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BRA 
inte minst för bandarkivet 

PH I LI PS TOnBAnD 
i praktiskt elegant etui 

1.000-tals perfekta inspelningar. Det fullständig speltidtabell. Finns för 5", 
praktiska stabila etuiet skyddar ef- 6" och 7" banden och för bandkasset
fektivt. Har automatiskt bandlås och terna C 60 och C 90 . 

• ~A~J.H!!! • ~~~ GRATIS 
Hos Er handlare får Ni Philips 16-
sidiga Bandjournal med bl.a . värde
fulla inspelningstips. Gratis får Ni 
också Philips registerkort. 
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Philips bandhållare, som 
hakas i varandra, ger ett 
idealiskt bandarkiv. 



1967 Nummer 6 Argång 39 

REDAKTION 
Redaktör : UI'f B. Strange 
Redaktionssekreterare: Helmer Strömbäck 
Fackmedarbetare: Björn R. Clason 
Layout : Sören Gustafsson 
För insända. icke beställda manuskript, foton . 
teckningar, diagram o dyl material ansvaras icke . 

ANNONSAVDELNING 
Annonschef : Rune Wannerberg 
Annonsmaterial : Harriet Jonsson 

© FACKPRESSFÖRLAGET AB 1967 
Verkst. dir. Lars Wickman 
Förlagschef och ansv utg: 

Carl-Adam Nycop 
Marknadsdirektör : Gunnar Högberg 

ADRESS 
Sveavägen 53, Stockholm Va 

POSTADRESS: 
F ac kpressfö rl aget 
Box 3177 
Stockholm 3 

TELEGRAMADRESS: FÖRLAGET 

TELEX: 10027 
Telefon 08/340080 
För alla förfrågningar som gäller i RT publicerat 
material - artiklar, produktöversikter, notiser, 
byggbeskrivningar, scheman, komponenter och 
kretsar m m resp allmänna förfrågningar om t ex 
Inköp och inköpskällor hänvisas till redaktionens 
telefontider : Tisdagar och torsdagar kl 13-15. 

PRENUMERATION: Se sidan 62 
Lösnummer och äldre exemplar: Rekvireras genom 
Pressbyrån eller direkt från Ahlen & Akerlunds 
Förlags AB, Försäljningsavdelningen , Torsgatan 
21 . Stockholm Va , tel 08/34 9000-190. Bifoga inga 
pengar. tidn sänds per postförskott. - Obs! Alla 
tidigare exemplar än vissa ur årgång 1966 är nu
mera slut. 
Redaktionen kan icke effektuera beställningar på 
kopior av artiklar ur äldre nr! 

RT:S PRINCIPSCHEMAN: Se sidan 62 

OMSLAGET: Sveriges Radio har sedan några 
år en av de få 3M-bandspelarna i Europa. Vi 
har valt den som omslagsbild för att symboli
sera detta nummers inriktning på magnetisk 
inspelningsteknik (jämte det svenska tvåka
nalsystemet FM/FM). - 3M-maskinen, som är 
helt transistoriserad, har en avancerad elek
tronik som tillåter inspelning med två spår 
per kanal. Det ena får lägre utstyrning än det 
andra på bandet. Skillnaden uppgår till 15 dB! 
Avspelningsförstärkarnas förstärkning är jus
terad att ge samma nivå från båda kanalerna. 
Vid avspelning reproduceras normalt kana
len med den högre inspelningsnivån, men en 
automatisk switchning sker då distorsionen 
stiger till 1 'lo: Då utnyttjas den andra kanalen 
på bandet med sin lägre nivå (och lägre dis
torsion) . 

Genom det hittills unika förfarandet fås ett 
signal /brusförhållande - räknat från 3'10 dis
torsion - om hela 76 dB. 

SR :s maskin har, liksom de nya från 3M av 
serie 401, en okonventionell bandföring med 
bl a användning av olika radier så att bandet 
automatiskt sträcks runt huvudena; matningen 
sker kontinuerligt kraftigare från ena hållet. 

Maskinen saknar raderhuvuden. 
FOTO: Per-Ake Uddman, Kamerabild 

Med detta nr följer bilaga 

717126 

Ledare: FM/FM-kompandersystemets framtid . ... 13 

Bandspelarnyheter från fem länder . .. . .... . ..... 14 
RT-övers,ikten ägnas detta nr åt nyheter på apparatsidan: Studio
maskin från W. Studer, flera batteridrivna apparater för portabelt 
bruk och nya hembandspelare. 

Kopieringseffekten i moderna tonband . ......... 18 
F Hammon från BASF:s utvecklings- och forskningslaboratorier 
behandlar den fysikaliska bakgrunden till den icke önskade eko
effekt som kan uppstå i inspelade band - lagringstemperaturen är 
den utlösande faktorn , utstymingsnivån vid inspelningen har - mot 
gängse uppfattning - ringa inverkan. ' 

Nivåreglering med automatik .................. 20 
Rätt utstyrning vid bandinspelning kan vålla problem. Många stäl
ler ner volymkontrollen för att få säkerhetsmarginal mot överstyr
ning men får då sämre signal/ brus-förhållande. Ett exempel på en 
schemalösning för automatisk nivåreglering visas. 

Grafisk speltidsindikator ...................... 21 
Räkneverket på hembandspelaren visar i regel hur många band
varv som gått åt men ger ingen uppfattning om hur mycket av ban
dets totala speltid som återstår. Den något matematiskt bevand
rade kan dock förfärdiga en kurva, där tiden snabbt kan avläsas. 

FM/FM-kompandersystemet i praktiken . . . . . . . . .. 22 
En mycket omfattande jämförelse med mätningar och fältprov har 
gjorts av Telestyrelsen mellan det egna systemet för tvåkanals
överföring/ radiostereo resp det amerikanska pilottonsystemet. RT 
har tagit del av de utslagsgivande provningsresultaten. 

Specialspolar av metall för bandspelare ........ 28 
Också spolarnas beskaffenhet och kvalitet inverkar på inspelnings
resu Itatet! 
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Koncentrerad historik över den praktiska provningsverksamheten 
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Halvledarnytt ................................ 32 
Månadens krönika behandlar amerikanska nyheter som t ex pris
billiga tyristorer ,i plasthöljen och nya PNP-kisel-planartransistorer. 

Dekodern för tvåprogrammoltagning . . .. . . . . . . .. 37 
Månadens Bygg själv-beskrivning. Detta är del1, fortsättningen föl
jer i RT 7/8. Också om man 'inte har ett uttalat intresse för stereo 
per radio är kompandertekniken mycket intressant. Denna dekoder 
är Telestyrelsens egen mätdekoder som utvecklats genom många 
stadier. 

Specialbandspelare för akustikforskning ........ 46 

Nya produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34 
Nytt från industri och forskning ................ 36 
Publikatio,ner, ny litteratur .................... 48 
Rymdradionytt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 
Radioprognoser för juni .. ..... ... . . .......... 52 
DX-spalten . . .. ...... . ................... ... . 54 
Problemspalten .............................. 58 
Trycksaker, kataloger och broschyrer .......... 58 
För 25 år sedan . ............................. 60 
Kort rapport .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60 
Annonsörregister ............................ 62 

RADIO & TELEVISION - NR 6 - 1967 3 



'" + --- ••• 
3 NYHETER från GYLLING 

PRIVATRADIO 

~~ltet! -
Sharp CBT-SO (200 mW) 

Driftsäker, lätthanterlig och oöm. Idealisk 
för fritids bruk. Skötes med en hand. 2 kana
ler. Räckvidd 4-6 km. 

~~ltet! 
Sharp CBT-SS B Kombi (3-5 Watt) 

3 Watt-station då Ni bär den med Er. 5 Watt
station då Ni kör den på 12 volt batteri. För
.sedd med anrops larm som" påkallar mottaga
rens uppmärksamhet. Brusspärr, batteriindi
kator m.fl. finesser. 12 kanaler. Räckvidd 
15-20 km, 20-30 sjömil. 

~~ltet! 
Sharp CBT-66 A (1 Watt) 

Högeffektapparat i det lilla formatet. Skötes 
med en hand. Försedd med anropslarm för 
effektiva anrop och snabbare kontakt. Brus
spärr ger behaglig tystnad mellan anropen. 2 
kanaler. Räckvidd 8-10 km, 10-20 sjömil. 

Privatradio ger trygghet ombord· Kanal 11 A reser;
verad för nödläge. Kustbevakning och lotsstationer ut· 
efter den svenska kusten har passning på kanal 11 A. 
Båtägare med privatradio kan i nödläge snabbt få di
rektkontakt med dessa lotsstationer. Båtägare bör där
för ha privatradio med minst 2 kanaler. En kanal för 

RadiofIagga för Er båt· Levereras på begäran med 
varje Gyllinganläggning. Godkänd av Kgl. Sjöfartssty
relsen. Visar att Ni för radio ombord. 

Tillstånd gratis· Gylling-återförsäljaren hjälper Er 
skaffa tillstånd från Televerket att inneha privatradio. 

11 A och en eller fler kanaler för privat trafik. 
Varje GYLLING privatradio. är godkänd av Telestyrelsen. är heltransistoriserad och 
levereras även i 29 Mc-utförande • har 6 månaders garanti • levereras med mätprotokoll 

MESSENGER 100 (5 Watt) 
Fast eller mobil station. Den mottagna signa
len är alltid klar och distinkt - även vid 
svåra mottagningsförhållanden. Köres med 
12 V batteri eller 220 V växelström via bat
terieliminator. 5 kanaler. Räckvidd 20--30 
km, 20--30 sjömil. 

KAAR 340 (5 Watt) 
Fast eller mobil station. Med bl.a. högeffek
tiv störningsbegränsare och finjustering av 
den mottagna signalen. Köres med 12 V bat
teri eller 220 V via batterieliminator. 11 ka
naler. Räckvidd 20-30 km, 20--30 sjömil. 

PACE 5000 (5 Watt) 
Fast eller mobil station. Snabbt omställbar 
för 6, 12,24 eller 32 Volt. Försedd med auto
matisk störnings begränsning m.fI. finesser. 
De flesta nödradiostationerna är utrustade 
med PACE 5000. 6 kanaler. Räckvidd 20--
30 km, 20--30 sjömil. 

Fullständig service i Stockholm, Göteborg och Malmö 
Ring eller besök Er radiohandlare och bli förvånad! Priserna är lägre än Ni tror. 

GYLLING 
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KOMMUNIKATIONSRADIO BOX 44030 . STOCKHOLM 44 
Telefon 08/18 00 00 
Försäljningskontor: MALMÖ GÖTEBORG SUNDSVALL 

Box 315 Husårgatan 30-32 Järnvägsgatan 11 
Tel. 040/70720 Tel. 031/17 58 90 Tel. 060/15 04 20 
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Nu igen. 
Stereo-nyhet från Luxor! 

1l, ==-::::-:::r::::------------, ~ -'- t 

\ -('\ 

Luxor 
stereo-bandspelare 

MP613 
En bandspelar-nyhet i verklig toppklass med ny, modern design och nätt 
format. Avsedd att anslutas till förstärkare eller till yttre, separata högtalare 
direkt genom egen inbyggd slutförstärkare. Sockel av trä i teak eller jaka
randa och lock av genomskinlig, rökfärgad acrylplast. Den har avancerad 
utrustning och resurser som tillfredsställer mycket höga krav. 
Några exempel: 4-spårsteknik • snabbspolning fram och back. moment
stopp • skilda balanskontroller • automatiskt stopp vid bandets slut samt vid 
bandbrott • bandindikator • frekvensomfång 50.:..-19.000 Hz 

\ 

Kommer under augusti. 

Informationstjänst F 4 
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,NATIONAL kommer med 
de stora nyheterna i små transistoriserade 

radioapparater, TV och bandspelare 

LITEN! RO 105: Behändig apparat med tangent
manövrering , Snabbspolning fram och ' back, Mikro
fon med start- och , stoppkontroll. Uteffekt 1 W. 
2 hastigheter 9,5 cmls och 4,75 cm/s , 7,5 cm (3") 
dynamisk högtalare. Balleriindikator. 3" spolar. Ut
tag för: mikrofon och fotpedal, extra högtalare, 
balterieliminator, ljudmonitor. Dimensio'ner: 60X 
260x185 mm. Extra tillbehör: väska och fotpedal. 

LYXIG! RF 883: Portabel transistorradio med bil
kassett som extra tillbehör. 9 troansis torer. 7 dioder. 
3 band. Våglängder: FM 87-108 Mc/s. MV 520-1610 
Kels (577-186 m) . LV 150-300 Kels (2000-1000 m). 
Mellanfrekvens : FM 10,7 Mcls, AM 455 Kels. Balte
rier: 4 st. 1,5 V UM-3. Utgångseffekt:, 500 mV. 6,5 
cm (2,5") dynamisk högtalare . Skalbelysning. Bas
och diskantkontroll. Inbyggd ferritantenn och vrid
bar teleskopantenn. Uttag för hörpropp och extra 
högtalare. Anslutning för extr1\ ballerier eller till 
yllre strömkälla. Dimensioner: 177Xl05,5X44 mm. 
Vikt: 650 g med batterier. 

SJÄLVSOKANDEI RF 1000 Panasonic Radarmatic. 
Praktisk FM-mollagare med automatisk stations
sökare. FM-bandets stationer ställs in pe rfekt. In
byggd ferritantenn och teleskopantenn. UlIag för 
hörpropp och extra högtalare. 11 transistorer. 7 
dioder. Känslighet 1,5' mW vid 5 mW utgångseffekt. 
Uteffekt 350 mW. 9 cm (3'1z") dynamisk högtalare. 
Dimension'er: 202 X118X47 mm. Ballerier: 4 st 1,5 V 
UM-3. Våglängder: FM 87-10B Mc/s. FM 10,7 Mc/s. 
Automatisk och manuell stationsinställning. Vikt: 
900 g. ' 
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PERFEKT! RO 153: Bandspelaren, med "Voice· 
Matic" = automatisk volyminställning för perfekt 
inspelning. Tangentmanövrerad. Snabbspolning fram 
och back. Mikrofon med start- och stoppkontroi!. 
Uteffekt 700 mW. 2 hastigheter 9,5 cmls och 4,75 
cm/s. B,9 cm (3'/z") dynamisk högtalare. Balleri
och inspeln ingsindikator. Räkneverk. 5" spolar. 
Medhörning vid inspelning . Högtalaren kan användas 
som separat förstärkare., Ulla g för: mikrofon, mikro
fonmixer och fotpedal, extra högtalare, batterielimi
nator. Inspelning direkt från radio eller grammofon. 
Dimensioner: 76X286X254 mm. 

SELEKTIV! RF 884: Portabel transistorradio med 
bilkassett som extra tillbehör. 10 transistorer. 4 band: 
FM, LV, MV, KV. Extra hög känslighet med 6 kisel
transistorer på HF-steg och mellanfrekvens. God 
selektivitet. Inbyggd ferritantenn och svängbar ' tele
skopa~tenn . Uteffekt : 2,5 W som bilradio, 2 W som 
bärbar apparat. Transistorer av UL'lyp plus 12 cm 
högtalare garanterar stor ljudvolym och bJett tOI1-
omfång. Stadig, pålitig mollagning. AGC ' (automa
t isk förstärkningsreglering) och AFC (automatisk 
frekvenskontroll). Balle rier : 4 st 1,5 V UM-l. Skal
belysning. Våglängdsomkoppling med knappkontroll. 
Kontinuerlig tonkontroll. UUag för hörpropp och 
extra högtalare. Dimensioner: 266X174x83 mm. Vikt: 
2.2 kg (utan batterier). 

FJÄRRKONTROLLERAD! RF 2000 Panasonic Radar
matic. Automatisk stationssökare och fjärrkontroll 
med 1,5 m lång sladd. FM bch AM-bandets stationer 
kan ställas in perfekt. Inbyggd ferrit- och teleskop
antenn. Ultag för: nätanslutnin'g, hörpropp. 12 tran· 
sistorer. Våglängder: FM 87-108 Mc, AM 525-1605 
Kc (571-187 ' m). Automatisk AFC för FM. 9 cm 
(3'1>") dynamisk högtalare . Dimensioner: 245 X140 X 
67 mm. BaUe.rier: 4 st 1,5 V UM-2. Vikt: 1,5 kg. 

AUTOMATISKl RO' 158: Toppmodern portabel 
bandspelare med automatisk spolvändning och auto
matisk ljudstart. Repo rtageväska i konstläder. Tan
gentmanövrerad. Snabbspolning fram och back. Ut
effekt: 1,5 W. Mikrofon med start och stoppkontroll. 
Tonkontroll. Pausknapp. Räkneverk. 5" spolar. Bat
teri- ,och inspelningsindikator. 15,2 X7,6 cm (6"X3" ) 
dynamisk högtalare. 2 hastigheter 9,5 cmls ocli 
4,75 cmls, Högtalaren kan användas som separat 
förstärkare . UlIag för: mikrofon och fotpedal, extra 
högtalare, balterieliminator. Inspelning direkt , från 
radio eller grammofon. Dimensioner: 76x330X279 mm. 

LiUDFYLLlG! RF 885. Högkänslig portabel transis
torradio med bilkassett som extra tillbehör. 12 tran
sistorer. 4 band. Våglängder: FM 87-108 Mc, 'LV 
150-308 Kc (2000-1000 m), MV 52()-1605 Kc (577-
186 m), KV 5,96-6,2 Kc (50-48,5 m) . Mellanfrekvens 
AM 455 Kc, FM 10,7 Mc. Separat AFC-kontroll . 
Separata bas- och diskantkontroller. Skalbelysning. 
Tryckknappsinställning (duplex) . Uttag för hörpropp, 
bandspelare och grammofon. Inbyggd ferritantenn, 
utvändig teleskopantenn. BaUerier: 5 st 1,5 V UM-l. 
Högtalare 16 cm Hi-FL Dimensioner: 295 X213x91 
mm'. Uteffekt 3 W (med speciell sparkoppling vid 
portabel användning 1,5 W) . Som bilradio (12 volts 
balteri) 6 W. Vikt 3,5 kg (utan baUerier). 

BILDSKARP! TR 912: Mini-TV med mycket hög bild. 
kvalitet. Bildstorlek 9 tum. ' Väger bara 5,4 kg . Även 
anslutn ingsbar till elnätet. Uttag för extra antenn. 
P-2 klar! Växelström 220 V, likström 12 V. Ström
förbrukning: växelström 19 W, likström 12 W. Kan,a
ler: VHF-kanal 2-12. UH F-kanal 21-69 (motsvarande 
CCIR norm). Antenn : osymmetrisk stavantenn 75 
OHM (VHF), ramantenn 300 OHM (UHF), ullag för 
utomhusantenn, Bild = 38,9 MHz, Ljud = 33,4 MHz. 
Högtalare: 10X6 cm (oval, permanentdynamiskt 
system 60 OHM) . Uteffekt : max. 400 mW. Bildrör: 
modell A 23-10 W, 90° avlänkning aluminiserad, 
glödspänning 12,6 V, glödström 84 mA. Transistorer: 
28 st. Dioder: 13 st. Selenlikriktare : 1 st. 

