

Postadress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Betalningssätt : 
O check bifogas O emotser faktura 

- ____________ .. L._._._._._._._._._._._._._. ___ ._._._._._ 

)renumerera på 
'adio& 
elevision 
å får du den 
lirekt hem i 
.revlådan! 

nte dumt. 

PRENUMERATION 

J a, jag prenumererar på ,RADIO & TELEVISION 
ett' år framåt och får 12 nr (11 utgåvor) för kronor 
74: -. Jag betalar senare när inbetalningskortet 
kommer. 

VAR GOD 
TEXTA TYDLIGT! 

07 207 392 

Efternamn Förnamn 

c/o 

Gata, postlåda, box etc 

Postnummeri Adresspostanstalt RT 8-75 

--------------~. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _.-
Vill du 
reta mera? 
ldio & television hjälper dig gär
t med ytterligare upplysningar 
n de produkter som annonseras i 
tiningen. Ringa in numren på de 
monser som du vill veta mer om. 
arje annons är ju försedd med ett 
lmmer~ Det är bara att fylla i 
)rtet med namn, adress etc och 
)Sta det till oss. Vi ser till att du 
tabbt får svar. All informations
linst är kostnadsfri! 

Jag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 III 112, 

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 114 125 126 127 128 
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 ............................. . 

Adress ............................. . 
RT 8-75 

Postadress •.............•......... 



radio & 
televIsion 
Box 3177 
10363 STOCKHOLM 3 

_._._._._._._._._._._._._._a_._._._._._.~ 

radio & 
televIsion 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

.. - -_. _. _._ ...... _. - .-. _. _. -. _. - -- --. _. _. _.-

radio & 
televIsion 
Box 3177 
10363 STOCKHOLM 3 
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RT har provat 

~ forts 9 

MFB-högtalarna 

~älkända teman han lagt in i sat
serna. Verk an är absolut ovanlig, 
och man behöver bara sätta sig 
till med första satsens Allegretto 
flir att fängslad lyssna vidare och 
fi"ilja symfonin fram till det glö 
dande slutets final med sitt upp
båd av slag\·erk och celestafigurer 

. i en gigantisk fullföljd. 
Speltiderna på den här Hi fi 

graverade skivan är 22 min 29 s 
resp 20 min och 49 s över A - och 
B-s idorna. 

In spelningen blir stundtals näs
tan överrik i sin "ambiens" -
man har tagit upp en efterklang så 
lång, att lyssnaren inte ett ögon
blick är i t~ivelsm ål om vilka 
akustiska ideal man stött sig på 
för att fö rmedla " konsertsalskäns
la" och närvaro i denna skickligt 
gjorda 4 kanalinspelning. 

Men plattan är också på sam
ma gång lite av ett exempel på den 
sortens 4 kanalighet som i si n 
mest uttalade form helt enkelt 
placerar hemmalyssnaren nästan 
mitt i orkeste rn. Alltså insatt i ett 
llverkligt ak ustiskt perspektiv. 
Här förmedlar mixningen intryc
ket av att man sitter på dirigent
podiet och hör symfoniorkestern 
ungefär som utbredd i två stora 
block . Den sortens informa
tionskanalisering har varma före 
språkare i dag: Mest känd torde 
vara stjärndirige nten Lorin Maa 
zel, numera verksam i Tyskland, 
där han låtit bl a RIAS och Sen
der Freies Berlins symfoniorkester 
(eller ensembler ur dem) spela in 
stereo- och 4-kanaltagningar ge
nom s k konsthuvudteknik (se R T 
1974 nr JO bl a) med både huvu
det - mikrofonbäraren och stöd 
lj udsmikrofonerna grupperade 
som centrum inne i en vid halvcir
kel, som utgörs av de i en gles 
båge över en estrad utspridda 
ensemblemusikerna. Konsthu
vudet etc har då placerats något 
nedanför dessa i den vid inspel 
ningen tomm a konsertsalen. Det-
ta ger föga av det vanl iga och 
annars omhuldade " bästa plat- ~ 



Hittar du en högtalare som bättre 
än DAH LOU IST DO 10 återger mu
siken som den är i verkligheten. 
Köp den! 2250:-/st. Dessutom 
som förut SEOUERRA tuner 
13 000:-, A DC XLM 265:-, 
SHURE V15111 375:-, EMPIRE 
1000ZEX 440:- plus andra Emp. 
GRADO FTR+ 1 90:-, ACE AUDIO 
pre-amp 700: - , OLW-ART RIIA 
51 5:-. 