NATIONAL 
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Generalagent: EKMAN & CD AB, 
Box 230, Göteborg 1. Telefon 031/174580 
f Stockholm: S:t Eriksgatan 1. Telefon 081500119 
Aukt. återförsäljare över hela landet 



- inf~,ma/iLJn komponenter 

NYHET 
TMC trycktangentsystem levereras även i specialutfö

rande med 

»DRY-REED» - kontakter 

för anv~ndning i explosiol)sfarlig miljö t. ex. gruvor, ke

misk industri, laboratorier, pappers- och träindustri, 

kvarnar etc. 

TMC MINIATYR - SWITCH 
Hävomkastare av »telefontyp» 

Extremt små dimensioner, låg vikt, elegant utförande. 

Fem funktionsvarianter - upp till 12 kontaktgrupper 

manövreras samtidigt. Levereras i ett flertal utföranden 

med ex. LASNING, STOPP, ATERFJÄDRING i olika 
kombinationer. 

Stabil mekanisk uppbyggnad med tvillingkontakter av 

silver för induktionsfri belastning av upp till 300 mA vid 

100 V likström. Enkel montering med två skruvar. 

trycktangentsystem 
för 

styrning 
övervakning 
kontroll 

Ersätter i en koncentrerad enhet: 

RELÄER, SIGNALLAMPOR, TRYCKKNAPPAR 

TMC trycktangentsystem i precisionsutförande och högsta 

kvalitet. Tangentrörelsen alternativt återfjädrande, med lås

ning eller med mellanlåsning. Även med elektrisk åter

ställning. 

Växlingskontakter av silver i tvillingutförande. Från två till 

sex växlingar per tangent. 

För induktionsfri belastning av 300 mA vid 100 V likström. 

Kontaktgrupper även i form av microswitch-enheter för 5 A, 

250 V. Systemet innebär ett stort antal kombinationsmöj

ligheter och enkel ombyggnad resp. utökning. 

Närmare data och prisuppgifter om TMC-produkterna från vår Svagströmsavd. Vasagatan 15-17 

STOCKHOLM 
Vasa!1atan 15-17 
Tel. 08/211532 -33, -37, -40 

Huvudkontor: Box 55 Stockholm-Vällingby • Tel. 870250 • Telex 1339 

GÖTEBORG MALMÖ FALUN 
st. Badhusgatan 20 Södergatan 9 Ö. Hamngatan 18 
Tel. 031 /178360 Tel. 040/129988,30185 Tel. 023/17585 ,17584 
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SUNDSVALL 
Solgatan 17 
Tel. 060/11 4275 
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BOFORS 
Mätsystem typ BKF-1 
för alla typer av resistiva och induktiva givare 

Informationstjänst F 7 

ORION 

3- eller 6-kanaligt utförande 
modul uppbyggt 
heltrans istori serat 
kan godtyckligt bestyckas med bärfre
kvens- eller likströmsenheter 
nät- eller batterimatning 
hög funktionssäkerhet 
lågt pris 

Begär utförligt datablad 

AB BOFORS 
Elektronikavd. 
Tel. 0586/36020 

-SPÅRSTEKNIKI 
ORION M 10 är den nya bandspelaren 80m 
kostar litet och som kan det mesta. Några 
data : 
4-spårsteknik enl. internationell standard. 3 
hastigheter, 9,53 cm - 4,76 cm - 2,38 cm. 
r-spole - 180 mm. 
Lång speltid - 4x500 min. vid 2,38 cm. 
Möjlighet till avspelning av stereoband. Ni kan 
spela in " Ijud på ljud", t ex sjunga in text till 
förut inspelad melodi eller tala in kommen
tarer i efterhand och spela av båda spåren 
samtidigt - " Duo-play". 
Samtliga tillbehör som kablar för in- och av
spelning, fjärrstopp och mikrofon ingår. 

ORION FABRIKS- & FÖRSÄLJNINGS AB, Fack, Stockholm 42. Tel. 08-452910. Filialer: Göteborg, Malmö, Luleå. 
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SIBI 
RADIO· TV 

HI-Fl • STEREO 
BANDSPELARE 

Ett avancerat 
val 

Vi sänder gärna prospekt 

AB Harald Wållgren 

Stockholm C Göteborg 2 
tel. 08/102304 tel. 031 /174980 
Tegnerg.29 Box 2124 

Malmö 
tel. 040/612 60 

Sergels väg 11 c 
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När det 
gäller 

TRYCKTA 
KRETSaR 
Även planering 
och framställning 
av klicheritningar 
samt komponent
montering 
offereras på begäran 

* med god 
kvalitet 

* med korta 
leveranstider 

Vänd Eder till 

AB LEDNINGSKORT 
Wollmar Yxkullsgatan 31 
Stockholm SÖ Tel. 843600 

Informationstjänst F 10 

Ny impedansmätbrygga från 

Electro Scientific Industries E S I 

Den amerikanska firman Electro Scien- tektor på frontpanelen. Användbarheten 

tific Industries Inc (E I S II) har konstru- ökas genom att ytterligare anslutnings

erat en ny portabel batteridriven impedans- möjligheter har tillfogats. Instrumentet kan 

mätbrygga typ 250 DE för mätning av även användas för mätning av förlustfaktor 

resistans, kapacitans och induktans. Den och godhetsvärden hos kondensatorer och 

nya mätbryggan har en ny transistoriserad induktanser. Mätbryggan är ytterst använd-

detektor med starkt ökad känslighet-bättre bar i samband med ac-mätning med dc-för-

än20mikrovoltvidlikspänningoch10mikro- spänning. Överallt där man har behov av 

voltvidväxelspänning.Mätningenförenklas en batteridriven mätbrygga är detta instru

därigenom att det finns en enda nollde- ';, .~~· ment idealiskt. 
~ 

Mätområden : 

Resistans: 
Kapacitans: 
Induktans: 
Mätfrekvens : 
Förl ustfaktor: 
Q-värde: 

0-12MQ 
0-1200 {J-F 
0-1200 H 
1000 Hz 
1-1,05 
0-1000 

Noggrannhet: 

± (0,1 % + 1 skaldel) 
± (0,2 % + 1 skaldel) 
± (0,3 % + 1 skaldel) 

± 2% 
± 2% 

Begär prospekt från generalagenten: 

Informationstjänst F 11 
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TV-BANDSPELARE SHIBADEN SV 700 
SV 700 är en heltransistoriserad, portabel TV-band
spelare avsedd för inspelning och återgivning av 
TV-program eller upptagningar med TV-kamera. 
Apparatens band har 2 separata spår, ett för bild och 

ett för ljud. Ljudspåret kan raderas utan inverkan på 
bildspåret, vilket möjliggör efterinspelning av kom
mentarer. 

Tekniska data 
Inspelningssystem: 

Band: 
Spoldiameter: 
Inspelningstid : 
Bandhastighet: 
Bandbredd video : 

Regionskontor: 

Roterande 2-huvudsystem, 
's.k. Helical-avsökning 
'/2" magnetisk videotape 
7" 
ca 70 minuter 
19 cm/sekund 
Mer än 3 MHz 

Upplösning : 
Bandbredd audio: 
Signal/brusförhållande : 
Mått: 
Vikt: 
Pris för bandspelaren: 
Pris för HF/videomottagaren: 

Huvudkontor: 

ca 300 linjer 
50-10.000 Hz 
Bättre än 40 dB 
39 X 39 x 24 cm 
30 kg 
Kr 5.950:
Kr 1.425:-

Sibyllegatan 79 • Stockholm Ö 

Telefon 08/233330 

Stockholm 08/231410 • Göteborg 031/17 4190 • Malmö 040/74500 • 
Norrköping 011/134115 • Sundsvall 060/110400 • Örebro 019/119140 

Informationstjänst F 12 



BOFORS 

BASF 
-det tongivande 
bandet 
nu från världens 
modernaste 
tonbandsfabrik 
BASF SVENSKA AB 
GOTEBORG - SOLNA 

Membrantryckgivare typ TKM-1 
för låga tryck 

Informationstjänst F 14 

2·717126 

för gas- och vätsketryck 
0-20 kp/cm2 fördelat på 6 mätområden 
stor utsignal 
hög noggrannhet 
lågt temperaturberoende 

Begär utförligt datablad 

AB BOFORS 
Elektronikavd. 

Tel. 0586/36020 



PHILIPS 

ON~V~ 
30;lt A 300 \f n . 

JOO V 

3;1tA 30 V 

Polaritetsindikerande multimeter 
Philips PM 2400 ger Er universalinstrumentets 

och rörvoltmete'rns egenskaper i ett och samma instrument 

Philips PM 2400 är ett transistorise
rat, kompakt universalinstrument 
med automatisk omkoppling mellan 
lik- och växelspänning respektive 
-ström. Aven polariteten indikeras 
automatiskt. 
Instrumentet har 42 mätområden. Så-

väl lik- som växelström kan mätas 
från 1 #A fsu till 3 A samt lik- och 
växelspänning från 100 mV fsu till 
1 000 V. Resistanser kan mätas från 
0,5 ohm till 50 Mohm. Ingångsimpe
dansen är 10 Mohm över 10 V. In
byggd kalibreringsspänning och 

Beställ Ert instrument redan i dag. 
Utförligt datablad från 
Philips Industriell elektronik 

Fack, Stockholm 27. Tel. 08/635000 
Box 441 , Göteborg 1. Tel. 031/197600 
Box 327, Malmö 1. Tel. 040/9351 00 

Informa'i~nstjänst F 15 
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spännbandsupphängt vridspolesys
tem. Drifttiden är ca 1 000 timmar 
med vanliga standardbatterier. 
Dimensioner: 170X 150x66 mm. 
Vikt: 1 kg. 

Pris 595 kr. 

PHILIPS 
Industriell elekronik 
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FMjFM-kompandersystemets framtid 
* I allt väsentligt är nu det av Tele-

styrelsen initierade och under fler
årigt arbete utveck!ade systemet fö~ st~reo
fonisk ljudradio/ tvakanals monofomsk over
föring över samma sändare färdigprovat. 
En av riksdagen (indirekt) beställd utred
ning har gjorts av Telestyrelsen om de te~
niska förutsättningarna för stereorundradlo 
resp det från radioutredningen kända pro
jektet om två skilda, monofoniska program 
över en sändare. 

Direktiven för utredningen, som kom
munikationsdepartementet är huvudman för, 
var att på uteslutande tekniska grunder an
ställa jämförelser mellan de av CCIR rekom
menderade systemen, det amerikanska 
(FCC) pilottonsystemet, det sovjetryska s k 
polarsystemet (namnet efter modulerings
formen) resp det svenska. 

Telestyrelsen intar ju en fristående ställ
ning. Då departementet vill ha ett utlåtande 
stöder man sig på rundradioutredningen. 
Där talas ju om multiplexsändningar för 
främst central undervisning liksom om 
»medborgarradio», d v s lokal/regional in
fonnation (via S-kanalen). Med FM/FM
systemet får man radiostereo på köpet, ste
reo av överlägset god kvalitet. 

Sveriges Radio är intresserad av denna, 
men programverksamheten i alla dess for
mer är SlOm känt en distributionsfråga. Te
leverket sköter distributionen. Denna kan 
inte äga rum förrän man har ett lednings
nät för överföringen. Sådana programled
ningar av erforderlig kvalitet finns ännu 
bara i Stockholm. Blir det aktuellt med en 
utbyggnad torde regering och riksdag be
höva höras p gr av anslagsäskandena, vil
ka blir nödvändiga. En proposition i saken 
blir sannolikt inte framlagd förrän 1968 
på hösten. 

I Sverige skulle vi alltså kunna få ett eget 
- som framgår av det följande - tekniskt 
och kvalitetsmässigt bättre system än i ut
landet, där man på alla de håll som varit 
tänkbara redan tagit pilottonsystemet eller 
är i färd med att införa det. * Ehuru det inte officiellt låtit tala om 

sig, har t ex västtyska Bundespost, 
som motsvarar Telestyrelsen, haft en del 
besvärligheter med sitt sändarnät. Pilotton
systemet vållar - vilket eftertryckligt be
kräftas av de svenska, mycket kritiskt gjor
da försöken - bl a besvärande brus, re
flexer och interferens. Utåt synes man i 
Tyskland uppvisa en oberörd attityd, me~ 
den ofta hörda förklaringen att det amen
kanska systemet i sitt nuvarande skick vis
serligen medför en dynamikförlust om när
mare 21 dB i förhållande till mono, ut
styrningstekniskt sett, (26 dB är ett korrek
tare värde, synes det oss) men att man får 
sätta sin lit till a) bättre mottagare och 
b) framför allt en förbättrad antenntek
nik. Detta verkar dock något optimistiskt; 
faktum måste ju vara att sådana åtgärder 
bör ses på lång sikt och, väsentligast, knap
past kan hjälpa upp en otillfredsställ~de 
helhet mer än till ringa del. Mättekrtiskt 

ligger försämringen 21-25 dB under mono 
(ö'rats känslighet plus ett par dB; låga fre
kvenser undertrycks). 

* I den omfattande jämförelse med 
faktorer som distorsions- och över

styrningsproblem vid övermodulering av 
sändaren, överhörning, krav på mottagarna, 
signal/brusavstånd, störningar från .. f~äm
mande sändare osv kan det vara skäl l att 
för de sistnämnda beakta mätresultaten all
deles särskilt: För FM/ FM-systemet med 
kompander blir värdena på förhållandet 
mellan den egna sändarens fältstyrka och 
den från den störande sändaren tillräckligt 
höga för att störningsfri stereomottagning 
skall kunna ske. Skyddsförhållandet skall 
uppgå till minst 28 dB, enligt frekvenspla
nen (vid på mottagarkanalen infallande stö
rande sändning). För både polar- och pi
lottonsystemen krävs ett skyddsförhållande 
om minst 36 dB (mottagarkanalen); i det 
närmaste oberoende av mottagarens in
fångningsindex. Stereo med pilottonsystemet 
vållar också uppenbart interferensstörning
ar. Problemet med främmande sändare blir, 
t ex akut vid 100-kHz-störningar. Vid mono 
kan - 12 dB bli resultatet, med pilottonsys
temet 30 dB. Vid prov med bl a P 2, 400 
kHz från Uppsalas P 3~ndare störde pilot
tonsystemet rejält där. Som också under
strykes är detta tillsammantaget minst sagt 
betänkligt och i sig nog för diskvalifice
ring. Frekvensfördelningsplanen av 1961 är 
ju något sakrosant i vars namn piratradio
skutorna skjut~ts i sank med all konungslig 
makt och myndighet. Skulle man då kunna 
uttala sig för ett system, som alldeles klart 
icke uppfyller frekvensplanens minimiford
ringar? * Det måste anses fullt belagt att stora 

mottagningssvårigheter är att vänta 
vid användande av pilottonsystemet genom 
dess uttalade reflexkänslighet. Svårigheter
na börjar redan i sändaren genom reflexer 
iantennsystemet. Stereoseparationen vid 
sändaren kommer sannolikt hos de svenska 
FM -stationerna inte ens för låga modulerings
frekvenser att gå över 30 dB f n . Andra fak
torer inverkar ytterligare i försämrande rikt
ning. Med slavsändarna uppstår faspro
blem, separationen vill inte bestå vid ste
reosändning över dessa - omkring 15 dB 
sämre separation i medeltal skulle man 
få godta vid återutsändning via slavsändare. 
Alltså ett så lågt värde som ca 25 dB, om 
90 dB var begynnelseparation! FM/PM
kompandersystemet kräver betydligt enk
lare antennutrustningar än de riktantenner 
med många element som ofrånkomligen 
måste till för pilottonsystemet, och mottag
ningen av stereo blir överhuvud väsentligt 
gynnsammare, enklare - och bättre. 

* 
Vid CCIR-mötet i Oslo 1966, och 
även vid andra tillfällen, har kriti

ken mot FM/FM-systemet skjutit in sig på 
kompandern, som befaras vålla distorsion 
och/ eller inte kunna tillverkas med godtag
bar kvalitetsjämnhet i serie. Långtidsstabi-

liteten är också ifrågasatt, liksom den all
männa driftsäkerheten. Dessa farhågor kan 
naturligtvis inte hundraprocentigt och kate
goriskt avvisas, men allt talar för att någon 
dataspridning knappast skall inträffa vid 
fabrikation i stor skala, då systemets tids
konstanter i expandern regleras av passiva 
komponenter, liksom att stabilitetsproblem 
inte föreligger då inget finns att reglera 
eller trimma in på mottagarsidan. * Vid de provningar som ägt rum är 

det glädjande att konstatera det goda 
samarbetet mellan Telestyrelsen och Sveri
ges Radio; här synes långt om länge en 
förtroendefull, för båda parter givande 
dialog ha inletts. SR har f ö krävt ett ut
vidgat test i höst av FM/FM just med tanke 
på att sätta in ett större antal kompandrar 
och mäta ev spridning av komponentvärde
na. Olika lyssnargrupper skall medverka 
och olika högtalare användas m m. Detta 
bör ge de slutliga beläggen för systemets 
förmåga i olika avseenden. * Proven i samråd med SR har skett 

under full insyn för hela radioindu
strin, som f ö medverkat på apparatsidan. 
Trots att vissa påtryckningar ovivelaktigt 
föreligger från USA om att ta FCC-syste
met, har den svenska industrin inte bundit 
sig på något sätt. FCC är ju det gängse 
europeiska systemet för flerkanalöverföring 
(Västtyskiand, England, Holland m fl län
der). Radiohandeln ser förmodligen en för
del i denna uniformitet, liksom man hörts 
tala för »stereo över gränserna» - sneglan
de på länken Tyskland/Danmark/öresund. 
Men här är saken given: Norden måste ha 
ett avståndsdugligt, brusokänsligt system. 
Det är definitivt inte FCC:s. Spörsmålet 
bör dryftas i Nordiska Rådet, även med 
risk att det då »bakvägen» kommer in i 
riksdagen och begreppen trasslas till, som i 
TV 2-debatten. Sveriges Radios lojalitet 
mot EBU bör heller inte skymma faktum 
att det vore olyckligt med det amerikanska 
systemet, ur såväl tekniska och principiella 
(frekvensplanen) som ekonomiska (sändar
bytena, antenningreppen m m) synvinklar. 
»Gränsstereoproblem» med signalomform
ning får man hellre ta. * Frågan bör inte ställas som: Ska vi 

ha radiostereo eller ej? utan: Har vi 
råd att avstå från de stora möjligheter ett 
tvåkanalssystem erbjuder, vilka som än skall 
anförtros dess nyttjande? Att Sverige under 
ett skede blir ensamt om FM/FM-kompan
dersystemet är inget skäl att avstå det till 
förmån för en tekniskt och ekonomiskt vida 
tvivelaktigare och oförmånligare lösning. 
Det utländska intresset, bl a från Finland, 
Tyskland och flera östblocksländer, är f ö 
dokumenterat. Framtiden ter sig intressant! * Får ekonomiska och tekniska fakta 

- och inget annat - bestämma va
let, lär det bli svårt att gå förbi det svenska 
systemet, som utan nationell självhävdelse 
kan sägas vara en teleteknisk förstarangs
prestation. 
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RT-ÖVERSIKTEN 

BANDSPELARNYHETERFRAN 

maskiner i 
studio klass 

• STUDER A 62, Schweiz/Västtysk
land: Portabel studiomaskin med avan
cerad elektronik 

Studers välkända ReVox kan ju sägas ha 
bildat standard för kvalificerade band
spelare av halvprofessionellt slag; yrkes
mässigt har de också funnit vidsträckt 
användning för studiobruk och för krä
vande upptagningar på platser dit man 
inte vill frakta konventionella inspel
ningsmaskiner . 

Med A 62 har Studer utvecklat sin 
portabla maskin och åstadkommit en mo
duluppbyggd apparat för nästan alla be
hov. Till skillnad mot föregångaren är 
den transistoriserad. - Vi beskriver här 
maskinen relativt utförligt med tanke på 
intresset som visas detta slag av band
spelare, vars utrustning går att variera 
inom vida gränser - vilket givetvis av
speglas i priset. 

Studer A 62 är genom sin konstruk
tionsprincip, i med gjuten överdel som 
monterats på en vinkeljärnsram, mycket 
robust och man har också lyckats göra 
den kompakt. Den lämpar sig därför 
kanske bäst där man har behov aven 
portabel studiobandspelare. Naturligtvis 
kan man använda den för stationärt bruk 
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kvalificerade hem- och 
amatörbandspelare 

i t ex hörsalar, där man kräver en högre 
kvalitet än den som tyvärr är alltför van
lig på sådana platser. Bandspelaren är 
helt fjärrmanövrerbar, d v s man kan 
manövrera alla funktioner hos bandspe
laren från t ex mixerbord eller talarsto
lar. 

Ett av de problem som sysselsatt alla 
bandspelarkonstruktörer de senaste åren 
är hur man skall erhålla konstant band
spänning under hela bandets speltid. Här 
har man löst problemet rent elektroniskt. 
Bromsmomentet hos den vänstra spolen 
under in- eller avspelning måste, för att 
man skall få konstant bandspänning, 
vara proportionellt mot bandkakans dia
meter. Principiellt är det likgiltigt om 
man bromsar med mekaniska servobrom
sar, som har funnits en längre tid på stu
diobandspelare, en virvelströmbroms el
ler ett vridmoment riktat mot vridnings
riktningen hos spolmotorn. Den sist
nämnda metoden har framför allt den 
fördelen att den arbetar utan förslit
ningar. 

Bandbromsningen löst 
med »framåtreglering» 
För att undvika insvängnings förlopp för 
bandbromsningen har man använt sig 
aven princip som kallas framåtreglering. 
Den vänstra spolmotorns axel är försedd 
med en tachometergenerator. Den avger 
en frekvens som är omvänt proportionell 

mot bandkakans diameter. Spänningen 
förstärks och begränsas till sin storlek 
innan man känner av vilken frekvens den 
har. Efter likspänningsförstärkning regle
ras bromsmomentet hos spolrnotorn över 
en transduktorkoppling. På detta sätt får 
man en bandspänning som är konstant 
även vid mycket stora ändringar av band
kakans diameter. Vid särskilt liten dia
meter sjunker bromsmomentet något, vil
ket också förutsatts av konstruktörerna. 

Elektroniken i bandspelaren är helt 
transistoriserad och utförd på s k tryckta 
kretsar. Plattorna är monterade i kasset
ter (se bild) som är inskjutna i hållare 
på bandspelarens baksida. På bilden ser 
man ini avspelningsförstärkarna för en 
kanal, nätaggregatet och den elektroniska 
band spänningens aggregat som dragits ut 
ur sina hållare för att demonstrera åt
komligheten. Om bandspelaren förses 
med ytterligare en in/avspelningsför
stärkare och huvudsatsen byts ut mot en 
tvåspårs huvudsats, får man antingen en 
stereo- eller tvåkanals bandspelare. Skill
naden är endast den att man vid två
kanalsutförandet har två skilda rader
huvuden, medan man vid stereo har ett 
gemensamt. Man kan också få en ton
huvudsats med de s k Schmetterlington- I 

huvudena, dvs huvuden med V-format 
kärnmaterial, så att en större del av 
bandbredden kan utnyttjas för de båda 
stereospåren än med normala stereoton
huvuden. 

Maskinen är i original avsedd för 
CCIR-korrektion vid bandhastigheterna 
38,1 eller 19,05 cm/s. Man kan natur
ligtvis byta ut korrektionsnäten mot and
ra, vilket har underlättats genom att des
sa är utförda i form av plug in-enheter. 
Nivåerna för in- och avspelning vid 38,1 
och 19,05 cm/s kan regleras med en 
skruvmejsel på förstärkarens panel. Man 
kan naturligtvis, som på alla studioband
spelare, reglera förmagnetisering och 
trimma in tonkorrektionen. 



FEM LÄNDER 

bärbara apparaterna 
allt flera 

Enkel bandpåläggning 
svarar mot yrkeskrav 

Bandiläggningen är enkel på Studer 
A 62: Man lägger bandet över de två 
brytrullarna, förbi tonhuvudsatsen och 
fäster det på motsatta spolen och ilägg
ningen är färdig. Om man trycker ned 
C-knappen föres de två rullarna närmast 
tonhuvudsatsen närmare kapstanaxeln 
utan att bandet trycks mot denna. Man 
har då ett redigeringsläge hos bandspe
laren och kan med hjälp av snabbspol
ningsknapparna söka reda på en bestämd 
del av bandet. 

För programproduktion är det nöd
vändigt att man exakt vet hur lång en 
inspelning är och för redigeringsändamål 
vill man gärna veta tiden för en viss in
spelad händelse. A 62 är därför försedd 
med ett noggrant räkneverk för minuter 
och sekunder. Drivningen av räkneverket 
sker från den högra brytrullen för att 
undvika felvisning på grund av att ban
det slirar mot kapstanaxeln. 

Studer A 62 är en bandspelare för pro
fessionellt bruk som avsetts tillgodose de 
flesta önskemål. 

Data: 
Mått: 515X 390X 315 mm 
Vikt: monoutförande med koffert 

ca 38 kg 
Effektförbrukning: 130 W 
Max spolstorlek: 10,5/1 

Korrektion enligt DIN-normer, CCIR 
och IEC-standard vid 15/1 I s 35 .us och 
vid 7,5/1 /s 70 ,us. 

Frekvensomfång: 30-15000 Hz + 1-2 
dB resp 40-15000 + 1-2 dB vid den 
lägre bandhastigheten. 

Signalbrusförhållandet (ovägt) över band 
är 58 resp 56 dB och vägt 60 resp 
58 dB. 

Svaj vägt enligt DIN 45507, mätt med 
EMT 420 A ± 0,05 % resp ± 0,10 % 
vid den lägre hastigheten. 

Generalagent: ELFA, Stockholm K 

• SABA, VästtyskIand: 4-spårs studio
bandspelare med rymdklangs- och eko
möjligheter. 

Saba har presenterat sin »Studiotonband
gerät» 600 SH för tvåkanals inspelning 
eller fyrkanals avspelning. Den kan arbe
ta med max 8,5/1 (22 cm) spoldiameter 
och band spänningen är inställbar för att 
passa små eller stora bandspolar. Tre 
motorer används. Bandet är direktdrivet. 
Vid monospelning växlas spår och spol
riktning automatiskt vid bandslut. Tack 
vare ett smidigt servobromssystem, med 
elektromagnetiska kopplingar, kan så 
tunna band som 18 ,um användas. Funk
tionerna inspelning, avspelning, snabb
spolning och stopp är relämanövrerade 
och styrs med knappsats alternativt fjärr
styrs. 

fler kassett
maskiner för olika 
system 

FyrkanaIs mixerenhet 
och VU-metrar hos 600 

Fyra programkällor kan anslutas till en 
inbyggd fyrkanals mixer. Ingångar: fyra 
mikrofoner (0,1 mV, 200 ohm), stereo
eller monoradioenhet (1 mV, 22 kohm) , 
stereoskivspelare eller bandspelare (100 
mV, 2,2 Mohm), yttre stereo- eller mono
förstärkare (20 mV, 2 kohm). 

De båda inspelningskanalerna överva
kas med av allt att döma vettigt gjorda 
VU-meterinstrument. De är toppvärdes
kännande, dB-graderade utstyrningsin
strument med fördröjd återgång, vardera 
av dessa för två programkanaler. Pro
gramnivåerna förregleras med fyra vrid
potentiometrar och mixas med fyra skjut
potentiometrar. VU-metrarna har skal
belysning. 

Programutgångar: radio (1 V, 5 ko hm) 
till yttre förstärkare, medhörning (5 V, 
500 ohm) till hörtelefon, återgivning el
ler medhörning (1 V, 5 kohm) till yttre 
förstärkare. 

Dessutom finns uttag för fjärrstyrning, 
automatik för diaprojektor och rymd
klangsenhet. 

Ekoeffekt erhålls genom att utgången 
för yttre förstärkare sammankopplas med 
ingången för skivspelare/bandspelare. 
Ekonivån justeras med skjutreglarna på 
mixern. 

Bandhastigheterna är 19 cml s och 
9,5 cm/s, svajet 0,1 % resp 0,15 %. Dis
torsionen är ~ 3 % vid 330 Hz, full ut
styrning och 19 cm/s bandhastighet. Vid 
9,5 cml s blir distorsionen vid 330 Hz 
och full utstyrning ~ 5 %. Dynamiken 
är ~ 54 dB, frekvensområdet 30-20 000 
Hz. Överhörningsdämpningen mellan ka
nalerna är ~ 50 dB vid mono och ~ 40 
dB vid stereo. 

Bandspelaren har dimensionerna 
61 X 40X 19 cm och väger 25 kg. 

Svensk re;Jresentant är AB Harald ..... 
W ållgren, Göteborg. ". 
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RT-ÖVERSIKTEN 

• BRAUN, VästtyskIand: Ny stereo
bandspelare i »bokhynemoden», moden 
TG60. 

Brauns nya TG 60 är avsedd att anslu
tas till en ljudanläggning och saknar där
för effektförstärkare och högtalare. Di
mensionerna är anpassade för övriga 
komponenter i Brauns audioprogram, 
exempelvis radioenheten/förstärkaren 
TS 45 och högtalaren L 450. 

Braun-maskinen är en s k två/f yra
spårsmaskin, dvs man kan spela in på 
två spår men avspela såväl två- som 
fyraspårsband - dock först sedan man 
växlat tonhuvudsatsen. 

Bandspänningen stäDs in 
automatiskt bos Braun TG 

De olika bandfunktionerna manövre
ras med tryckknapps t yrda reläer och 
mikroswitchar. Antalet motorer är tre, 
varav en kapstanmotor för drift av ban
det. Max spoldiameter är 7". 

Automatisk inställning av bandspän
ningen, byroende på spoldiameter med 
elektromagnetiskt styrda bromsar. Band
spelaren kan arbeta såväl stående som 
liggande. Två hastigheter: 19 cm/ s (svaj 
0,1 %), 9,5 cm/s (svaj 0,15 %). 

Ingångar: mikrofon (200 pV, 1 000 
ohm), radio (lO mV, 47 kohm), band
spelare/skivspelare (200 mV, 1 Mohm). 

Utgångar: radio (1 V, 5 kohm), 400 
ohms hörtelefon (2 V, 5 kohm). 

Frekvensområdet är 20-16 000 Hz 
vid 19 cm/ s, 40-12500 Hz vid 9,5 
cm/s, distorsionen vid 1 000 Hz och full 
utstyrning 3 resp 5 %. Dynamiken är 
~ 55 dB vid 19 cm/s och ~ 50 dB vid 
9,5 cm/ s, överhörningsdämpningen mel
lan kanalerna i båda fallen > 60 dB vid 
mono och > 50 dB vid stereo. Kanal
nivåerna övervakas med en dubbel VU
meter. 

Bandspelaren TG 60 är helt stålkaps
lad och försedd med plexiglaslock. Däc
ket är aluminiurnlackerat, fundamentet 
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grafitgrått eller vitt. Dimensionerna med 
lock är 43 X 29 X 17 cm. 

Svensk representant: Braun Electric 
Svenska AB, Västra Frölunda. 

• UHER, VästtyskIand, Heispårsband
spelare med pilotton för bild synkron upp
tagning. 

Uher har kommit ut med en reportage
bandspelare för professionellt bruk, och 
för fordrande privatinspelning, typ 100 

• PHILIPS, Holland: »Fickminne» -
Ny kassettbandspelare i miniformat. 

En kassettbandspelare, med dimensioner 
ungefär som en större tändsticksask, har 
nyligen släppts ut av Philips. Den är av
sedd för anteckningar eller kortare dik
tamen och kan manövreras med en hand. 

Report Pilot. Den har inbyggt pilotton
huvud enligt DIN-normerna 15575 samt 
separata in- och avspelningsförstärkare. 
Inspelningsnivån kan regleras automa
tiskt eller manuellt. Bandhastigheten kon
trolleras stroboskopiskt och är 19 cm/s 
med < 0,2 % svajfaktor. Frekvensom
rådet är 20-20 000 Hz, distorsionen 
<3 %. 

Inspelningskaraktäristiken 
omkopplingsbar bos Uber 
In- och avspelningsförstärkarna är om
kopplingsbara för CCIR- och NARTB
karaktäristik. Dynamik: > 54 dB vid 
NARTB, > 52 dB vid CCIR. Medhör
ning före eller efter inspelningshuvudet. 

Ingångsnivåer: mikrofon 0,2 mV-120 V 
(0,6-36 mV med nivåautomatik inkopp
lad), radio 5-380 mV, nålmikrofon 
100 mV-6 V, pilot 1 V. 

Utgångsnivåer: program 4,4 V över 
600 ohm samt 500 mV över 15 kohm, 
pilotton 0,04 mV, 50 Hz. 

Svensk representant: Eia Successors 
AB, Stockholm 6. 

Bandkassetten rymmer 25 m band med 
2 X 10 min speltid. 

Som strömkälla används 9 V torrbat
teri med 10 timmars drifttid. Mikrofon 
och högtalare är inbyggda. 

Telefonadapter, stetoskophörlur och 
kabel för kopiering kan erhållas som 
extra tillbehör. 



Ensamförsäljare är AB Carl Lamm, 
Stockholm, generalagent Svenska AB 
Philips, Stockholm 27. 

• T.R.D., England: Tape Recorder De
velopments' Ltd serie bandspelardäck. 

Engelsmännen tillverkar flera intressanta 
typer av rena däck, dvs maskiner utan 
förstärkare men med tonhuvuden: Bre
nell, Planet, Truvox m fl. Nykonstruk
tioner som TRD är värda uppmärksam
het; firman har nyligen premiärvisat 
TRD 1, som finns i inte mindre än sju 
varianter. 

Kiseltransistorer används genomgåen
de, och alla däcken är avsedda för upp 
till fyra huvuden av Bogens fabrikat. 
Max spolstorlek är 10,5". Tre motorer, 
fabrikat Papst. Fyrställigt räkneverk. 

På modell TRD 1/S går att få 19 cml s 
och 7,5 cmls jämte ytterligare två lägre 
hastigheter. De olika modellerna går ock
så att få med den vanliga professionella 
hastigheten 38 cm/s. - Inspelningstek
niken är valfritt fyrspår, tvåspår resp 
fullspår (på halvtumsband). 

• EMI, England: L 4, bärbar bandspe
lare för reportage, naturstudier, filmljud
upptagning m m. 

Denna maskin har funnits ett antal år på 
den brittiska marknaden där den funnit 
ganska vidsträckt användning. Bland and
ra använder radioföretagen i Storbritan
nien EMI:s bärbara apparater Gämsides 

med koncernens stora studiomaskiner). 
Här visade modell heter L 4 och den 

premiärdemonstrerades vid den stora 
audiomässan i London i våras. Tre ver
sioner finns. L 4 A heter tvåspårsmaski
nen, som i England används av många 
amatörer. 

Den har anordningar för bandöverva-k
ning, medhörning och ingångar för hör
telefoner. Två mikrofoner går att an
sluta. Linjeingång. Hastigheter 19 cmls 
och 7,5 cm/s. 

Den mest avancerade modellen spelar 
in på fullspår. 

• SONY, Japan: Bandspelare för såväl 
nät- som batterianslutning. 

En av Sonys nya modeller heter Te 530, 
en heltransistoriserad apparat till vilken 
kan levereras två separata högtalare. 

Fyrspårsteknik används. Tre huvuden, 
medhörningsmöjligheter. Två hastigheter. 

Generalagent: Gylling & Co. 

• GRUNDIG, VästtyskIand: Apparat 
som försetts med nivåautomatik för in
spelningen. 

Grundigs nya modell TK 245 stereo
bandspelare är en fyrspårsapparat med 
hastigheterna 19 resp 9,5 cm/ s. Den 
automatiska nivåregleringen som maski
nen försetts med går att koppla ur för 
manuell kontroll. 

Modell TK 220 har samtliga detaljer 
som 245 försetts med jämte separata bas! 
diskantkontroller men är byggd för två
spårsteknik. 

Modell TK 145 L kännetecknas bl a av 
att bandspelaren har ett enda reglage för 
en mängd funktioner. 

• SCOPETRONIC, England - band
spelardäck med fjärrkontroUmöjligheter. 

Också en relativt ny brittisk firma med 
intressanta nyskapelser. FjärrkontrOll och 
automatiskt stopp genom optisk övervak
ning av bandet är konstruktiva särdrag 
på Scopetronic. 

Både modell 825 och 1150 har 19 
cml s resp 7,5 - den senare modellen 
erbjuder härutöver också 38 cm/s. Fyra 
huvuden, tre motorer med speciella 
bandbromsar. Endast två kontrollreglage 
finnes - för fem lägen resp återspol
ning. Attatumsspolar är maxstorlek på 
825, på modell 1150 går professionella 
1O,5-tumsspolar att använda. 

Transistorer används i modell 825 un
der det att den större modellen är rör
bestyckad. 

Inspelningsmöjligheterna är helspår, 
tvåspår mono resp stereo och fyrspår . 

• TANDBERG, Norge: Ny version av 
välkänd maskin. 

Modell 64 X, som den senaste utveck
lingen av fabrikens beprövade bandspe
lare heter, har redan beskrivits i RT. 

Utöver de tre dubbla huvudena för 
fyrspårsstereo har apparaten nu ett extra 
förmagnetiseringshuvud. 

Forts. på sid. 44 
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F. HAMMON:* 

KOPIERINGSE 
KOPIERINGSEFFEKTEN 
i moderna 
tonband 
Kopieringseffekten hos ett magnet
tonband kan - som varje ägare av 
en bandspelare erfarit - ge upphov till 
icke önskade biverkningar i form 
av ekon vid avspelningen, 
Här förklaras hur kopieringseffekten 
uppstår, och granskas de faktorer 
vilka påverkar den: I huvudsak ban
dets lagringstid och Iagringsmiljö, 
Överstyrning vid inspelningen ger 
endast s k e n b a r t flera ekon l 
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Fig 1. Kopieringsdämpningen (Ko) uttryckt 
i dB som funktion av lagringstiden (timmar) 
a) +22°C konstant lagringstemperatur; b) 
+40°C konstant lagringstemperatur; c) väx· 
ling mellan +22°C och +40°C lagrings· 
temperatur. 

'Elektra-Ing Hammon 
är född 1922. 
Aren 1949-1954 verk
sam vid Rundfunk
technisches Institut i 
NOrnberg med specia
liteten magnetisk in
spelningsteknik. Sedan 
1956 är han knuten 
till BASF. Han har 
publicerat flera arbeten 
rörande mag netton
bandsutveckling och 
användningsområden 
för band. 
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• • De senaste åren har bandfabrikan
terna kunnat erbjuda tonband med så 
låg kopieringseffekt att inverkan av eko 
vid återgivningen kan anses försumbar. 