Skriv eller ring för information och 
demonstration I 

DJUNGELLJUD HB 
08/ 602757 

Box 10151 08/400702 
100 55 Stockholm 08/ 62 23 58 

Informationstjänst 30 

HERRARINSTALLATÖRERI 
Oktavfi lter i apparatlåda 
med trimpot entiometra"r . 

För Er som 
- vdl göra ett bra jobb, 
- har problem med rundgång och 

akustiskt svåra loka ler. 
FIltret arbetar på linjenivå, max ut 20 
dB, spänningsmatnong = 15V el 24 . 
30V. Kan också lev. som enbart 
kretskort el. för paneJmontage med 
skjutpotentiometrar. 

SVD AUDIO 
Tel. 0433/ 140 89, Norra Århult, 
285 00 Markaryd 

Informationstjänst 31 

ELEKTRONIKBVGGARE 

l!l~ 
Gör Du egna mönsterkort 1 Då är vår nya katalog ett 
måste. Där finner Du ett brett sortiment, kanske det 
mest välsorterade i Sverige. 

Utförlig gör det själv-beskrivning i kata logen. 

Komponenterna till kretskortet finns också. 

Katalogen kommer 15 aug. Sändes till dem som köpt 
under året utan anmodan. Tdl övriga mot 2:7 0 i fri
märke eller per insättning till postgiro 22 77 10 -1. 

ELEKTRONIKTJÄNST 
Box 40, 54400 HJO. Tel. 0503/ 12394 

Rekvirera katalogen IDAG. 

Informationstjänst 34 

HORN 
Ett stort tack t i ll alla Er som har k öpt våra ho rn . Reda n t idiga re var hornen 
prisvärda . men nu ha r säljframgången gett oss m öj lighet att genom rat ionali 
sering av produktionen sänka priserna. T ill ski ll nad mot m ånga andra pri sbi lliga 
mellanregisterhorn ä r GT-RSO och R- 52 försedda med drivers som är utvecklade 
enbart för dessa horn. bl.a. har dri vern hyperboli sk t m embran . Tack vare hornens 
dimensionering ger de det k arakterist iska "öppna" horn ljudet u tan den annars 
så vanli ga trattkolorat ionen . 

DATA : 
GT-ASO 
Effekt : 

Frekvensområde : 
Verk ningsgrad : 

Impedans: 
Färg: 
D im ensioner : 

GT-AS2 

AMS 20W 
Musik40W 
500- 12 000 Hz 
124 dB SPL vid 20 W 
110dB SPLvid 1 W 
8 och 16 ohm 
Svart 
Bredd 500 mm 
Höjd 215 mm 
Djup 310 mm 

Frekvensområde : 500 15000 Hz 
\{erkningsgrad : 111 ,5 dB SPL vid 1 W 
Ovriga data samma som GT-R50 

PRIS inkl moms: 
GT-A50 253. 
GT-AS2 309:-

En kommentar till Våra eHektangivelser: Hornen tål RMS eHekten 20W som SInuston 
under obegränsad tid. även musiketfekten 40W tål de under någon minut som sinus
ton. De flesta mellanregister- och diskant högtalare har etfekttåligheten angiven 
som ett komplett 3 vägssystems totala eHekt. GT-R50 och R52 tål utan problem 
att med delningsfdter 800-· 8 000 Hz arbeta som ensam mellanreg;sterhogtalare i 
system med över 1 OOW.s etfekttåhghet. 

Box 72, 133 0 1 SALTSJÖBADEN 
Order kl. 9- 17, Tel. 7 17 6288, Tekn. inf. kl. 18- 20 7 177941 
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Du vill säkert 
veta mera! 