Stereo och andra tillämpningar med 
smalspårsteknik kräver ökad dynamik av 
banden; bättre dynamik kan uppnås ge
nom att bandskiktet förses med tillsats av 
finfördelad oxid som ger lågt brus, eller 
genom att bandets utstyrningsområde 
ökas. Båda dessa åtgärder ökar dock ko
pieringseffekten (sänker kopieringsdämp
ningen), vilket åtskilliga experiment be
visat. 

Bandtillverkaren måste således kompro
missa mellan en produkt med hög kopie
ringsdämpning och en där dynamiken är 
så hög som möjligt. En kompromiss ger 
tyvärr en försämring av ett nu uppnått 
värde på kopieringsdämpning, nämligen 
60-62 dB skillnad mellan önskad sig
nal och största ekonivå. (Värdet är upp
mätt enligt DIN-normen 45512, vilket 
betyder 1 kHz mätfrekvens, bandhastig
het 38 cmls och band med 24 timmars 
lagringstid.) 

Band med högre dynamik kommer allt
så att uppvisa sämre värden för kopie
ringsdämpning än hittills använda studio
bandtyper. 

Hur uppstår kopieringseffekten, 
och vad betingas effekten av? 
Kopieringseffekten är till övervägande 
del en temporär effekt, betingad av mag
netiska efterverkningsfenomen. 

Effekten uppstår då närliggande varv 
i en bandrulle magnetiserar varandra. 
Denna ömsesidiga magnetisering ger sig 
tillkänna som för- och efterekon vid av
spelningen, märkbara i synnerhet i in
spelningspauser. I ett talat program, där 
ju relativt långa pauser kan förekomma, 
bli ekona ofta synnerligen störande. I 
musikprogram med få pauser dränks eko
na i stor utsträckning. 

Kopieringseffekten är oberoende av 
utstyrningsnivån vid inspelningen, vilket 
motsäger gängse uppfattning. Ett fullt ut
styrt bandvarv påverkar ett närliggande 
varv med fältstyrkan 1 250-1 600 A lm . 
Bandets remanenskurva kan tas som be
vis för att inte ens denna fältstyrka räc
ker till för att g~ en kvarstående magneti-

sering motsvarande 60 dB under full 
utstyrningsnivå. 

Givetvis stiger ekonivån vid ökande 
utstyrning eller rent av överstyrning, 
men förhållandet mellan »önskad» sig
nalnivå och ekonivå är konstant. Den 
gängse uppfattningen att kopieringseffek
ten är utstymingsberoende har grund
lagts genom att ekot vid normal avlyss
ningsnivå stannar: under hörbarhetströs
keln, men vid stigande utstyrning (och 
därmed högre avlyssningsnivå) hamnar 
ovanför denna tröskel. 

Temperatur och lagringstid 
inverkar på magnetfåltet 
Värmepåverkan, eventuellt också inver
kan av mekaniska spänningar och mag
netostriktiv effekt orsakar - beroende 
på lagringstid - en gradvis omkastning 
av det magnetiska fältet. Denna kompli
cerade procedur leder till en övervägan
de ostabil kopieringsuppteckning. 

Om band varven hålls isär tillräckligt 
länge och utsätts för värme och mekanisk 
påverkan upphävs den kopierade mag
netiseringen, förmodligen på liknande 
sätt som den tidigare uppstått. Samma 
energi som alstrar kopieringseffekt då 
bandet är hoprullat kan alltså nollställa 
den då bandet rullas ut. 

Detta förlopp förklarar de viktigaste 
faktorer som inverkar på kopieringsef
fektens storlek, nämligen lagringstid och 
temperatur. 

I tig 1 visar kurva a) kopieringsdämp
ningens beroende av lagringstiden. Man 
får räkna med att moderna bandtypers 
kopieringsdämpning försämras med ca 
0,55 dB vid varje fördubbling av lag
ringstiden. Tiden räknas omedelbart 
från det att inspelningen är klar. Det be
tyder att när lagringstiden ökar från 1 
min till 2 min avtar kopieringsdämp
ningen med samma belopp som om tiden 
ökat från ett till två år eller från 10 till 
20 år. 

Utgår man från ett vanligt dämpnings
värde, 61 dB efter 24 timmar, kan man 
räkna med 55,5 dB dämpning efter 3 års 
lagringstid. Om främmande oxid atomer 
med kubisk form byggs in i järnoxidens 
molekylgitter (t ex för höjning av koerci-



KOPIERINGSEFFEKTEN 
tivkraften), kan kopieringsdämpningen 
med tiden avta snabbare. 

Emellertid kan inte alltid högsta möj
liga värden på kopieringsdämpning upp
nås i praktiken: En kritisk lyssnare för
mår ändå tillfälligt uppfatta ekon. Rör 
det sig inte om en gammal inspelnings
produkt låter sig den höjda kopierings
effekten endast förklaras av att bandet 
under någon tid utsatts för förhöjd tem
peratur. 

Kurva b) i tig 1 visar kopieringsdämp
ningens förlopp då bandet lagras i 
+40°C. Kurvan har samma lutning som 
a) (+ 22°C), men ligger på 4 dB lägre 
nivå. 

Fallet med ett band som lagrats en 
lång tid i hög temperatur, kurva b), är 
dock mest av teoretiskt intresse. Mer 
sannolikt är att bandet endast' tillfälligt 
värms upp kraftigare. Kurva c) visar 
detta. Efter två timmar i normal tempe
ratur lagrades bandet ytterligare två tim
mar i 40°C, avkyldes och lagrades 27 
timmar i 20°C, för att sedan lagras i tre 
intervall a två timmar .vid 40°C. Kurva 
c) visar inte, som man egentligen väntat 
sig, likhet med kurva a) i de tidsavsnitt 
då bandet lagrades i normal temperatur, 
utan endast ett avbrott vid den tid då 
bandet första gången utsattes för en hög
re temperatur. 

Ur tig 1 kan man utläsa att ett band 
omsorgsfullt måste skyddas mot upp
värmning. Även en kortvarig uppvärm
ning höjer kopieringseffekten. Om ett 
band en gång värmts upp är det dock 
utan betydelse om ytterligare uppvärm
ning följer därefter, nota bene så länge 
temperaturen inte är högre än vid det 
första tillfället. ' 

Kopieringsdämpningen som funktion 
av lagringstemperaturen presenteras i 
tig 2. I + 20 - 50°C lagringstemperatur
område kan 6 dB ändring i kopierings
dämpning uppträda, alltså omkring 2 dB 
för 10° temperaturändring. 

Frekvens och bandtjocklek 
påverkar kopieringseffekten 

Kopieringseffektens frekvensberoende, 
eller rättare uttryckt våglängdsberoende, 
illustreras i tig 3. 

Vid bandhastigheten 38 cml s och vid 
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Fig 2. Kopieringsdämpningen i dB som 
funktion av lagringstemperaturen. Tempera
turområde: -60 - +60°C. 
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Fig 3. Kopieringsdämpningens frekvensbero
ende (våglängdsberoende). Heldragen kurva: 
band tjocklek 50 /-lm, hastighet 38 resp 9,5 
cm/s; Prlckstreckad kurva: bandtjocklek 
26 /-lm (dubbelspelband) samma hastigheter. 
- Prickad kurva: örats känslighet som 
funktion av frekvensen. Banden har lagrats 
ett år i temperaturen + 24 ° C. 
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Fig 4. Diagrammet visar med vilka olika ni
våer ekon kan uppträda beroende på av
ståndet från det kopierande fältet och be
roende på frekvensen. Heldragen kurva be
tyder det närmaste ekot, streckad kurva 
andra ekot, prickstreckad kurva det tredje 
och prickad kurva det fjärde. Bandet är 
lagrat i sex timmar vid temperaturen 
+22°C. Bandhastigheten är 38 cm/s. 

denna hastighet använd bandtyp med 
50 ,um tjocklek, ligger max kopierings
effekt ungefär vid 1 000 Hz eller 380,um 
våglängd (den heldragna kurvan i tig 3). 
Vid denna frekvens har örat tyvärr rela
tivt hög känslighet, som framgår av den 
prickade kurvan. 

Vid 9,5 cml s bandhastighet ligger ko
pieringseffektens maximum, enligt den 
heldragna kurvan, två oktaver lägre än 
1 000 Hz. Tack vare att örats känslighet 
avtar med sjunkande frekvens verkar ko
pieringseffekten vid 9,5 cml s betydligt 
mindre störande, om den över huvud 
märks. 

De flesta nu använda band har endast 
tjockleken 26 /-lm. Visserligen är kopie
ringsdämpningen vid denna bandtjocklek 
6 dB sämre än vid 50 /-lm, enligt tig 3, 
men max kopieringseffekt inträder vid 
450 Hz (200 /-lm våglängd) och vid den
na frekvens har örat 12 dB lägre käns
lighet än vid 1 000 Hz. Bandtillverkaren 
får alltså här en viss marginal till för
mån för utstyrningsförmåga och dyna
mik. 

Det kopierande magnetfältets styrka 
kan uttryckas med ekvationen 

'lT ·d - 2"a 
H=B -- ·e-Ä-

A 

där H = fältstyrkan, B = flödestäthe
ten, A = våglängden, d = bandskiktets 
tjocklek och a = avståndet till det ställe, 
varifrån fältet utgår. - Våglängds- och 
avstånds beroendet kommer tydligt fram 
om man undersöker nivåförhållandet 
mellan ett första eko och därpå följande 
ekon. - Se tig 41 Att ekonivån avtar be
tydligt långsammare vid låga frekvenser 
än vid höga saknar större betydelse, ef
tersom samtidigt örats känslighet i hög 
grad avtar . 

Kopieringseffekten förstoras 
av främmande magnetiska fält 

Utifrån verkande magnetfält kan förstora 
kopieringseffekten, vilket tig 6 visar. 
Detta inträffar dock inte förrän vid fält
styrkor över 200 A l m, alltså i närheten 
av stora elmaskiner och annan större 
starkströmsapparatur. • 

Eventuella stål stativ i bandarkivet kan 
inte inverka ofördelaktigt på kopierings-
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effekten, såvida de inte råkat magnetise
ras i hög grad. 

Sjunkande ekoDivå 
vid bandrörelser 
Som redan nämnts kan mekanisk påver
kan hjälpa till att få bort kopierad mag
netisering. Detta händer i själva verket 
redan vid avspelning då bandet belastas 
av bandföringsmekanismen. 

Denna möjlighet att mekaniskt reduce
ra ekoeffekten bör alltid utnyttjas. Snab
baste metoden är att spola bandet några 
gånger fram och tillbaka. I radio- och 
inspelningsstudios förekommer det inte 
sällan att banden förvaras uppspolade åt 
»feh håll så att man tvingas spola om 
dem före avspelning. 

Raderband effektivaste 
medlet mot ekoeffekter 
Vid institutet för rundradioteknik i 
Hamburg har man utvecklat en rade
ringsanordning som utgörs av ett band 
med mycket hög remanens, på vilket en 
inspelning med våglängden 400 ,um 
gjorts. Raderfältet alstras av inspelning
en, som bildar 45 ° vinkel med huvudets 
spalt för att inte det band som är föremål 
för radering skall få någon störande upp
teckning. 

I jig 7 ser man hur raderanordningen 
inverkar. Tydligen ökar kopieringsdämp
ningen väsentligt, långt innan original
upptagningen börjar raderas. Man kan 
påvisa att ett band som lagrats 10 år me~ 
denna metod får en lika stor kopierings
dämpning som om det endast lagrats i 6 
sekunder! 

Den i jig 7 inritade nivåförlusten i 
originalupptagningen avser frekvensen 
1 000 Hz och bandhastigheten 38 cm/ s. 
Vid låga frekvenser är förlusten försum
bar men stiger sedan från 1 dB vid 1 000 
Hz till 2,5 dB vid 10 kHz. Nivåförlusten 
är endast av betydelse vid första rade
rings tillfället; utsätts bandet för flera ra
deringar kan man helt bortse från den. 

Bandtyper som på grund av sin sam
mansättning ger ringa kopieringseffekt 
låter sig lättare raderas än de typer som 
är ogynnsamma i det hänseendet. Om 
bandskiktet har oxidgitter med främman
de atomer kan det endast ekoraderas med 
5 -7 dB, innan inspelningens nivåför
lust blir större än som kan tolereras. 

Effektiva ekoraderare av det här sla
get bör dock inte befria magnetbandtill
verkare från kravet på band med goda 
värden på kopieringsdämpningen. _ 
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- - De flesta bandspelare innehåller ett 
räkneverk som visar hur många band
varv som spolats kring upptagningsspo
len. Men i regel vill man också veta hur 
lång speltid som återstår. Det går att be
räkna denna tid grafiskt med ledning av 
en ekvation som anger sambandet mel
lan räkneverkets indikering och den för
brukade speltiden: 

0,052 (nD+n
2
b) d·· T - f·· T = , ar - or-

v 

brukad tid (min), n = räkneverkets in
dikering, v = bandhastigheten (cm/ s), 
D = spolnavets diameter (cm) och b = 
bandtjockleken (,um · 10-'). 

Sedan T beräknats kan man med en
kel subtraktion få fram värdet på den 
speltid som återstår. 

Funktionen T återges grafiskt enligt 
kurva 1, lämpligen på ett mm-rutat pap
per. Som exempel har här valts ett 26 ,um 
DP-band, 9,5 cmls bandhastighet, nav
diametrarna 4,5 cm (5" spole), 5,2 cm 
(6" spole), 6 cm (7" spole) och 11,5 cm 
(lOllz " spole). För närmast högre stan
dardhastighet, 19 cmls, halveras T. 

Termen n2b i ekvationen är stor i för
hållande till nD, varav följer att T ap
proximativt är direkt proportionell mot 
bandtjockleken. 

Subtraheras T från den av fabrikanten 
angivna speltiden för bandet, erhålles 
följande diagram (kurva 2) som dirt?kt 
visar hur mycket tid som återstår vid 
olika värden på n (exempel i detta fall: 
2400' DP-band med 120 min speltid) . 

Nivåreglering 
med 
automatik 

En intressant koppling för antoma
tisk nivåreglering återges här. Den 
tillämpas f ö i bandspelarna från 
Bang & Olufsen. 

I 



Grafisk speltidsindikator 
värdefullt hjälpmedel vid inspelning 

Kurva 1 

_ _ Över inspelningsförstärkarens 
ingång ligger två parallellkopplade 
dioder OA 70 med så hög impe
dans att 22 kohm motståndet i se
rie med förstärkarutgången knap
past belastas. 

Från inspe1ningsförstärkarens ut
gång tas spänning till ett annat 
diodpar, som likriktar spänningen 
och laddar 200 ,uF-kondensatorn 
negativt mot transistorns bas. 
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220 

Kurva 2 

0A70 22k 
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/ Transistorn arbetar som fasvän

dare och lämnar en symmetrisk 
regleringsspänning till de parallell
kopplade dioderna, varvid deras 
impedans sjunker, 22 kohm-mot
ståndet belastas och insignalen till 
inspelningsförstärkaren regleras 
ned. 

680 0,3 

q2 / 

Denna koppling för automatisk 
nivåreglering tillämpas - som in
gressvis nämnts - hos Bang & 
Olufsen. Vi återger den från väst
tyska Funkschau. -
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FM/FM-systemet 
för stereoradio 
i praktiken * 
- en jämförelse 

• • Förhoppningarna om ett standardi
serat enhetligt stereofoniskt ljudradiosys
tem för hela Europa grusades i och med 
CCIR-mötet i Oslo 1967. Enligt det be
slut som där fattades rekommenderades 
två system: pilotton- och polarsystemet. 
Dessutom rekommenderades - indirekt 
- ett tredje system, FM/ FM-kompan
dersystemet, som utvecklats i Sverige, 
för de länder som önskade kunna sända , 
två skilda monofoniska program över en 
sändare. 

mellan FM/FM och pilottonsystemet 

/ 

* Telestyrelsens omfattande provningar för jämförelser mellan det svenska 
systemet för radiostereo och det amerikanska pilottonsystemet (FCC) före
ligger nu, och RT har tagit del av resultaten. 

* Mätningarna påvisar fakta som det är svårt att bortse från för kommunika
tionsdepartementet som skall fatta beslut i systemvalsfrågan. 

* Om tekniska fakta får avgöra - och inte eventuella politiska faktorer -
måste man föreslå FM/FM-kompandersystemet. 

* Såväl principiella som ekonomiska skäl talar vidare starkt emot pilotton
systemet i dess nuvarande utformning. 

'Se också : SJOGREN, E: Schemavarianter för 2-programs dekoderkopplingar, RADIO & TELEVISION 1966 
nr 7/8 s 30, MAKITALO, O : Dekoder för det svenska systemet för 2-kanalsöverföring, RADIO & TELEVI
SION 1966 nr 7/8 s. 35, samt BERGLUND, R: Det. svenska systemet för 2-kanalsöverföring av ljudradio, 
RADIO &. TELEVISION 1966 nr 6 s. 34. - Ledaren I RADIO & TELEVISION 1966 nr 10 s 43, m m. 
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I Sverige har man ännu inte bestämt 
sig för vilket system man skall använda_ 
Kommunikationsdepartementet har dock 
från Telestyrelsen begärt - och fått -
en utredning som sakligt bedömer de 
olika systemen. I denna utredning tar 
man ställning både till frågan om stereo
fonisk ljudradio och till frågan om två 
skilda monofoniska program över en 
sändare. 

Telestyrelsen har nu offentliggjort en 
serie prov som rör stereofonisk ljudradio. 
Man har enbart gjort en teoretisk utred
ning av polarsystemet. Pilotton- och FM/ 
FM-kompandersystemen har dessutom 
provats praktiskt i laboratoriet. 

Under april och maj gjordes även en 
avslutande fältundersökning med motta
gare placerade i Nackasändarens täck
ningsområde. 

--- Full begränsning 

/ 
~ 
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10 FM/FM -kompondersystemet 
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Fi~ 1. Erforderlig dämpning av reflekterad och fördröjd signal för 
att erhålla god mottagning av den direkta signalen. 
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Över P2-sändaren (96,6 MHz) sändes 
en serie pmvprogram som bedömdes av 
speciellt utvalda lyssnare. - Resultatet 
av dessa prov föreligger i skrivande 
stund endast inofficiellt. De visar dock 
en påfallande samstämmighet till klar 
förmån för FM/FM. 

Krav på kompatibilitet 
Gemensamt för de tre systemen är att 
de har en M-signal, bestående av halva 
summan av stereosignalerna A och B, 
och en S-signal, bestående av halva skill
naden mellan signalerna. M -signalen 
överförs till monolyssnaren på vanligt 
sätt. S-signalerna överförs med någon typ 
av moduleringsform inom frekvensom

. rådet ovanför 15 kHz. 
De olika systemen finns specificerade 

i tab 1-3. 
Kravet på kompatibilitet, dvs att ingen 

information utöver stereoinformation 
skall gå förlorad för den som har mono
mottagare, uppfylls av de tre systemen. 

Införandet av den extra kanalen sker 
dock på bekostnad av den ursprungliga 
kanalen. Utstyrningen av denna kanal 
blir lägre, varvid lägre fältstyrka erhålls 
vid mottagarantennen. 

För polar- och pilottonsystemen måste 
man i praktiken - för att undvika över
modulering - minska utstyrningen 5 
resp 4 dB (ej endast 2 resp 1 dB som 
motsvarar den undertryckta underbärvå
gens respektive pilottonens andel i utstyr
ningen). För båda dessa system gäller att 
full utstyrning av sändaren uppnås när 
antingen A- eller B-signalen har maxi
malt värde. För FM/FM-kompandersys
temet är särikningen av M-signalens nivå 
2 dB oberoende av hur A- och B-signa
lerna adderar sig. En minskning i utstyr
ningen med 2 dB är inte så kännbar för 
mottagarområden med låg fältstyrka. En 
reduktion med 4-5 dB är däremot ej 
önskvärd. 

För att motverka denna sänkning på 
4-5 dB har man i USA på många håll 
infört begränsare (limiters) i sändarna. 
Genom att begränsa programmaterialets 
dynamik kan man då öka medelutstyr
ningen. 

Den radio frekventa bandbredden är 
olika hos de tre systemen. Polar- och pi
lottonsystemen har större bandbredd än 
FM/ FM -kompandersystemet, beroende 
på högre moduleringsindex. Vid övermo
dulering av sändaren växer denna band
bredd mycket snabbt. Detta kan föror
saka distorsions- och överstyrningspro
blem i både sändare och mottagare. 

I mottagare för monobruk kan man 
befara en överstyrning av MF- och de
tektorsteg, vilket medför obehagliga in
termodulationsfenomen. 

Dessa problem är inte lika påträngan
de för FM/ FM -kompandersystemet, då 
den radiofrekventa bandbredden är obe
tydligt större än hos ett rent monosyst~m. 
Man bör dock förhindra övermodulermg 
av S-kanalen genom att förse sändaren 

med en begränsare. Denna begränsare 
används som ett rent skydd mot över
modulering och sätts ej in för att öka 
medelutstyrningen genom att beskära 
dynamiken i programmaterialet. 

Ljudåtergivning 

I samtliga system kan frekvenser inom 
området 40 till 15000 Hz överföras med 
låg distorsion « 1 %). 

I polarsystemet kan man dock i prak
tiken vänta svårigheter vid låga frekven
ser, eftersom underbärvågens nivå i de
kodern återställs med en avstämd krets 
(Q-värde 100). Denna krets måste såle
des ha mycket hög stabilitet. 

Med pilottonsystemet kan man erhålla 
interferenser mellan M-signalens överto
ner och pilottonen på 19 kHz. Sådan in
terferens uppstår vanligen från frekvens
komponenter i A- och B-signalerna på 
6,3 och 9,5 kHz. För att undvika denna 
interferens bygger man i dekodern in 
ett dämpande filter avstämt till 19 kHz. 
Detta filter blir komplicerat och dyrt om 
man vill att tonkurvan skall bli jämn 
och fas vridningen liten. 

För FM/FM-kompandersystemet har 
ifrågasatts om distorsionen i S-kanalen 
kan hållas tillräckligt låg för högre fre
kvenser. Vid full utstyrning (± 10 kHz) 
erhålls Bessel-komponenter även utanför 
den tillåtna bandbredden ± 15 kHz. För 
de högsta frekvenserna underskrids dock 
full utstyrning under största delen av ti
den. Vidare ger ett bortfall av andra Bes
sel-paret - vilket är av betydelse i detta 
sammanhang - ej upphov till för örat 
störande distorsion. - Kompanderns in
verkan på ljudåtergivningen diskuteras 
nedan. 

Stereofonisk återgivning 
Vid bildandet av S- och M-signalerna i 
sändaren och vid återbildandet av A- och 
B-signalerna i mottagaren måste ampli
tuddistorsion och fasförskjutning i över
föringskedjorna vara låga. I annat fall 
uppstår distorsion, i första hand överhör
ning mellan A- och B-kanalerna. CCIR 
har angivit ett tillåtet överhörningsvärde 
av minst 26 dB, vilket motsvarar 10 % 
oskärpa av ljudbilden. Detta överhör
ningsvärde skall gälla inom tonområdet 
100 Hz-5 kHz. 

För polarsystemet är värdet på över
hörningen beroende av kvaliten på den 
avstämda kretsen i detektorn. 

För pilottonsystemet gäller att ampli
tud och fasfel i frekvensområdet 40--53 
kHz orsakar öV,erhörning. Dessutom får 
ej fasvridning ske vid återbildandet av 
underbärvågen (styrs av pilottonen) i de
kodern. För att klara dessa krav måste 
en god mottagare för pilottonsystemet ha 
en MF-bandbredd på minst ± 100 kHz 
och MF-förstärkaren skall ha (någor
lunda) linjär fas gång. Vidare måste dis
kriminatorn vara mycket bredbandig, 
±0,5-1 MHz. Amplitudfelet inom om-

1 Siffror inom parentes hänvisar till litteraturför
teckningen i slutet av artikeln. 

rådet 40 Hz-53 kHz bör vara mindre 
än 1 % (5).' 

För FM/FM-kompandersystemet är 
kraven ej så stora. Detta beror dels på 
att S-kanalen är FM-modulerad, dels på 
att den totala radiofrekventa bandbred
den är mindre än hos polar- och pilot
tonsystemen. Det är dock viktigt att sig
naInivån från mottagarens diskriminator 
till dekodern ej ändras exempelvis p g a 
dåliga begränsaregenskaper hos mottaga
ren. Detta influerar endast M-signalens 
nivå och ej S-signalens, eftersom nivån 
före dekoderns begränsare inte påverkar 
S-signalens nivå vid dekoderns utgång. 
Detta är emellertid inget problem, 
då alla normala mottagare har full »li
mitering» vid insignaler från antennen 
> 30 fLV. 

Kravet på' jämn amplitud i frekvens
området över 15 kHz är inte heller stort 
för FM/FM-kompandersystemet. Man 
slipper pressa upp nivån med resonans
filter som ger fasdistorsion, vilket är 
vanligt för mottagare för pilottonsyste
met. 

Man kan således vänta sig att en van
lig monomottagare med dekoder skall 
fungera tillfredsställande för FM/FM
kompandersystemet. För pilottonsystemet 
däremot har det visat sig att monomotta
gare vanligen inte ,fyller kraven för ste
reomottagning. Det räcker således inte 
med att ansluta en dekoder utan man 
måste använda speciella stereomottagare. 

Brusstörningar 
I områden med fältstyrkor överstigande 
50 pV Im kan monomottagning betraktas 
som brusfri när halvvågsantenn används. 
Signal/brusavståndet i mottagaren är då 
ca 70 dB linjärt, mätt efter detektor och 
diskantsänkningsnät via ett lågpassfilter 
med gränsfrekvensen 15 kHz och med 
full utstyrning av sändaren (±75 kHz 
deviation). 

Dynamiken hos de svenska sändarna 
överskrider detta värde om sändarna är 
korrekt intrimmade. Sändarna tål kraf
tig övermodulering utan att överst yras 
och distorsionen hos sändarna är låg (för 
Nacka P3-sändaren uppmättes ca 0,5 % 
klirr inom frekvensområdet 20 Hz-15 
kHz vid 10 kHz sving). 

Vid stereosändning gäller för polar
och pilottonsystemen att S-kanalen får 
ca 25 dB lägre signal/brusavstånd vid 
fältstyrkan 50 flV Im än vid monomottag
ning. Detta beror dels på att S-kanalen 
har dubbelt så stor bandbredd som M
kanalen (ger 3 dB sänkning av signal! 
brusavståndet), dels på att modulerings
index för S-kanalen är 1,35 (polarsyste
met) resp 1,25 (pilottonsystemet) i stället 
för 5 för M-kanalen (en sänkning av 12 
resp 12,5 dB). Vidare ger FM en vinst i 
signal/brusavstånd över AM på ca 5 dB 
och slutligen är diskantsänkningen mind
re verksam för S-signalen än för M-sig-
nalen (en sänkning av ca 5 dB). • 

Totalt ger detta ca 25 dB mindre sig-
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nal/brusavstånd. Tyvärr kan man ej på
räkna någon påtaglig förbättring av sig
nal/brusavståndet vid högre fältstyrkor 
vid mottagarantennen beroende på att 
signal/brusavståndet för S-kanalen i sän
daren endast är ca 50--60 dB. Detta gäl
ler för de sändare som nu finns . 

Genom att byta st yr- och drivenheten 
i sändarna kan man erhålla ett något 
bättre värde. Med nykonstruerade sända
re kan man garanteras 54 dB signal/brus
avstånd, vilket är västtysk standard. 

I FM/ FM-kompandersystemet är sig
nal/brusavståndet i S-kanalen ca 28 dB 
mindre än i M-kanalen. En sänkning av 
3 dB erhålls p g a S-kanalens större 
bandbredd, 21 dB P g a skillnaden i mo
duleringsindex. Dessutom erhålls ytter
ligare en sänkning av signal/brusavstån
det med 3,5 dB P g a att modulerings
index i S-kanalen är 0,7. 

Härvid har dock räknats med att fasen 
på det brus som når dekodern är slump
mässigt varierande. Bruset efter motta
garens begränsare tycks emellertid ha 
pulskaraktär, vilket efter dekoderns be
gränsare ger en vinst av 10 dB i signal/ 
brusavstånd. Försämringen i signal/brus
avstånd blir då endast ca 18 dB. 

Detta har bekräftats av Telestyrelsens 
mätningar: Man erhåller således i FM/ 
FM-kompandersystemets S-kanal ett sig
nal/ brusavstånd som överstiger 50 dB 
vid fältstyrkan 50 /Å'V lm. 

Detta . värde är alltså ca 6 dB bättre 
än för pilottonsystemet och gäller utan 
kompander i S-kanalen. Med kompan
dern inkopplad erhålls ytterligare för
bättring av signal/brusavståndet och man 
får en dynamik som närmar sig M-kana
lens. 

Impulsstörningar 
Impulsstörningar är, liksom brusstör
ningar, bredbandiga. Därför är det i 
princip samma relationer mellan de olika 
stereosystemen vare sig det gäller im
pulsstörningar eller brusstörningar. Det 
är dock väsentligt att mottagarna har full
goda begränsare för att undertrycka des
sa störningar. 

Telestyrelsens mätningar visar att vid 
impulsstörningar erhålls samma mottag
ningsresultat vid sändning med FM/ FM
kompandersystemet som vid monosänd
ning. Vid sändning med pilottonsystemet 
erhålls något sämre resultat. Skillnaden 
är dock ej särskilt stör. 

Störningar från främmande sändare 
Den i Stockholm år 1961 uppgjorda 
frekvensplanen för FM-Ijudradiosändar
na baserar sig i huvudsak på att mottag
ning inom ett visst serviceområde skall 
skyddas mot störningar från FM -sän
dare som är belägna inom andra ser
viceområden. Således erfordras ett visst 
förhållande mellan den mottagna signa
lens och de störande signalernas fältstyr
ka för att störningsfri mottagning skall 
kunna ske. 

Frekvensplanen är uppgjord med tan-
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i sändarantennen vid sändning med pilottonsystemet. 

ke på monomottagning och är så utfor
mad, att om den störande sändningen in
faller på- mottagarkanalen, skall förhål
landet mellan fältstyrkan från den egna 
sändaren och fältstyrkan från den stö
rande sändaren (skyddsförhållandet) vara 
minst 28 dB. Infaller den störande sänd
ningen 100 kHz vid sidan av mottagar
kanalen skall förhållandet mellan fält
styrkorna uppgå minst till 12 dB. 

De ovan angivna värdena på förhållan
det mellan fältstyrkan från den egna sän
daren och fältstyrkan från den störande 
sändaren är tillräckligt höga för att stör
ningsfri stereomottagning med FM/FM
kompandersystemet skall kunna ske. För 
polar- och pilottonsystemen däremot er
fordras, enligt CCIR-normen, ett skydds
förhållande av minst 36 dB (samma ka
nal) resp 30 dB (100 kHz vid sidan av 
kanalen). Dessa värden är i stort sett 
oberoende av mottagarens infångningsin
dex. Prov har skett med värden på cap
ture ratio växlande mellan 0,6 och 4. 

I praktiken har det också visat sig att 
man konstaterat interferensstörningar vid 

stereosändningar med pilottonsystemet 
(7). 

Detta är en allvarlig invändning mot 
pilottonsystemet. I Sverige, där mono
polradion i jakten på kommersiella pirat
sändare stöder sig på 1961 års frekvens
fördelningsplan, verkar det osannolikt att 
ett stereosystem skulle kunna antas som 
ej uppfyller de i frekvensplanen ställda 
kraven. 

Interferensstörningar i mottagaren 
Interferensstörningar liknande ovan be
handlade störningar kan härröra från 
oscillatorer och mellanfrekvensens över
toner. Dessa störningar är vanliga. 

Svårast är problemet med störningar 
från mellanfrekvensens nionde ton 
(9·10,7=96,3 MHz). Mottagning av sig
naler från sändare i frekvensområdet där
omkring störs, och detta gäller även i 
viss mån vid monomottagning. 

I första hand förekommer interferens
störningar i mottagare som är uppbyggda 
på kretskort och har 'otillräcklig skärm
ning av oscillator och MF-kretsar. (9) 
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Fig 5. Uppfattad programkvalite som 
funktion av signalj brusavståndet i 

överföringskanalen, dels med och dels 
utan kompander. 

Tabell l. Polarmodulerade 
systemet 
En kompatibel signal (M), halva summan 
aven vänstersignal (A) och en högersig
nal (B) styr ut huvudbärvågen högst 80 % 
i förhållande till maximal utstyrning vid 
monofonisk sändning. 

En signal (8), halva skillnaden mellan 
vänster- och högersignalernå, styr ut sid
banden till en delvis undertryckt under
bärvåg. 

Frekvensen hos underbärvågen är 
31,250 kHz ± 2 Hz. 

Maximala utstyrningen av underbär
vågen före bärvågsundertryckningen är 
80 %. 

Undertryckningen av underbärvågen 
uppgår till 14 dB, den åstadkommes med 
resonanskrets med Q-värdet 100. -

Underbärvågen Styr efter undertryck
ning ut huvudbärvågen 20 % i förhål
lande till maximal utstyrning vid mono
fonisk sändning. • 

.-I 
Y 

Program
kvalite 

Signalbrusavstånd dB 
i överföringskanalen 

Vid stereomottagning med FM/FM
kompandersystemet är interferensstör
ningarna av samma storleksordning som 
vid monomottagning. Med polar- och pi
lottonsystemen däremot är störningsris
kerna avsevärt större. Störningsproble
men har i själva verket visat sig så svåra 
att man övervägt att undvika sändning 
med pilottonsystemet inom frekvensom
rådet 96,3±0,4 MHz (7,9). 

Detta skulle innebära att P2-sändaren 
i Nacka inte skulle användas för stereo
sändningar! Det skall dock påpekas att 
dessa störningar härrör från brister i 
mottagarnas uppbyggnad och således inte 
kan skylla,s på pilottonsystemet som så
dant. 

Här skall också beröras de interferens
störningar som kan uppstå vid bandin
spelning från egen mottagare inställd på 
en stereosändare, oavsett vilket stereo
systern som används vid överföringen. 

Om den egna mottagaren har dålig 
skärmning kommer rester av bärvåg, pi
lotton eller andra frekvenser av ultra
ljudkaraktär att stråla in i bandspela-

Fig 4. För att undersöka kompanderns 
inverkan på programkvaliten användes 
ovanstående koppling. Med det 
varierbara motståndet regleras över
föringskanalens brusnivå • 

o 

ren. I denna blandar sig dessa höga frek
venser med bandspelarens egen oscilla
torfrekvens och kan orsaka störande in
terferenstoner. 

Om man t ex har en bandspelare med 
oscillatorfrekvensen 70,0 kHz kommer 
man vid mottagning av stereosändningar 
enligt FM/ FM-kompandersystemet att 
erhålla bl a en ton med konstant ampli
tud och av i stort sett varierandefrekvens, 
70,0 - 2·33,3 = 3,4 kHz. Med sänd
nillg enligt pilottonsystemet skulle man 
bl a erhålla en ton med varierande ampli
tud och med frekvensen 2 . 38,0 - 70,0 = 
6,0 kHz. 

Det är emellertid mycket enkelt att 
råda bot mot denna typ av störning. Man 
kopplar på mottagarens utgång(ar) in ett 
enkelt lågpassfilter, som skär bort frek
venser över 15 kHz. Det är fullt till
räckligt med ett filter som skär 12 dB/ 
oktav. 

Reflexstörningar 
Att radioöverföringen från sändare till 
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Tabell 2. Pilottonsystemet 
En kompatibel signal (M), halva snm
man aven vänstersignal (A) och en hö
gersignal (B), styr nt hnvudbärvågen högst 
90 % i förhållande till maximala utstyr
ningen (maximal deviation ± 75 kHz) vid 
monofonisk sändning. 

En signal (S), halva skillnaden mellan 
vänstersignalen och högersignalen, styr 
ut sidbanden till en undertryckt under
bärvåg. Summan av dessa sidband styr ut 
huvudbärvågen lika mycket som signa
len S skulle göra, ansluten till M-kanalen. 
Maximala utstyrningen är 90 % i förhål
lande till maximala utstyrningen vid mo
nofonisk sändning. 

Frekvensen hos underbärvågen är 
38,000 kHz ± 4 Hz. 

Rester av underbärvågen styr ut hu
vudbärvågen högst 1 % i förhållande till 
maximal utstyrning vid monofonisk sänd
ning. 

En pilotsignal med halva frekvensen 
hos underbiirvågen styr ut huvud bärvågen 
8-10 % av maximala utstyrningen vid 
monofonisk sändning. 

Diskanthöjningen (50 /ks) för signalen 
S är identisk med den för signalen M. -

Tabell 3. FM/FM
kompandersystemet 
En kompatibel signal M styr ut huvud
bärvågen högst 80 % i förhållande till 
maximala utstyrningen (maximal devia
tion ± 75 kHz) vid monofonisk sänd
ning. Vid tvåprogramsändning utgörs ut
styrningssignalen av det första program
met, vid stereosändningen av halva sum
man aven vänstersignal A och en höger
signal B. 

En signal S frekvensmodulerar en un
derbärvåg. Vid tvåprogramsändning ut
görs utstyrningssignalen av det andra 
programmet, vid stereosändning av halva 
skillnaden mellan vänstersignalen A och 
högersignalen B. 

Frekvensen hos underbärvågen är 33,3 
kHz ± 100 Hz. 

Maximala utstyrningen av underbär
vågen är ± 10 kHz. 

Underbärvågen styr ut huvudbärvågen 
18-20 % av maximala utstyrningen av 
huvudbärvågen vid monofonisk sänd
ning. 

Diskanthöjningen (50 ilS) för signalen 
S är identisk med den för signalen M. 

En kompressor med kompressionsgra
den 2 : 1 (i dB) är inkopplad i S-kanalen 
på sändarsidan före diskanthöjningsnätet, 
kompressorns tidkonstanter är 2 ms för 
stigtiden och 20 ms för falltiden. 

En expander med reciproka egenska
per - jämfört med kompressorns - är 
inkopplad i S-kanalen på mottagarsidan 
efter diskantsänkningsnätet. _ 
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mottagare sker över flera vägar är på 
ultrakortvåg en normal företeelse. Vi 
märker följderna härav särskilt tydligt 
vid TV-mottagning i form av spökbilder. 