BYGG MED 
TDA2020 

2 x 20 W förstär
karbyggsatser 

med de nya SGS
A tes kre tsarna, 

Begär beskrivningar! 
Skicka in kupongen 
till informationstjänst . 
Det kostar bara portot . VIDEOPRODUKT ER 

Olbersgatan 6 A 
4 1655 GÖTEBORG 

Tel21 37 66, 257666 

InformatlonstJanst 33 

LADDA UPP INFÖR HÖSTEN 
med komponenter från ADAKTA 

Augusti månads specialerbjudanden : 
CMOS : Köp minst 10 så får Du 30 % rabatt på CMOS kret

sarna. 

DISPLAY : MAN 74 röd 6,9 mm hög Siffra, gemensam ka tod. 
Specialpris 9 .95. 

DATOR : Central processing unit 8008, endast chip, inget data
blad, ingen software: 455 :-. 

LI NJÄR : 8038 Funktionsgenerator : 27 :50. 

TTL: 7432 4 x 20R 1:70 7472 JKMSflipflop 2:00 
7475 4 x latch 5 :00 74123 2 x multivibr. 5:00 

KATALOG : Gratis (förstås) tdl alla som skriver eller ringer till: 

ADAKTA TRADING AB 
Box 90 15 A utom.ordermottagare: 
102 7 1 STOCKHO LM Tel.: 08-69 52 50 

JnformatlonstJanst 35 

ALLT FÖR HÖGTALARBYGGAREN 
40 olika kompletta byggsatser 

ACOUSTlC 
STUDIO -80 L. 

2 st. GAMMA 
horn VLD 
Philips 
AD 5060/Sq 
KEF-B-139 

Frekvens och distorsionskurva mätt för 
. STEREO HIFI HANDBOKEN" -76 

D emonstration och butiksförsäljning: 

GAMMA 
GOODMAN 
ITT 
ISOPHON 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
SEAS 

' SINUS 
Högtalarelement, 
kompletta byggsatser: 
Filter 
Träbyggsatser 
(även för bestä llning) 
Spolar, 
RT-hornet 70- 80 
Kondensatorer 
Tyg, 
Skumplastfront m.m. 

HiFi-KIT. Box 23098 
Dannemoragatan 14 
Stockholm (T -Odenplan) 
08/3351 51 

Öppet: månd.-fred. 11 - 18, lörd. 11 - 14 ----------------------Till HiFi KIT. Box 23098. 10435 Stockholm 
Sänd mig gratis katalog med prislista 

NAMN: .. . 

Adress: . .. . 

Postnummer: Ort: .. 
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Verktygen du behöver 
för alt själv bY.d 
Sverlges_ tuffaste recelverJ 

~U&6 
K~ DUel66SAtse~ 
MED FÄr<D'6MO~TEAAT. TSS,.I\ 

KRE1SKO~" BE.~"E~I>O e.~O'6T 
e~ SKROV Me\l5EL FOR. SW,.~t\ttERito.6 
ALLA KA~ ~~~ S,,~ S"EReo~ec.,\)eR. 
1l:XAtO {)6& e'(6a6~\S · ~\s e60:

IEXA ~ 066 M~T. K t(. ~~,s 830:- It-lk'-.M" •. 

U BB ELEKTRONIK AS 
72 RADIO & TELEVISION - N R 8 - 197 5 

Vallgatan 8, 411 16 Göteborg 
Telefon 11 7970 - 80 - 90 
Informationstjänst 38 



TV-7081EM 
Högkänsligt FET 
laboratorieInstru
ment. 12 M u 
ingångsmotstånd 
Meter: 36"A 
21 omrade med 
OFF position 
DC V 0-0.3- 1 2-
12-60-300- 1 2K 
(12M\l INPUT 
RESISTANCE) 
ACV 0-3-30-
120-600 

(10K!!N) DC A O-SO". 600".600m 
OHMS 0- 1 K- 1 OOK- l OM- l OOOM (9 
Mid-Scale) dB - 20 to +S3 Storlek 
lSSH x 130W x S20 Vikt SlS g Kr 295 :-