Vid ljudmottagning från FM-sändarna 
kan flervägsöverföring ge upphov till en 
besvärande distorsion. Särskilt märkbart 
är fenomenet vid bilmottagning, då man 
här och var passerar punkter, där två 
över olika vägar överförda radiovågor 
nära nog släcker ut varann. Det vanliga 
är dock att det finns en dominerande våg 
och en eller flera svagare, fördröjda vå
gor. 

För summan aven direkt och en re
flekterad våg gäller uttrycket 

sin (wo! + q; sin pt) + 
+ r sin [(wot + woL1t) + q; sin (pt + pLft)] 

där Wo = . 2'1T X bärvågsfrekvensen 
q; = modulationsindex för den 

påmodulerade signalen 
p = 2'1T X frekvensen hos den 

påmodulerade signalen 
och Lft = fördröjningen hos den 

reflekterade vågen 
För r ~ 1 fås 

sin [wot + q; sin p t + r sin (woLf t + 
+ q; sin pt • eos pLft + q; eos pt sin pLft 

- q; sin pt)]. 

Sedan en sådan sammansatt våg pas
serat en FM -mottagare erhålls efter dis
kriminatorn signalen 

q; sin pt + r sin [q; sin pt (eos pLft - 1) 
+ q; eos pt sin pLft], 

varvid woLf t givits värdet n • n. 

Den odistorderade signalen cp sin pt 
påverkas sålunda vid reflexer både i nivå 
och fas. För M-signalen är påverkan obe
tydlig, eftersom här cp är ett stort tal. För 
en S-signal, som har lågt värde på cp, 
blir inverkan av reflexer betydligt större. 
Vid amplitud modulerad S-signal ger där
för reflexer en försämring av överhör
ningsvärdet vid stereo. Dessutom erhålls 
en avsevärt större distorsion än för M
signalen. Vid frekvensmodulering fås 
obetydlig distorsion av S-signalen och 
tack vare dekoderns begränsare ej heller 
någon nivåändring. 

I tig 2 har för pilotton- och FM/ FM
kompandersystemen för olika fördröj
ningar hos den reflekterade vågen an
givits de värden med vilka denna våg 
måste underskrida den direkta för att ej 
verka störande. - Som jämförelse har 
även angivits värden för monosändning 
liksom för television (bildsignal). 

Känsligheten för reflexer hos polar
och pilottonsystemen är så stor, att som 
fallet är för television stora mottagnings
svårigheter kan uppstå. Svårigheterna 
kan uppträda redan på sändarsidan p g a 
reflexer i antennsystemet. Anläggningar
na i Sverige är nämligen så dimensione
rade, att p g a missanpassning mellan ma
tarkabeloch antenn en reflexionsfaktor 

av 13 % kan erhållas (vid nedisning av 
antennen högre värden). Fördröjningen 
av reflexerna uppgår för de svenska FM
stationerna med deras långa matarkablar i 
regel till ca 3,0 /ks. 

Detta innebär att stereoseparationen 
vid sändaren ej ens för låga modulerings
frekvenser kan förväntas överskrida 30 
dB med de nuvarande antennsystemen 
(tig 3). 

I Sverige sänds även tre program över 
en och samma sändarantenn. För att 
hindra att de olika sändarna stör varand
ra kopplar man dem till en s k diplexer 
innan signalerna skickas ut på antennen. 
Även denD.a diplexer orsakar försämrat 
ståendevågförhållande och därmed för
sämrad stereoseparation. 

Det har också visat sig svårt att be
hålla oförändrad separation vid stereo
sändningar över slavsändare. Detta be
ror på att slavsändarstationernas motta
gare har minsta möjliga bandbredd, av
passad för monomottagning. Utförda 
prov visade att separationen i medeltal 
sjönk ca 15 dB, från 40 till ca 25 dB ef
ter återutsändning via slavsändare. 

Vid användning av pilottonsystemet 
måste man - för att klara kraven på 
överhörning - byta ut alla sändaranten
ner mot antenner vilkas kvalite motsva
rar TV-sändarnas. 

Den nuvarande sändarantennutrust
ningen är emellertid väl lämpad för FMI 
FM-kompandersystemet, där ovanståen
de svårigheter är mindre. 

Vid mottagning av stereosändningar 
enligt pilottonsystemet måste man myc
ket ofta använda riktantenner för att er
hålla fullgod mottagning. Dessutom mås
te mottagarens infångningsindex (cap
ture ratio) ha ett mycket gott värde 
- 1 a 3 dB - för att impuls- och reflex
störningar på mottagningskanalen skall 
undertryckas. 

Av tig 2 kan man dra den slutsatsen 
att problemen vid mottagning av stereo
sändning enligt FM/ FM-kompandersys
temet kommer att bli avsevärt mindre. 
Man kommer åtminstone i största delen 
av sändarens täckningsområde att kunna 
klara sig med en enkel dipol som mot
tagarantenn. 

Kompandern i FM/FM~systemet 

I FM/FM-kompandersystemet är en 
kompressor (i sändaren) och en expan
der (i mottagaren) inkopplade i S-kana
len. Kompandersystemet har till uppgift 
att öka den i mottagarna erhållna dyna
miken. 

Detta tillgår så, att signalen kompri
meras på sändarsidan, varvid medelut
styrningen av sändaren kan ökas, varför 
även signal/brusavståndet till överfö
ringskanalens bakgrundsbrus ökar. I mot
tagaren återställs dynamiken med en ex
pander. 

Kompandersystemet blir särskilt verk
samt vid låga signalnivåer då förstärk-



ningen i expandern är låg Oåg förstärk
ning av bakgrundsbruset). Vid höga sig
nalnivåer maskeras störningarna. 

Stigtiden för kompandersystemet mås
te väljas så kort att kompressorns för
stärkning snabbt nedbringas vid en plöts
lig höjning av signalnivån. Falltiden mås
te väljas så att expanderns förstärkning 
följer signalnivån. Falltiden får således 
inte vara för kort, så att delar av signa
len skärs bort. Den får inte heller vara så 
lång att eventuella störningar ligger kvar 
och blir dåligt maskerade. Å andra sidan 
bör man, för att få låg distorsion, välja 
falltiden längre än en halv period hos 
den lägsta förekommande frekvensen . 

De tekniska invändningar som gjorts 
mot FM/FM-kompandersystemet riktar 
sig oftast mot kompandern. Man befarar 
att kompandern orsakar distorsion och att 
expandrarna inte skall få tillräckligt jäm
na data vid tillverkningen, vilket skulle 
medföra att stig- oc'h fall tider på sändar
resp mottagarsidan skulle bli olika. 

Man hyser även farhågor för att lång
tidsstabiliteten och driftsäkerheten hos 
systemet skulle nedsättas, beroende på 
ett alltför stort antal aktiva element i 
kompandern. 

Kompandertekniken har emellertid 
gått kraftigt framåt under de senaste 
åren. För närvarande finns åtminstone 

Fig 6. Telestyrelsen har hos den svenska indust~in besti!llt ett ant~ s ~ en~oders 
_ sändartillsatser - utförda i rackmontage for plug m-anslutmng till sandarna. Man skall 
under ·ytterligare provperioder kontrollera data och värden för ev. spridning på 
komponenterna. Den här avbildade har Philips tillverkat. 

3·717126 

två olika kompandersystem på markna
den. Ett stort skivbolag använder kom
pandersystem i alla sina bandspelare vid 
originalupptagningar av seriös musik, 
och flera bolag är i färd med att anskaf
fa sådana s k "S/N-stretchers». 

Det kompandersystem som konstrue
rats i Sverige' kännetecknas av att tid
konstanterna i expandern helt och hållet 
bestäms av passiva komponenter, varför 
spridningen av data vid massfabrikation 
kommer att bli ringa. Expanderns sche
malösning är också sådan att den mycket 

1 Bygg en dekoder för FMIFM-kompandersystemet: 
Sid 37 i detta nummer av RT! 
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väl lämpar sig att utföra med integrerad 
kretsteknik. 

I expandern finns dessutom inga reg
lerings- eller trimningsmöjligheter som 
kan orsaka inställningssvårigheter eller 
stabilitetsproblem. De kontrollorgan som 
finns är placerade i kompressorn på sän
darsidan, varför allt trimningsarbete 
kommer att utföras av kunnig service
personal. 

Principiellt är man inte heller låst till 
det kompandersystem som utvecklats av 
Telestyrelsen. Alla system som uppfyller 
ställda krav (stigtid 2 ms, falltid 20 ms, 
dynamikkompression 2 : 1) kan användas. 

Man har vid Telestyrelsen utfört prov 
med enbart kompandersystemet, dels för 
att utröna om kvaliteten på överföringen 
hörbart försämras, dels för att undersöka 
systemets dynamikförbättrande egenska
per. 

Provet utfördes med en koppling enligt 
fig 4. Uppfattad prograrnkvalitet som 
funktion av överföringskanalens signal/ 
brusavstånd finns angivet i fig 5. 

Med kompander inkopplad i överfö
ringskanalen erhåller man en bättre pro
gramkvalitet vid ett mindre signal! brus
avstånd än utan kompander. Vid ett 
visst värde på signal!brusavståndet i 
överföringskanalen blir dock kompan
derns brusmodulering av signalen mer 
störande för lyssnaren än rena brusstör-
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ningar, varför man föredrar en överfö
ring utan kompander. 

Ovanstående resonemang verifierades 
vid Telestyrelsens mätningar. Absolutvär
det på kompanderns förbättrande verkan 
visade sig emellertid starkt beroende av 
programmaterialet och de enskilda lyss
narna. Ett större prov är nu planerat, där 
man väntar sig få tillräckliga data för att 
kunna göra en meningsfull statistisk be
arbetning. 

Vilket system kommer att väljas 
i Sverige? 
Stereosändning är - oberoende av vil
ket system man väljer - förknippad med 
distributionsproblem. Distribution av 
ljudradio handhas i Sverige av Telesty
relsen, varför dennas ställningstagande i 
stereofrågan måste anses som avgörande. 
Mot bakgrund av här refererade mätning
ar utförda av Telestyrelsen är det svårt 
allt tänka sig att någon ansvarig tekni
ker ämnar föreslå pilottonsystemet för 
Sverige. - Valet av system dikteras vis
serligen oftast mer av politisk-ekonomis
ka faktorer än av rent tekniska. Men 
både principiella (frekvensplanen) och 
ekonomiska (utbyte av sändare och sän
darantenner) skäl talar mot pilottonsyste
met i dess nuvarande utformning. 

Huruvida ett beslut kommer att fattas 
till förmån för FM/FM-kompandersys
temet är dock en öppen fråga. -

1966, nr 19. 
(7) lnterferenzstörungen bei Stereo-R und
funkempfang. Funktechnik 1964, nr 14 
(ledare). 
(8) Rundfunk-Stereophonie-Welle der 
Qualität? Funktechnik 1964, nr 17 (le
dare). 
(9) GUTZMAN, F; NETZBAND, R: 
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nischen Rundfunkiibertragung nach dem 
Pilottonverfahren. Institut flir Rundfunk
technik, Technischer Bericht Hamburg 
1964. 
(lO) ONNIGIAN, P: Transmitting An
tenna VSWR on FM Stereo. Jampro 
Antenna Company, Californien. 
(11) WOHLEKING, W G: The FM-Ste
reD Antenna Primer, Audio 1966, sept. 

_ _ De flesta amatörer som sysslar med 
magnetisk inspelning torde inte allmänt 
vara benägna att tillmäta spolarna på 
vilka tonbanden . lagras resp spolas fram 
och åter under ibland avsevärda meka
niska påkänningar någon större betydel
se för inspelningsresultatet och den all
männa kvaliteten. Om detta vittnar väl
taligt de präktigt deformerade, sneda och 
vinda spolar man kan se t o m hos radio
handlare! Damm och smuts - feta fing
eravtryck - är vidare en föga lämplig 
miljö för en precisionsprodukt som mag
netband; detta borde vara självklart. 

Plast är det gängse materialet för 
bandspolar. Men för optimala resultat 
och för professionellt bruk (lägre svaj
värde främst) rekommenderas omsorgs-

: 
A E F 

Fig 1. NAB-spolen från Scotcb. Bokstäver
na refererar till värden i tabellen. 

Fig 4. Bandspelare av fabrikat Re Vox med 
NAB-spolar på adaptrar med speciallåsning. 



. Metallspolar för magnetband 
Bandspolarnas beskaffenhet och skick är ett nog så försummat kapitel 
hos många amatörer som sysslar med magnetisk inspelning. 
För verklig precision och största pålitlighet vid inspelning resp lagring 
hör metaUspolar användas. 

fullt utbalanserade spolar av metall. Det 
blir då vanligen fråga om dimensionerna 
10,5 resp 14 tum, dvs 26,7 och 35,6 cm 
(den förra användbar på maskiner som 
tex ReVox). 

3M Company (Scotch) har lång erfa
renhet på det aktuella området och till
verkar ett omfattande urval metallspolar 
för dels audiobandspelare, dels databand
spelare och för computerbruk. Sådana 
s k NAB-spolar och »heavy duty»-typer 
av aluminium är lätta, starka och pro
blemfria då det gäller renlighet, tack vare 
speciella ytbehandlingsmetoder. 

Att större precision hos spolarna inte 
var något att bortse från fick man labo
ratoriemässigt bekräftat, och detta oav-

AE F 

Fig 2. För jämförelse - bandspole av IRH 
»Heavy Duty»-typ från samma tillverkare. 
Märk flänsinfästningarna! 

Fig 5. »Reel and tape are truly partners in 
precision», menar tillverkaren som låter 
spolarna genomgå en kontrollmätningskedja 
vid tillverkningen. Här mäts spolens centre
ring och utbalansering. 

sett den använda band typen. Rundhet, 
ytjämnhet, flänsarnas infästning, stabili
tet och motståndskraft är väsentliga då 
det gäller att förhindra ojämn uppspol
ning. Påträdningen av bandet har också 
med eliminerande av bandojämnheter 
och distorsion av de innerst, mot navet 
liggande slingorna att göra - vissa typer 
av spolar (IRH m fl för mätbandspelar
bruk) har den gängse slitsanordningen er
satt med en friktionsring av neoprene. 
Denna åstadkommer »fjädring» och mot" 
verkar för hårt tryck på de inre band
lagren. 

De här aktuella NAB-spolarna -
NAB står som känt för National Associa
tion of Broadcasters (USA) - är en 
standardtyp som används mycket också 

AE F F' 
Fig 3. »m-Precision Reel» för mätbandspe
larbruk. Jfr flänstjockleken. 

Fig 6. Till det yttre avviker inte de olika 
spoltyperna så mycket från varandra. De är 
vanligen kompatibla, dvs NAB-typen kan 
utväxlas mot s k IRH-spolar utan vidare. 

i Europa (jämte CCIR-standard). Alla 
bandspelare som kan ta stora spolar 
(vilket är fördelaktigt från många syn
punkter) brukar kunna förses med sär
skilda adaptrar, reduktionsnav o s v för 
NAB. En god och stadig låsning av spo
len - bättre än den gängse europeiska 
- får man härigenom. 

Flänsarna på spolen som ses här i fig. 
är precisionsfästa till navet med tre skru
var till en momenttålighet om 560 gcm. 
Vissa instrumentdataspolar kan ha upp 
till åtta skruvar som håller flänsarna. -
NAB-spolarna finns för vanliga bandty
per, d v s lA -tum, lh -tum och l-tum. 

För andra banddimensioner tillhandahål-
les spolar på begäran. 

Scotch bandspolar 
typ Nab för 
audiobandspelare 
Typbeteckning: 
NAB Reel 1/4-RB-IOl/2 1/4-RB-14 
Bredd 6,35 mm Diam 26,7 cm Diam 35,6 cm 

Dim. Tolerans Dirn. Tole-
(mm) (mm) (mm) rans 

(mm) 

Navets effek-
tiva bredd 8,9 +0,13 8,9 ± 0,13 

S polens ytter- ± 0,25 + 0,25 diam 267 - 0,00 356 -0,00 
Navets inner-
diam (hål-

762 +0,1 762 + 0,1 diam) , -0,0 ' - 0,0 
Navets ytter-
diam 114 ± 0,25 114 ± 0,25 

Spolens totala 
bredd 11,7 ± 0,25 11,7 ± 0,25 

Flänstjocklek 1,3 ± 0,008 1,3 ± 0,08 

Centrumöver-
ensstämmelse 
mellan spo-
lens ytterdiam 
och navets 
innerdiam 0,5 0,5 

Avstånd mel-
lan flänsarna 8,9 ± 1,3 8,9 ± 1,3 

Flänsarna är av eloxerad aluminium och 
fastskruvade vid navet. 

• 
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EXPERIMENTSÄNDNINGAR 
MED KOMPANDERSYSTEM 

• • De första provsändningarna 
med stereo- resp tvåprogram på en 
FM -sändare gjordes under hösten 
1963 och vintern 1964 och då använ
des kompander tillsammans med en 
amplitudmodulerad underbärvåg. Pro
ven utfördes på P3-sändaren i Nacka 
under icke-programtid. Resultatet av 
dessa sändningar blev att amplitudmo
dulering av under bärvågen visade sig 
medföra vissa problem som skulle 
kunna avhjälpas genom användning 
av frekvensmodulering på underbär
vågen. 

Under hösten och vintern 1964 och 
våren 1965 gjordes försök med det 
sålunda modifierade systemet. Till en 
början utfördes försöken under icke
programtid men efter hand även un
der reguljära sändningar på P3-kana
len. I samband med dessa senare sänd
ningar uppstod problem vid inspelning 
av det ordinarie programmet med vis
sa bandspelare. Proven utfördes i sam
råd med Sveriges Radio och annonse
rades även i det ordinarie program
met. På grund av problemen vid band
inspelning avbröts försöken och åter
upptogs först i november 1965, då 
i P2-kanalen. 

Störningsanmälningar 
endast i liten mängd 

Försöken pågick endast under dag
tid på vardagar. I samband med ka
nalomläggningen den 12 december 
1966 flyttades försökssändningarna till 
P3-kanalen för att sedan pågå dygnet 
runt. Underbärvågen har sedan no
vember 1965 varit modulerad med 
Sveriges Radios utlandsprogram. 

Avsikten med försöken har varit 
att undersöka möjligheten att med en 
sändare sända två olika program -
genom att förlägga en sådan tvåpro
gramsändning till en mycket avlyss
nad kanal var avsikten att försöka 

kartlägga eventuella menliga inverk
ningar på den normala mottagningen. 

Lyssnarna har blivit ombedda att 
rapportera eventuella störningar (över
hörning) vid mottagning av det regul
jära programmet och att även rap
portera störningar i samband med 
bandinspelning. Dylika anmälningar 
har varit av ringa omfattning: ca 400 
fram till februari 1967. Av dessa har · 
ca 75 gällt bandspelare och ca 25 bil
mottagare. 

Beträffande de stationära mottagar
na har i ca 50 fall dessa konstaterats 
vara direkt felaktiga (t ex rörfel), i 
ca 75 fall har de varit felinställda och 
i ca 125 fall har mottagarantennerna 
råkat hamna i utsläckningspunkter 
(direkt plus reflekterad signal). 

I resterande ca 50 fall har störning 
ej konstaterats vid besök hos den kla
gande. Dessutom är det möjligt att en 
del haft störningar utan att anmäla 
förhållandet. För att utröna ,detta skall 
speciella prov utföras. 

Popradiolyssnarna i bil 
drabbades lite mera . .. 
I samband med mottagning i bil har 
speciella svårigheter anmälts. Den till 
bilradiomottagaren inkommande sig
nalen varierar ju kraftigt, beroende 
dels på att terrängen varierar och 
sändaren då kan vara mer eller mind
re skymd och dels på att man för
utom en direkt signal kan ta en eller 
flera i tiden fördröjda signaler på 
grund av reflexer från terrängföremål. 

På vissa punkter kan den resultera
de signalen då bli mycket liten (ut
släckning) med ökat brus som på
följd: Dessa problem ökar något i 
samband med underbärvågssändning. 
Problemen kan dock minskas avse
värt genom s k. fleranten~smottag
ning eller genom användning aven för 
horisontell polarisation avsedd antenn. 

För mottagning i punkter där fält
styrkan släcks ut av reflexer gäller 
generellt att sådana utsläckningspunk
ter bör undvikas. Det är inte möjligt 
att ens vid monosändning få god mot
tagning i sådana. Kör man bil Jean 
naturligtvis utsläckningspunkterna in
te undvikas, och man är fullt medve
ten om att på vissa platser inträder en 
märkbar försämring. 

Denna beror på reflexernas för
dröjning i förhållande till den direk
ta vågen. Vid' ännu mer markerade 
fördröjningar gör sig förekomsten av 
underbärvåg gällande - ett typiskt 
sådant fall i Stockholm kan nämnas: 
Vid färd längs Söder Mälarstrand vål
las reflexer av husen på motsatta 
stranden. 

Men överhuvud är mottagningen 
i bil inte tillfredsställande idag, med
ger Telestyrelsens talesmän. Atgärder 
för förbättring är påkallade. Här tor
de sändning av under bärvåg innebära 
att man underlättar de kommande 
tekniska lösningarna i saken. 

RT känner till ett antal fall av kla
gomål hos försäljare och installatörer 
av bilradio. Till redaktionen har kom
mit en mängd irriterade förfrågning
ar över »experimenten» som av allt att 
döma mest stört eftermiddagsbilister
nas popradiolyssnande. Vi tror att 
mycket av klagomålen kan hänföras 
till de »smällar» och brustoppar som 
varit märkbara - och att en hel del 
folk bytt ut sin äldre AM-bilradio 
via vilken man lyssnat till en inte allt
för god mellanvågssändning. 

Stereosändningarna har förekom
mit endast i begränsad omfattning 
och med avsikt att utröna egenskaper
na hos de två aktuella systemen, pi
lottonsystemet och FM/FM-kompan
dersystemet. • 

vs 
~------------------------------------------------~ 
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För dem som yrkesmässigt sysslar 
med språkanalys är förstklassiga 
inspelnings- och avspelningshjälpme
del jämte kIimatsäkra lagringslokaler 
ovärderliga. 

Audioutrustning 
Landsmåls- och Folkminnesarkivet 
i Uppsala har nyligen väsentligt 
utökat sina resurser. RT-reportaget 
presenterar här i korthet verksamhe,ten. 

i studiokvalitet 
språkforskarkrav 

Fig 1. Ett aggregat av denna 
omfattning för konstanthållning 
av luftfuktigheten fordrar 
Landsmålsarkivet för att anse 
sina lackskivor och band betryg
gande lagrade. Det gäller bl a 
att hålla bandens kopierings
effekt nere och att hålla skiv
materialet någorlunda elastiskt. 

Fig 2. Graververk Telefunken 
Ela T 39, anskaffat av arkivet 
år 1935, senare modifierat med 
en VU-meterförsedd AGA-för
stärkare (t v). Apparaten var en 
av de första i sitt slag i Sverige 
och efterträdde Edison-fonogra
fen med rent akustisk upptag
ning. Den mikrofon som tillhör
de T 39 var typ Reiz med kol
korn (s k sockerbit). 

Fig 3. Lyrec inspelningsenheter 
TR 2 och förstärkarenhet AR 2 
installerade i en VW-buss som 
även rymmer omformare för 
220 V, 50 Hz. (Foto: Uppsala
Bild). 

Fig 4. Tandberg-maskiner TB 
921 (t v) och TB 843 kopplade 
för kopiering på ändlös band
slinga. (Foto: W Ehn, Uppsala). 

• • Högklassig musikåtergivning be
tygsätts väl ofta med »Hi-Fi». Tal där
emot - återgivet aven förstklassig band
spelare eller FM-mottagare - är för 
många irriterande genom den fullständi
ga reproduktionen av s-ljud och andra 
väsljud. Radiolyssnaren i gemen skruvar 
helst ner tonkontrollen på »mörkt» vid 
avlyssning av tal på FM. Det låter då 
mindre ~vasst», men faktum är att i stäl
let ljudvolymen måste ökas vilket kan bli 
störande för grannarna. 

Fullgod återgivning nödvändig 
vid språkforskning per band 
Språkforskare utnyttjar ofta teknikens 
framsteg för att få talåtergivning med 
beteckningen »Hi-Fi». 

En institution i Uppsala, Landsmåls
och Folkminnesarkivet, har med åren 
kommit att ställa allt strängare krav på 
apparatur för in- och avspelning av de 
ofta vitt skilda dialekter som svenska 
språket uppvisar. 

Moderna massmedier jämte kommu
nikationsframstegen har dock orsakat att 
språkliga särdrag i olika landskap till stor 
del utplånas. Institutet försöker bemästra 
detta problem genom att utnyttja avan
cerad audioelektronik: med inspelnings
utrustning av den kategori som tidigare 
ansågs förbehållen radio- och filmstu
dios räddar man vad som går att rädda 
åt eftervärlden. Man kan med visst fog 
påstå att den moderna teknikens utjäm
ning av språkdifferenser bekämpas med 
teknikens egna vapen. 

Arkivmaterialets beständighet 
beror på dess lagringsmiljö 
Institutet bedriver sitt arbete dels fä~t

mässigt med inspelningsbuss, dels statio
närt i en nybyggd studioanläggning som 
tagits i · bruk under våren. Stud10n var ti
digare inredd i en källarlokal i ett äldre 
hus med begränsade expansionsutrym
men. Man har nu fått betydligt vidgade 
möjligheter att härbärgera en omfångsrik 
och kvalificerad apparatur och ett kon
tinuerligt växande arkiv. 

Ju äldre de arkiverade inspelningarna 
blir, desto större krav måste ställas på 
lagringsmiljön, krav som också uppfylls 
av de nya lokalerna. 

En mycket stor del av det arkiverade 
materialet består av grammofoninspel
ningar på lackplattor. Dessa måste för
varas under viss temperatur och luftfuk
tighet med ganska snäva toleranser. 

Klimatfaktorerna 
kontrolleras noga 
Den växande delen av arkivet utgörs 
av bandinspelningar. För dessa gäller att 
torr luft och hög temperatur gör banden 
spröda resp. att hög luftfuktighet och hög 
temperatur ökar kopieringseffekten. Med 
fuktaggregat (tig 1), hygrometer och ter
mostat håller man klimatfaktorerna un
der kontroll. För såväl band som ski
vor fordras + 18° C temperatur och 
50 % relativ fuktighet med ± 5 % to
lerans. 

Enligt tjf arkivchefen, docent Folke 
Hedblom, har institutet nu efter mer än 

trettio års utvecklingsarbete fått fram en 
lagringsvänlig miljö som mer än väl kan 
mäta sig med motsvarande i de flesta 
andra in- och utländska arkiv. 

Från graververk till studiomaskin 
Nu modem, bilburen apparatur 

Till så sent som för 12 år sedan an
vändes för det mesta graververk för in
spelning ·på lackplattor (tig 2 visar den 
äldsta modellen). Dessa verk, som nu är 
i det närmaste museala, gav en på sin 
tid acceptabel ljudkvalitet men var svå
ra att manövrera, ömtåliga och kunde lätt 
få mekaniska fel på grund av skakning
ar när de forslades i inspelningsbil. Fre
kvensområdet var ,ungefär 100-8 000 
Hz, distorsionen 1-10 % och signal/brus
förhållandet 10-30 dB, beroende på i vil
ken riktning de utskurna lacktrådarna 
föll under graveringen. Jämför data för 
nuvarande utrustning, Lyrec TR -2 inspel
ningsenhet och AR 2 , förstärkarenhet: 
Total distorsion < 2 % (vid O-utslag på 
VU-metern), frekvensområde 30--16000 

. Hz ± 1 dB, signal/brusförhållande totalt 
58 dB. 

I den bilburna anläggningen ingår en 
dubpel uppsättning Lyrec-maskiner, två 
TR 2-enheter tillsammans med en två
kanals AR 2 förstärkarenhet (se tig 3). 
Kombinationen medger kontinuerlig in
spelning tack vare momentan omkoppling 
mellan de båda bandspelarenheterna. 

Mikrofonen är av märket Sennheiser, 
typ MD421, d v s samma typ som Sve
riges Radio använder för TV-reportage. 

Forts. på sid. 62 
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HAL VLEDARNYTT: »Plasttyristorer» oC~ 
Halvledarkrönikan tar 
denna gång upp tyristorer 
i plasthöljeu av prisbillig 
typ, lämpliga för en 
mångfald hushållsappa
rater och småindustri
motorer. 
Nya PNP-kiselplanar
transistorer jämte en 
25 W NPN-effekttransis
tor presenteras också med 
data. 
Tonfrekvens- och mellan
frekvensförstärkare i 
nya utföranden fullstän
digar krönikan. 

Fig 1. 
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•• Sju nya PNP-kisel-planar
transistorer har introducerats av 
Mullard med max förlusteffekt 
0,35-0,6 W. Det intressanta med 
de nya PNP-transistorerna, som 
har TO-18-hölje, är att de kan 
användas tillsammans med mot
svarande NPN-transistorer i 
Mullard-serien i komplementära 
kretsar. T ex kan 0,35 W-typer
na användas tillsammans med 
BC107, BC108 och BC109 och 
0,6 W-typerna tillsammans med 
BFY50-seriens transistorer. 

» Plasttyristorer» 
nyhet från Texas 
• Även tyristorer börjar nu 
komma i plasthöljen. Det är 
Texas Instruments, som presen
terar en serie sådana tyristorer, 
typbeteckning TIC44-TIC47. De 
tål 30, 60, 100 resp 200 volt och 
strömmar omkring 600 mA. Höl
jet är detsamma som används 
för Texas' plasttransistorer av 
småsignaltyp. Tilledningstrådar
na ligger i samma konfiguration 
som i TO-18-höljena. Se fig 1. 

Priset lär ligga på ungefär en 

tredjedel av vad motsvarande 
tyristorer i metall hölje går på. 

Texas räknar med att de nya 
plasttyristorerna skall få vid
sträckt användning i bl a elek
triska hushållsapparater, leksa
ker och för varvtalskontroll i 
små industrimotorer. Man tror 
också att de nya tyristorerna 
kan få användning itändsystem 
för småmotorer. 

Tyristorernas toppanodström 
är 6 ampere och total topp
grindeffekt är 4 watt. 

Mera tyristornytt 
från Transitron 
• Transitron har fått fram en 
serie dubbelriktade tyristorer för 
ström om råden a 1, 3,- 6 resp 10 
A och med minimum blocke
ringsspänningar ± 200 V och 
± 400 V vid + 100°C tempe
ratur hos höljet. 

En annan nyhet från Transi
tron är ett antal prisbilliga ty
ristorer i TO-66-hölje. Dessa tål 
upp till 5 ampere vid + 80°C 
och finns för blockeringsspän-

Fig 2. 

I 

Fig 3. 

ningar upp till 400 volt. Priser
na ligger mellan 5: - och 10: -. 

»Transferens» benämning på 
ny spänningsreferensstandard 
• En spänningsreferensstan
dard, som kan drivas från no
minellt 50 volt likspänning, kal
las av Ajgers Elektronik AB, 
Stockholm, för »Transferens». 
Referenselementet ger en sta
biliserad likspänning mellan 6,3 
V och 31,5 V i steg om 6,3 V 
med en noggrannhet bättre än 
0,002 % och med en tempera
turkoefficient ± 0,0005 %. Ele
mentet levereras med ett prov
ningscertifikat, som avser 500 
timmars drifttid, vilket garante
rar att spänningsstabiliteten har 
varit bättre än ± 0,005 % under 
500 timmars drifttid. 

25 W -transistor i TO 66-hölje 
och nya overlay-transistorer 
• En annan intressant nyhet 
från Transitron är en 25 W NPN
effekttransistor 2N3054 i TO-66-
hölje. 

'- ' - '- ' - ' - ' "RS ' - ' - ' 
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nya transistorer 
Priset ligger omkring 12 kro

nor och data i övrigt är föl
jande: 
UOBO = 90 V 
UOER= 60 V 
UEBO= 7 V 
lcmax = 4 A 
p = 25 W vid + 25°C 
UOE sat = 1 V vid lB = 
= 50 mA, lo = 0,5 A 
hFE= 25 - 100 vid UOE= 

= 4 V, lo = 0,5 A 
ET = 1,2 MHz 
• Högre i frekvens går ett par 
nya overlay-transistorer, typ 
2N4349 och 2N4350. Dessa tran
sistorer som är avsedda att an
vändas i HF-utgångssteg i låg
effekts kommunikationsutrust
ningar, tål 1 A toppström och 
kan användas vid spänningar 
upp till 65 volt. Typ 2N4350 ger 
1,5 W med 50 % verkningsgrad 
vid 200 MHz. Hölje: TO-5. 

),Bleeptone» ny summer 
i diminutivt format 
• En liten summer för akustisk 

~--+---t"-..---.-j 
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Fig 5. 
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signalgivning med dimensioner 
inte mycket större än en 25-
örings har utvecklats i England 
av ett företag, A P Besson & 
Partner Ltd, se fig 2. Summern, 
som kallas för »Bleeptone •• , har 
inga elektriska kontakter och 
drar mycket ringa ström. Sig
nalen som erhålls sägs vara 
mycket genomträngande och 
hörbar på flera hundra meters 
avstånd! 

Det är inte känt vad det är 
för anordningar inne i sum
mern, men man törs kanske 
gissa på att det är ett par tran
sistorer + ett membran. 

Ny tonfrekvensförstärkare 
i integrerad planarteknik 
• På sin tid lanserades av Phi
lips en liten tonfrekvensförstär
kare i integrerat utförande. Nu 
kommer Siemens med en mot
svarande förstärkare i integre
rad planarteknik. Det är fråga 
om en tre-transistors enhet med 
principschema enligt fig 3. Ap
paraten är inbyggd i ett hölje 
enligt fig 4 . 

---1 
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• Förstärkaren kan användas 
som tonfrekvensförstärkare 80 
Hz-100 kHz (fig 5) och kan för
ses med motkopplingsnät så att 
önskade egenskaper erhålls. 
Fig 6 visar en tänkbar variant, 
där förstärkaren anslutits till en 
efterföljande effektförstärkare. 

2S W effekttransistor 
i plastkåpa från Bendix 
... Bendix nya effekttransistor 
i plastkåpa har formen aven 
huvudvärkstablett och kan möj
ligen ha samma verkan som en 
sådan», skriver Ingenjörsfirman 
Nordisk Elektronik i Stockholm 
i en introduktion för en ny pIast
transistor, B-5000, från The 
Bendix Corp i USA. Den nya 
transistorn - se fig 7 - är av
sedd att lödas eller skruvas . 
fast vid sin kyl kropp med hjälp 
av kollektoranslutningen, vilken 
är utformad som en skena. 
Maximala kollektorspänningen 
är 35 V. Maximal kollektorström 
är 3 A, maximal basström är 
1 A. 

Fig 6. 
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Priset är ca 5 kr i kvantiteter 
över 100. 

MeUanfrekvensförstärkare 
ny produkt från Sprague 
• Sprague Electric Co har ut
vecklat en komplett 455 ·kHz 
mellanfrekvensförstärkare be
stående av två avstämda MF
steg inkluderande automatisk 
känslighetsreglering. Q-värde 
för de avstämda kretsarna är 
55, vilket erhålls med tunnfilms
kretsar. Frekvensstabiliteten är 
0,5 % . 

De aktiva och de frekvens
bestämmande elementen utgörs 
av monolitkretsar som ini ötts 
till ett »kretskort» på keramiskt 
substrat på vilka motståndsba
nor påtryckts genom screen
tryck. Kondensatorerna är av 
MOS-typ. 

Ingångsimpedansen för en
heten är 10 kohm och utgångs
impedansen 50 ohm. Förstärk
ningen är 55 dB och max ut
spänning 1 V. Enheten går på 
10 V och -2 -4 V. Total ström
förbrukning : 6 mA~ • 
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nya produkter 
mikrovågsnytt 

RIKSPOLISSTYRELSEN KÖPER 
20 NYA RADARFARTMÄTARE 
Svenska polisen har köpt 20 
st radarhastighetsmätare från 
Automatic Signal Division, La
boratory for Electronics, Inc, 
USA. 

Totala antalet hastighetsmä
tare i landet är därmed uppe i 
80 st, alltså en god uppladd
ning inför kommande hastig
hetsbegränsningar. 

SNABB SWITCH-DIOD 
FRÄN ALPHA I USA 
Alpha Industries, USA, har ut
vecklat en serie snabba mikro
vågsdioder för omkopplingsän
damåi med mycket låga kapa
citanser och goda resistans
värden. 

Typen MO-2800D i denna 
serie medger konstruktion av 
switchar upp till 8 GHz med 
ett minimalt antal dioder. Re
sultatet blir stort förhållande 
mellan isolation och genom
gångsdämpning. 

Följande data kan nämnas: 
omkopplingstid fram 1 ns max, 
genomslagsspänning 80 V min 
och dynamisk framimpedans 80 
ohm max. 

ALPHA-BLANDARDIOD 
FÖR Ku-BAND 
Blandardioden MO-2014F från 
Alpha Industries, USA, har en 
max brusfaktor av 7,5 dB på 
frekvensen 16 GHz. Max ståen
devågförhållande är 1,6 och ut
gående MF-impedans är 300-
500 ohm. Denna miniatyrdiod 
har liknande data som den 
större koaxialdioden 1 N78F. 

Svensk representant: Nordisk 
Elektronik AB, Stockholm. 

DIODOSCILLATOR FÖR 
X- OCH Ku-BAND 
En andra generationens »ava
lanche» (Iavin)-diodoscillator 
från Microwave Associates re
presenteras av typen MA4983X. 
Den täcker frekvensområdet 9-
14 GHz och använder dioden 
MA4980X. Uteffekten är 10 mW 
CW min och anslutning kan gö
ras till både våg ledare WR90 
för X-band och WR62 för Ku
band. 

Svensk representant: Swedish 
Elektrolink AB, Stora Nygatan 
39, Stockholm C. 
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NYA FREKVENSMÄTNINGS
INSTRUMENT FRÄN 
HEWLETT-PACKARD 
HP modell 5260A är en auto
matisk frekvensdelare med vil
ken elektroniska räknare för 
högfrekvens kan mäta mikro
vågsfrekvenser upp till X-ban
det. Användbart frekvensområ
de för detta nya instrument är 
0,3-12,4 GHz. 

Frekvenser upp till 1,2 GHz 
delas med en faktor av 100, för 
infrekvenser mellan 1,0 och 12,4 
GHz är delningsfaktorn 1000. 
Noggrannheten är mycket stor 
och frekvensdelaren inför inga 
felkällor, så mätnoggrannheten 
blir lika med räknarens. 