Modell C-7200-
GM. Ett all 
round- Instrument 
av mycket hög 
kvalitet . 
Meter: lS"A 
28 Ranges With 
OFF Position 
DC V O-O,S-
3- 12-60-
120-300-
SOO- 1.2K 
(SOK!lN) 

AC V 0-S-30- 120-300-S00- 1.2 K 
(15K!!N) DC A 0-30".Sm- 60 m-SOOm 
OHMS 0-10K- 1M- lOM- 100M (S4 
Mid-Scale) dB - 20 to +S3 -Storlek lSl 
H x l09W x S1D Vikt 43S g Kr 148 :-

Modell C-7201 
YN. Ett prisbilligt , 
taligt och lagom 
stort instrument 
fo r servicevaskan. 
Meter: 18"A 
23 Ranges With 
OFF Position 
DC V 0-0.5-S-
2S- 125-S00- 1 K 
(40KIIN) 
AC V 0-2.S- 1 0-
SO-2S0-1 K 
(20KIIN) 

DC A 0-2 S".Sm- SOm-SOOm O-SK
SOOOK-SM (28 Mid-Scale) dB -20 to 
+62 Storlek 108H x OS9W x S1D Vikt 
4SS g Kr 125:-

SYD IMPORT PS-23 
En gammal 12-kanalskändis aterkommer. 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 m. m. 

Pris endast kr 599:-

Sydimport PR-l B "Den lille jätten", 

Modell C-
7207EN . 
Meter : 3S"A 
23 omrade med 
OFF position 
DC V 0-S-25 -
l00-S00-1 K 
(20K!!N) 
AC V 0-5-25 -
l00-S00- l K 
(1 O KliN) 
DC A O-SO,, -Sm
SOm-500m 
OHMSO-6K

SOOK-SM-60M (28 Mid-Scale) dB - 20 
to +62 Storlek 123H x 80W x37D Vikt 
24S g Kr 87 :-

1T1-2 
Känslighet: 20000 
N. DC: S. 2S, 2S0, 
SOO, 2 SOO V. SO 
" A, 2S, 2S0 mA. 
AC: 10, SO, SOO, 
1000 V. Ohm: 
O -60K, O - 6 m 
" F: 0.001 - 0,3 " F. 
dB: - 20 till +22. 
120 x8Sx3S mm. 

Kr 72:-

OSCI LLOGRAF 
T0-3 
Rör 3 KP-l 3 
tum, img.-imp. 
2 M 11/20 pF, 
med prob 2 M 
pF. Bandbredd 
2 p/s - 2,5 
MC. Stigtid: 
0. 15 "S. Känslighet: 100 mY/cm. 
Direktkalibrerad i V/cm. Dämp
ning: x l , x lO, x 100. 
Svepfrekvens: 5 pis - 200 Kels 
uppdelat på 4 områden med fin
justering. Specialsvep för TV märkt 
TVH. Kontroller: Intensitet, fokus, 
astigmatism, vert. o. hor. pos., synk. 
o. svep, ext. o. int. Fasjustering för 
TV-svepning. Stabiliserad anod
spänning. Nätspänning: 220 V 50 
pis. En utmärkt och prisbillig oscil
lograf för TV -service. 

Nettopris kr 855 :-

Vart tog han vägen? Nu är han här igen och har vuxit sig 
ännu större. Inte till formatet men till styrkan, kraftigare, 
bAttre, strömsnålare än någonsin. 2 kanaler, br"J"I. am ton
anrop, öronmussla. Känslighet 0,5 ,..V, Dimensioner och 
vikt som en 500 mY-station. Finnes i tvä olika utföranden. 
3 watt 18 volt Kr 399:-
1,5 watt 12 volt Kr 280: -
Passande läderväska Kr 40:-

komplott med 
teleskopantenn och batterier. 

Pony CB-74 5 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 
bruksanyisning. Dimensioner: 120 
mm (bl x 35 mm (hl x 159 mm 
(dl_ Kr 540:-Kr 240: 

Sydimport PR-56 5 watt 6 kanaler 
Sydimport PR-56 är en lyxig, bärbar PR-station i professionell 
klass. Kännetecknande för PR-56 är dess höga uteffekt samt 
goda känslighet. Utrustad med separat inbyggd högtalare och 
mikrofon. 
Levereras med 1 par kristaller, batterier, bärrem, öronmussla och 
bruksanvisning. 
Dimensioner: 90 mm (bl x 250 mm (hl x 60 mm (dl. 

Kr 595 :

Katalog sändes mot kr 2 :- i frimärken. Återförsäljare sökes över 
hela landet. Vi har de absolut lägsta nettopriserna. Rekvirera vår 
speciella nettoprislista för återförsäljare. 

fllvsjö Sydimport flktiebolag 
Vansövägenl.1254DÄlvsjö2 Tel. 08/470034 • Postgir0453453 -3 

Rörvoltmeter Tech TE-65 

DC V: O - 1:5 - 5 
-15-50-150 
- 500 - 1 500 Volt 
AC V: O - 1,5 - 5 
-15-50-150 
- 500 - 1500 Volt 
rmsO - 4 - 14 -
40-140 - 400-
1400 - 4000 Peak 
toPeakOhm: R x 10 
-100-lK-l0K- K-1M 
- 10M 10,2 - 1000 M l 
dB-skala: - 10 dB till + 65 dB 
Ingångsimpedans: 11 Mohm 
Strömkälla: AC 220 volt. 50 Hz 
Dimensioner: 140 mm (bl x 21 5 
mm (hl x 150mm(dl 
Vikt: ca 2,5 kg 
Levereras med: testprob och bruks
anvisning, Netto kr 335:-

. + I 
" ...... ~ 

HV-prob 30 KV passande till rör
voltmeter VT-19 och TE-S5 Netto kr 5S:-

4" ~i:Q 
HF-prob 300 MC passande tiU rör
voltmeter VT-19 och TE-65 Netto kr39:-

Signalgenerator 
TechTE-20 O 
Frekvensomräde: 
120 kHz till 500 
MHz uppbyggd på 
6 band. 
Intern modultation 
400 Hz inbyggd 
kristallkalibrator, 
Pris inkl moms 

Kr 375:-

TONGENERATOR 
TE-22 O 

Frekvensområde: 
20 pis - 200 KC 
på 4 band. Sinus 
och fyrkantvAg, 
Moderna dubbelrat
tar, 140 x115 x 
170mm. 

Kr415:-

Transistoriserad 9riddip
meter TE 15 

TH-71 
En liten behändig 
och billig transis
torprovare. Pro
var såväl PNP
som NPN-tran
sistorer. 2 mät
omraden för 
strömförstärkning (hFe' 0 - 100 och 
0- 500. Röd lampa indikerar kortslut 
ning. Noggrannhet bättre än 10 %. 

Kronor 165:-

RÖRPROVARE TC-2 
Provar alla gångbara rörtyper såväl 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:-

OBS : Ett parti demonstrationsapparater och 
instrument med mindre skönhetsfel 
utförsäljes med stor rabatt. 
RING OSS och diskutera rabatter och 
eventuella paketpriser. 
Det kommer att löna sig .•.. . . , _ ... ... . __ 

RT har provat 

70 ~ 

MFB-hiigtalarnc 

sen" -idealet för grammofonlyss
narens del men desto mera av 
klanglig berusning och illusion av 
att "delta i framförandet", Ljudet 
blir ganska mycket det som diri
genten uppfattar, plus att en del 
efterklang - som han dock knap
past kan förnimma i verkligheten 
- adderas till signalen. Maazel 
tror att den sortens upptagningar 
har en framtid för sig, och verkan 
är faktiskt rik på medryckande 
presens, i närbild uppfattade or
kesterdetaljer och stark pregnans i 
vissa avsnitt, att döma av prov 
R T fått uppspelade både över 
högtalare (stereo och 4-kanal) 
samt genom hörtelefoner (spatial 
stereo med tredimensionella rikt
ningsefTekter " inne i huvupet")_ 
Särskilt den senare tekniken an
ses fördelaktig då det gäller ljud
bildens lokalisering mol orkes
lern och från salongen, Fasriktig
heten erbjuder dock problem i vis
sa fall då man vill tillföra reflex-
ionsljudbilder 
med. 

Sammanfattning 
och utvärdering 

att "förstärka" 

• Genomgående märker man 
med såväl dessa skivor som med 
ännu senare gjorda CD 4-skivor 
den aktningsvärda dynamiken 
och de också längre speltiderna 
mot tidigare. Det finns reellt fog 
för de i R T återgivna rapporterna 
om att man nu ligger bara ca 2 dB 
från de allra bästa kommersiella 
stereoproduktionerna, 
• MFB-systemen är fysiskt små, 
men det tidigare redovisade in
trycket förstärks kraftigt av 4-
kanalprovet: 
• De tar utmärkt väl hand om 
"stort" anlagd musik, och det står 
klart att två högtalare till det van
liga stereoparet verkligen lägger 
en rumsligt och fysiskt påtaglig 
dimension till klangen, som det 
här systemet, sin litenhet till trots, 
är en jätte på att ge ifrån sig_ • 

VS 
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LAGERFÖRDA .. 
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 
nr 

6031 
6001 
6002 
6042 
6033 
6038 
6020 
604<> 

6032 
6003 
6004 
6043 
6034 
6021 
6047 

6005 
6006 
6039 
6044 
6041 
6022 
6023 

6007 
6008 
6009 
6010 
6045 
6048 
6024 
6025 

6011 
6012 
6035 
6049 
6026 
6027 

6013 
6014 
6015 
6050 
6028 
6040 

6016 
6017 
6036 
6029 

6018 
6019 
6037 
6030 

Effekt Sek Sek 
VA spänning ström 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

160 
160 
160 
160 
160 
160 

225 
225 
225 
225 

300 
300 
300 
300 

V 

10 
15 
30 
2 x 6 
2 x 10 
2 x 12 
2 x 15 
2 x 18 

10 
24 
30 
2 x 6 
2 x l0 
2 x 15 
2 x 18 

24 
35 
110 
2 ,, 6 
2 x 10 
2 x 15 
2 x 20 

15 
2 4 
35 
42 
2 x 6 
2 x 18 
2 x 22 
2 x 30 

24 
42 
110 
2 x 18 
2 >; 22 
2 x 30 

24 
42 
54 
2 x 18 
2 x 22 
2 x 30 

24 
60 
110 
2 x 30 

24 
60 
110 
2 x 30 

A 

1,5 
1,0 
0 ,5 
1,25 
0 ,75 
0 ,62 
0 ,5 
0,41 

3 ,0 
1,25 
1,0 
2,5 
1,5 
1,0 
0.83 

2,1 
1,4 
0,45 
4 .1 
2,5 
1,6 
1,25 

5,3 
3 ,3 
2,3 
1,9 
6,6 
2,2 
1,8 
1,3 

5,0 
2,8 
1,0 
3,3 
2,7 
2,0 

6,7 
3.8 
2,9 
4,4 
3,6 
2,6 

9,4 
3,7 
2,0 
3 ,7 

12,5 
5,0 
2,7 
5,0 

Dimensioner 
diam höjd 

mm 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 

82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 

95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 

95 
95 
95 
95 
95 
95 

115 
115 
115 
115 
115 
115 

115 
115 
115 
115 

115 
115 
115 
115 

mm 

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
3 3 

34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 

38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 

47 
47 
47 
47 
47 
47 

42 
42 
42 
42 
42 
42 

50 
50 
50 
50 

60 
60 
60 
60 

Pris/st 
inkl. moms 

1- 9 10-99 

51 :-
51 :-
51: -
60:-
60:-
60:-
60:-
60:-

58 :-
58:-
58:-
68 :-
68:-
68 :-
68: -

63:-
63: -
63:-
72: -
72:-
72:-
72 :-

66 :-
66: -
66:-
66: -
76:-
76:-
76:-
76:-

83: -
83 :-
83 :-
92:-
92:-
92 :-

97 :-
97:-
97:-

105:-
106:-
106:-

103:-
103:-
103:-
112:-

115:-
115:-
115:-
124:-

46 :-
46: -
46:-
55:-
55 :-
55:-
55:-
55 :-

52:-
52:-
52:-
60:-
60:-
60:-
60: -

57:-
57: -
57:-
65 :-
65 :-
65: -
65: -

60: -
60:-
60:-
60:-
69 :-
69:-
69:-
69 :-

76: -
76: -
76: -
84 :-
84:-
84:-

88:-
88:-
88:-
96:-
96:-
96:-

)33 :-
93 :-
93 :-

102:-

104:-
104:-
104:-
112:-

TRANSDUKTOR AB 
Hjalmar Petri s väg 40,35247 Växjö. 

Tel. 0470-20240 
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Annonsörsregister 
nrB/75 

- Radio & Television 

Namn 
Adakta Trading 
Beckman Innovation 
Base Sweden 
Centroson 
Djungelliud 
ElektronlktJa ns.t 

sida 
71 
2 1 

5 
61 
71 
71 

Ella Radio 29 . 60 76 
Fackpress 
Frekvensia 
Glotta 
Handie Bolagen 
H i-Fi Center 
Hi-Fi Kit 
I ndustriinstru ment 
IBN 
Jostykit 
Kåbe 

2 
62 
59 
75 
68 
71 
63 
74 
65 
59 
61 
59 

L W Liudteknik 
Malmstens Musik 
Mascat Elektron ik 
MBG 
NASAB 
Pama Elektronik 
Persson Martin 
Queck Eugene 
Rådberg 

66. 74 
59 
43 
31 
67 

Scapro 
Schlumberger 
SEPTDN 
Servex 
Sommerkamp 
Svenska Rad Io 
Syd-Radio 
Tandberg Ra dIo 
Tektronix 
Transduktor 

25 . 71 
59, 64 

64 
61 
46 
33 

U 66 
Wernor Ljud 
Video Produ kter 
Alvsiö Sydimport 

ma s.. c.. or 
produserer årlig 
over 

200.000 
elektroniske 
str0mforsynere 
for radiobransjen, kontor
maskinbransjen og 
industrien . 
Vårt produksjonsprogram 
omfatler: 
Vekselstr0ms-/like
stramsomformere for 
transistorradioer, elek
tronregnere, kommunika
sjonsradioer, mobiltele
foner m.v. 
likestr0msomformere, 
spenningdoblere/delere 
og polvendere for bil
radloanlegg . 
ladere for nikkellkadmium 
og blyakkumulatorer. 
likerettere for caravans. 
Kraftaggregater for 
operasjonsforsterkere . 
Be om ny katalog! 

MASCOT ELECTRONIC AlS 
1601 FredrIkslad lI1 (031) 11 200 

a 
Generalagent tor Sverige 
Mascot RadIo AB. Stromstad 
Tel 0526/13190 
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7 
64 
71 
49 
26 
74 
72 
71 
71 
73 

Prenumerationstjänst 
Postadress : Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon: 34 0790 
Postgirokonto : 88 9500-5 
Prenumerationspris : 
Helår 12 nr74 :-. 
Reservation för pris
ändringar. 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjänst. Box 
3263, 103 65 Stockholm 3 , i Sverige på 
närmaste postanstalt med postens tid · 
ningsinbetalningskort postgirokonto 
B8 9500-5. 

Definitiv adressändring, som måste 
vara förlaget tillhanda senast 3 veckor 
innan den skall träda i kraft. görs skritt 
ligt antingen på av förlaget utsänd blan
kett eller postens adressändringsblankett 
2050.03. (Adressändringsavgift 1 :50.) 

Nuvarande ,adress anges g~nom att 
adresslappen på senast mottagna tidning 
eller dess omslag klist ras på adress· 
ändri ngsblanketten. 

Adressändring p å utländskt postabon · 
nemang verkställes på posten i respekti · 
ve land. 

Lösnummer och äldre exemplar : Rek· 
vireras genom Pressbyrån eller direkt 
Irån Åhl;,n & Åkerlunds Förlags AB . För
säljningsavdelningen. Torsgatan 21 . 
Stockholm Va, tel OB/ 34 90 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 · 
"inga r på kopior av artiklar ur äldre nr! 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
UKIPC 
Business Press International Sales. 217 
Lynton House. Walsall Road. Birming· 
ham B421BA. 
BRD 
Publicitas GmbH , 2 Hamburg 39, Bebel 
allee 149. 
France 
Compagnie Francaise D ' Editions, 40 rue 
du Colisee. Paris 8 :e. 
Italia 
Etas Kompass. Via Mantegna 6 . 20154 
Milano . 
USA 
I PC Business Press , 205 East 42nd Stre· 
et, New York, N .Y. 10017. 
Benelux 
Albert Milhado & Co. nv, Plantage Mid
denlaan 38. Amsterdam 1004. 
Danmark 
Civil.konom 8 ent S. Wissing , Internatio· 
nal Marketing Service. Kronprinsensga· 
de 1, 1114 Kopenhamn K. 
Schweiz 
Mosse·Annoncen A G. Post fach. C H · 
B023 Zurich . 
Japan 
Asia Magazines Ltd (lBP Divisioni , Akiy
ama Building , 25 Akefune-cho, Shiba 
Nishikul?o. Minatoku, Tokyo . 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt föl
j ande rikt linjer : 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styckIis 
tor. 

Beträffande komponentvärdena i sche
mana gäller att för motstånd utelämnas 
ohm -tecknet, och fö r 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 ;, ,; 1 000 p). 3 u = 3 
uF osv. Alla motstånd 0,5' W, alla kon
densatorer 250 V provsp om ej annat 
anges i stycklista . 

Alla förfrågningar som avser i RT pub
licerat material - artiklar. produktöver
sikter m m samt byggbeskrivningar, 
scheman och komponenter liksom 
kretsar - resp allmänna frågor skall gö · 
ras skriftligen till red . Telefonförfrågning
ar kan i allmänhet icke besvaras p g a 
tidsbrist. För alla upplysningar 'om äldre 
RT -nr :s innehåll hänvisas till bibliotekens 
inbundna ärg med ä rsregister. 



Köp E? betala för 5 
TJANA604:~ 

Jaktlag bestär ofta av 6 man. Precis sä mänga som behövs för r-----------
f ff ä . K " 6 h 3 I Skicka in denna kupong så får du 

att göra en extra in a är p komradio. op a n d i c 2 I vår faktafolder. Massor av bra paket-
handapparater-betala för 5. Och tjäna hela 604:-. (Ca pris för erbjudanden för dej som inte har 
en apparat med öronmussla.) Erbjudandet gäller till den 31/10 I tillfälle att utnyttja jaktlagserbjudandet. 

1975. h a n d i c 32 är en oöm apparat, gjord för härda tag. I 
Hölje av slagtälig, orange plast. Läg vikt-750 g. Och en apparat I .,-,N-am-n-------------------

du har nytta av inte bara i skogen. Tack vare unik kassett I 

basstation. T ex i bilen, bäten, hemma eller pä kontoret. I halldic . (extra tillbehör) kan den användas ocksä som mobil- och I Adress -. 

I kassetten tar apparaten ström frän bil- eller bätbatteriet I Postadress bolagen ~ 
eller frän nätet. Utanför gär den pä egna batterier. I 80"" 421" ",<Ölunda ,."'31/450180 I 

I Marknadsför komradio, mobi ltelefon, bilrad io, stereo, polisrad io, I 
~~ Ca pris för en apparat med öronmussla. L~i~:":~~~i ng ~~'~~nräkna~ _________ .....J 
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3 

; .07 H 

Eva och 13.QUO prYlii'. 
~ 

Men hon är inte ensam. Tillsammans med AnneIi, Inga, 
Iris, Miriam och Märta sköter hon om plockning av 
order. Snabbt och bra. 
'lUr för oss och en fördel för Er. 
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ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23·08/ 7300700 