Förutom val av delningsfak
tor erfordras inga avstämningar 
och ,instrumentet lämpar sig 
därför mycket bra för frekvens
mätningar på obemannade mät
platser. Direkt avläsning av 
frekvensen sker på räknaren, 
man behöver endast placera 
decimalkommat rätt i förhållan
de till delningsfaktorn. 

En specialversion av HP mo
dell 5245L 50 MHz räknare, 
med modellbeteckningen M07-
5245L, placerar automatiskt de
cimalkommat rätt med den nya 
frekvensdelaren . Priset är 3250 
dollars. 

För mer manuell frekvens
mätning av mikrovågsfrekven
ser upp till 12,4 GHz kan man 
använda en ny plug in-enhet till 
ovannämnda 50 MHz räknare. 
Den har fått beteckningen 
5255A och den ger en entydig 
mätning av frekvenser mellan 
3 och 12,4 GHz med en upp
lösning av 1 Hz på endast 4 s. 

Den nya plug in-enheten med
ger också automatisk mätning 
av infrekvenser från 1 till 200 
MHz med 50 MHz räknaren. 

Frekvensmätningen är myc
ket enkel. Med mätobjektet an
slutet avstämmer man frekvens
skalan tills instrumentet visar 
på grönt område. Skalans fre
kvensangivelse adderas till räk
narens frekvensuppgift och det
ta ger infrekvensen direkt med 
en upplösning av 1 Hz på 4 s 
eller 10 Hz på 0,4 s etc. Mi-

nimum erforderlig signalnivå är 
100 mV i 50 ohm (-7dBm). 

Ståendevågförhållandet är 
mindre än 2: 1 över hela fre
kvensområdet. 

Pris för HP5255A är 1 650 
dollars. 

Svensk representant: H-P 
Instrument AB, Box 1004, Sol
na 1. 

MULTIPLIKATORDIOD 
LÄMNAR 2 W VID 2 GHz 
En ny »step recovery» (SR) 
diod från HP Associates, HPA 
0300, lämnar en uteffekt av 2 
w vid 2 GHz med en ineffekt 
av 15 W vid 200 MHz. 

Denna SR-diod är en epitak
tisk kiseldiod med en mycket 
skarp krök och den kan alstra 
mycket höga övertoner i ett en
kelt steg med god verknings
grad. Max effektförlust är 15 W 
vid en kapseltemperatur av 
50°C. 

Dioden är monterad i en 
gängad kapsel som ger enkel 
anslutning till kretskopplingen 
och hög värmeavledning. Pri
set är 55 dollars. 

Svensk representant: H-P 
Instrument AB, Box 1004, Sol
na 1. 

STÖRNINGSBEGRÄNSARE 

Narda Microwave Corp. modell 
562 är en ny typ av bredba·ndig 
störningsbegränsare som täc
ker frekvensområdet 10 MHz 
till 12,4 GHz. 

Den är närmast avsedd att 
eliminera lågfrekvenssignaler i 
koaxiella mätuppkopplingar för 
högfrekvens. Enheten blockerar 
mycket effektivt lågfrekvens
läckning upp till 1 MHz längs 
inner- och ytterledarna i ko
axialledningar varigenom man 
kan göra snabbare och säk
rare mätningar. 

Signal/brusförhållandet och 
det effektiva dynamikområdet 
ökar i mätsystemet. Genom
gångsdämpningen är endast 0,5 
dB och ståendevågförhållandet 
är max 1,5 vid 10-20 MHz och 
max 1,3 vid 20 MHz till 12,4 
GHz. 

Svensk representant: Ameri
kanska Teleprodukter AB, Ny
bohovsgränd 56, Stockholm SV. 

MIKROvAGOR MEDIUM 
FÖR JAKT PÄ ISBERG 
För många kan det synas un
derligt att isberg är mikrovågs
sändare. Men just denna egen
skap hos dessa flytande ismas
sor avslöjar dem för de isbergs
spanare som flyger i dimma, 
regn och andra förhållanden 
med dålig sikt. 

Sperry Microwave Electronics 
Corp. har utvecklat en utrust
ning där man utnyttjar denna 
effekt. Denna mikrovågs radio
mätningsutrustning har fått be
teckningen AN/AAR-33 och 
skall användas av U. S. Coast 
Guard. 

Systemet bygger på att alla 
föremål utstrålar och reflekte
rar mikrovågsenergi. Utstrål
ningens styrka beror på före
målets sammansättning, tempe
ratur och den reflekterade 
energin från dess omgivning. 

Mätutrustningen detekterar 
och identifierar föremålen ge
nom att mäta dess utstrålade 
energi. Utstrålningen är helt 
passiv - ingen mikrovågsenergi 
användes för att belysa före
målet. 

ISBERGEN "HETA" 
PÄ MÄTINDIKATORN 
Isbergen ir'ldikeras som heta 
föremål jämfört med det omgi
vande havsvattnet, därför att 
isbergen utstrålar mer mikro
vågsenergi än vattnet. Fartyg 
har helt andra temperaturer än 
både isberg och vatten och ger 
därför helt olika indikationer i 
mätutrustningen. 

Utrustningen har inmonterats 
i ett stort transportflygplan av 
typ HC-130 Lockheeds Her
cules. En extremt lågbrusig 
mottagare jämför den mottag
na energin från varje föremål 
med en inbyggd lågeffektener
gikälla. Skillnaden mellan den 
mottagna signalen och refe
rensen mäts elektroniskt direkt 
i grader Kelvin. 

Mätmetoden fungerar i alla 
vädersituationer. Trots en viss 
signaldämpning på grund av 
dimma, moln, regn eller snö är 



kommunikationssystem 

STORNOS NYA 6OO-STATION 
NU I SERIEPRODUKTION 

Det brittiska företaget Great 
Northern Telegraph-Company 
Ltd har ett dotterföretag i Kö
penhamn, Storno, specialist på 
kommunikationsradio. Stornos 
nyaste mobila station, Storno
phone 600, har nyligen satts i 
serieproduktion. 

föremålens indikationer kon
stanta. Detta är en viktig egen
skap då väderförhållandena i 
polarregionerna oftast är då
liga och tiden för isbergsjakt 
är begränsad. 

Mätning med infrarödutrust
ning blir inte så effektiv som 
med mikrovågor, därför att IR
strålning blockeras av dimma, 
moln och regn. 

SPANINGSSYSTEMET 
OMBORD SAMORDNAT 
MED FLYGRADARN 

Mikrovågsdelen av utrust
ningen är monterad under ak
tern på flygplanet. Den består 
av tre triangulärt placerade pa
rabolantenner vars rotation kan 
varieras mellan 3 till 12 varv 
pr sek. Rotationshastigheten av
passas efter flygplanets höjd 

Det är en heltransistoriserad 
FM-kommunikationsradio som 
tillverkas i två versioner, den 
ena för 80, den andra för 160 
MHz-bandet. Uteffekten är 10 
W och antalet kanaler är max 
tolv. Stationerna levereras med 
50, 25 eller 20 kHz kanalsepa
ration. 

En tredje version, som täcker 
450 MHz-bandet och ger 6 W 

och hastighet så att maximal 
yttäckning erhålles. Yttäck
ningen blir ca 3,5 ggr flyg
planets höjd. 

Spaningssystemet är samord
nat med den ordinarie flyg
radarn. Denna spanar framåt 
och upptäcker föremål på ytan, 
medan radiomätmottagaren, 
som kartlägger ytan under och 
bakom flygplanet, undersöker 
och identifierar målen som far
tyg eller isberg. Identifieringen 
är möjlig genom att mottagar
utrustningen kan mäta tempera
turskillnader ned till 2°K. 

Två indikeringsanordningar 
användes i systemet. En faksi
milskrivare ger en ögonblicklig 
grafisk karta över det område 
som utspanas, medan en oscil
lograf samtidigt mäter tempe
raturamplituderna hos föremå
len. 

Fig l. Flygburen radiomätutrustning för isbergsspaning med mikrovåg. 
Den svarta radomen under fenan och stabilisatorn på den Lockheed 
Hercules som amerikanska kustbevakningen använder innehåller tre 
parabolantenner vilka roterar lodrätt mot flygriktningen. 

Fig 2. Isberg uppträder som mör
ka skuggor på den grafiska fak
similindikatorn. 

Fig 3. En temperaturamplitudin
dikering på systemets oscillo
graf får detta utseende. 

uteffekt kommer i produktion i 
slutet av detta år. 

\ Varje kanal styrs aven kri
stalloscillator utförd som plug 
in-enhet. Enheterna levereras 
fabrikstrimmade och kanal byte 
kräver ingen omtrimning av sta
tionen i övrigt. 

Mottagarkänsligheten är 0,3 
p,V för 20 dB signal-störnings
avstånd och selektiviteten (un
dertryckningen av närliggande 
kanaler) är 85 dB. Den låg
frekventa uteffekten från mot
tagaren är 2 W. 

Stornophone 600 kan drivas 
från 6, 12 eller 24 V bilbatteri. 
Effektförbrukningen är 3 W vid 
tomgångsdrift av stationen 
(»stand by») eller mindre än 
vad en parkeringslampa för
brukar. Vid sändning är effekt
förbrukningen omkring 40 W. 

Stabil iseringskretsar för 
strömförsörjningen håller an
tenneffekten och modulations
nivån konstanta även vid ± 20 
% variation i batterispänningen. 

Apparaturen fungerar inom 
temperaturområdet - 30-+ 60° 
C. Kiseltransistorer används ge
nomgående i sändare och mot
tagare. Materielen uppfyller mi
litära krav på tålighet mot tem
peraturväxling, fukt och meka
niska påfrestningar. 

Sändare och mottagare, som 
kan installeras i lämpligt ut
rymme i fordonet, styrs från en 
liten manöverenhet placerad 
intill förarplatsen. Högtalaren 
kan monteras i manöverenhe
tens botten eller separat. 

Svensk representant är 
Svenska Storno AB, Nordmarks
vägen 8, Farsta. 

LANGDISTANS VHF PERSON
SÖKARE FÖR BRANDLARM 
Ingenjörsfirman Gorm Niros, 
Köpenhamn, har i samarbete 
med radiotekniker O Ahlberg, 
Ystad, utvecklat ett FM-VHF 
larmsystem för tillkallande av 
brand personal. Räckvidden är 
max 20 km. Systemet består av 
en basstation och ett antal bär
bara mottagare för personsök
ning. Tre kanaler används för 
kommunikation, 35-41, 68-88 
och 146-174 MHz. Över bas
stationen sänds larm i form av 

olika tonkombinaNoner efterfölj
da av ordergivning i klartext. 
, Mottagaren är en dubbelsu
per med 0,5 p,V känslighet och 
80 dB selektivitet. De tre mot
tagningskanalerna är kristall
styrda. Önskad kanal väljs med 
hjälp av utbytbara kretskort. 
Som strömkälla används in
byggda laddningsbara batterier 
eller det ordinarie nätet. 

Systemet har introducerats 
vid Ystads brandkår som har 
basstation och 20 larmmotta
gare för extra personal i drift. 

Svensk representant är Ingen-· 
jörsfirma Ake Netzing, Skivarp_ 
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TRANSISTORISERAD MIKRO
VAGSRADIO FRAN RAYTHEON 

Raytheon, USA, tillverkar en 
kombinerad sändare och mot
tagare för mikrovågsbanden 5,9 
-8,5 GHz och 10,7-13,25 GHz. 

Apparaturen är heitransistori
serad och drivs med 24 eller 
48 V likspänning, alternativt 115 
V växelspänning. Sändarens ut
effekt är 1 W. Med multiplex
förfarande kan apparaturen 
överföra max fyra kanaler. 

Svensk representant: Mag
netic AB, Box 11060, Bromma 
11. 

nytt från industri 
och forskning 
PHILIPS NOTERAR ÖKAD 
FÖRSÄLJNING MEN MINSKAD 
NETtOVINST 
Philipskoncernen och United 
Philips Trust redovisar en för
säljning på 11,5 miljarder kr 
för 1966, vilket innebär 7 % 
ökning jämfört med 1965. Netto
vinsten blev 496,7 mkr - eller 
13 % mindre än 1965. 

SVENSKA GRUNDIG 
TILL MALMÖ 
Svenska Grundig AB har flyt
tat sitt huvudkontor från Marie
hälI. Företagets nya adress är 
Nobelvägen 23, Malmö. I Ma
riehäll kvarstår dock en avdel
ning med lagerhållning, försälj
ning och service. 

STC-HöJDMÄTARE I VIGGEN 
Det engelska ITT-företaget 
Standard Telephones and Ca
bles Ltd har fått en order från 
SAAB, som avser miniatyrhöjd
mätaren STR 70-P för attack
planet Viggen. Orderbeloppet 
är för närvarande 6 mkr, men 
väntas efter tilläggsbeställning 
öka till över 15 mkr. 

ELEKTRONISK PLATS
BOKNINGSANLÄGGNING 
FRA N SlEMENS 
En sådan har levererats av Sie
mens till det västtyska flygbo
laget Lufthansa. Anläggningen 
har installerats på Frankfurts 
flygplats. 
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FÄRG-TV-ORDER TILL 
MARCONI FRAN BRITTISKA 
ITV-BOLAGET 
Fyra programbolag tillhörande 
det kommersiella TV-företaget 
ITV har beställt sammanlagt 29 
färg-TV-kameror av typ Mark 
VII från Marconi. ITV räknar 
dock inte med att starta färg
TV förrän 1969, utan de nya 
kamerorna används tills vidare 
för upptagning av färg-TV-pro
gram, som skall exporteras, bl a 
till USA. 

BAS F SVENSKA AB ÖVERTAR 
AGENTUR FR~N ERIBOLAGET 
Eribolaget har överlåtit sin 
marknadsföring av BASF ton
band till BASF Svenska AB, ett 
dotterföretag till Badische Ani
lin- und Soda-Fabrik AG, Lud
wigshafenl Rhein, Västtyskiand. 
BASF-koncernen omsätter nu 
ca 6,2 miljarder kr och syssel
sätter i Ludwigshafen 48 000 
personer. Förra året invigde 
man en ny fabrik för tonband 
och kunde därigenom avsevärt 
öka tillverkningskapaciteten. 

Företaget började utveckla 
tonband redan år 1934. 

STANDARD RADIOS 
OMSÄTTNING 1965-66 
ÖKADE NÄRA 20 PROC 
ITT-företaget Standard Radio & 
Telefon AB redovisar en ökning 
i totalomsättningen från 104 
mkr 1965 till 120 mkr 1966. 

NIVAREGULATOR FÖR RUNDRADIO 

Elfa Radio & Television, Stock
holm, marknadsför en kompres
sionsförstärkare för nivåregle
ring av audiosignaler. Förstär
karen tillverkas av Teletronix, 
USA, och har typbeteckningen 
LA-2A. Den är främst avsedd 
för rundradio- och inspelnings
studios. 

Nivåtoppar i ett program som 

Omsättningen, som till hälften 
utgjorde försvarsleveranser, för
delade sig med 91 % på egen 
tillverkning och med 9 % på 
produkter från andra koncern
företag. Exportandelen i till
verkningen var 15 %. 

Företagets system för elek
tronisk flygtrafikledning, ATC, 
har sedan ett par år använts 
på Arlanda. Liknande anlägg
ningar skall levereras till Kast
rup (Köpenhamn) och Fiornebu 
(Oslo) och har dessutom offe-

radieras eller spelas in redu
ceras med max 40 dB. Fre
kvensåtergivningen är 30 Hz-
15 kHz±0,1 dB och förstärk
ningen 40 dB. Nivåreduktionen 
kan ställas in kontinuerligt från 
O till 40 dB. 

Signallbrusförhållandet är 70 
dB. In- och utgångsimpedan
ser: 50, 150, 250 och 600 ohm. 

re rats till flera europeiska län
der. 

EMlöVERTAR 
NÖJESBRANSCHFÖRETAG 
Electrical and Musical In
dustries Ltd, EMI, som enligt 
uppgift är världens största skiv
producerande företag, . har ny
ligen övertagit »show busi
ness»-producenten Grade Or
ganisation. Köpesumman upp
går till 110 mkr. 

ARENAS MODULBYGGDA STEREOMOTTAGARE IF-PRISBELÖNAD 
Vid vårens Hannovermässa till
delades Hede Nielsens Fabri
ker AlS, Danmark, det interna-

tionella s k IF-priset för sin mo
dulbyggda mottagare Arena T 
2500 H. 



Dekoder 
med tvåprogrammottagning - del l 

* I anslutning till den stora artikeln i detta nr om FM/FM-kompandersystemet 
publicerar vi beskrivning över den dekoder som utvecklats vid Telestyrelsens 
Radiobyrå för optimal kvalitet. 

* Dekodem är uppbyggd på ett kretskort. Vägledande vid konstruktionen 
har varit kravet på minimum av trimningsarbete. 

* Här följer första delen av byggbeskrivningen. Del två inflyter i RT 7/8. 

_ _Telestyrelsen har under närmare 
ett år bedrivit provsändningar med det 
svenska systemet för 2-kanalsöverföring 
av ljudradio (FM/FM-kompandersyste
met). Sändningarna har pågått över P2-
sändaren i Nacka och pågår för närva
rande över Nackas P3-sändare (99,3 
MHz). 

Man sänder det ordinarie P3-program
met över M-kanalen och det svenska ut
landsprogrammet över S-kanalen. För att 
kunna lyssna till utlandsprogrammet el
ler eventuella stereoprogram måste man 

ha en dekoder avsedd för FM/FM-kom
pandersystemet. För att ge RT:s läsare 
tillfälle att bekanta sig med detta system 
ger vi redan nu en byggbeskrivning på 
en sådan dekoder. 

Man har visserligen ännu inte tagit 
ställning till vilket överförings system för 
stereo som här skall användas. Många 
faktorer pekar dock på att FM/FM-kom
pandersystemet har en god chans att bli 
antagetl. 

1 Jämförelse mellan stereosystem. Sid 22 i detta 
nr av Rad io & Television. 

Under. alla förhållanden kommer prov
sändningarna över Nackas P3-sändare att 
fortsätta åtminstone till årets slut, dels 
med provsändningar i stereo och dels 
med 2-programsändningar. 

Vare sig man är intresserad av stereo
rnottagning eller inte är det dock värde
fullt att sätta sig in i kompanderns ar
betssätt. Kompandertekniken har utveck
lats kraftigt de senaste åren och en all
män användning av kompandersystem 
kan förutses. 

Fig l. Blockschema för en dekoder för FM/FM-kompandersystemet för Z-program- och stereomottagning av FM-Ijudradio. 
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Blockschema för en dekoder 
Data för FM/FM-kompandersystemet 
finns i tab sid 26 och i del 2. I fig 1 
visas ett blockschema för en dekoder. 
Signalen tillförs dekodern från FM-mot
tagarens diskriminator . Signalen delas 
upp med hjälp av ett bandpass- och ett 
lågpassfilter i en S-signal och en M-sig
nal. S-signalen förstärks, amplitudbe
gränsas och demoduleras sedan i en FM
detektor. Efter diskantsänkning expaJ;l
deras S-signalen i en expander varefter 
den ursprungliga S-signalen erhålls. 

Vid stereosändning adderas och sub
traheras M-och S-signalerna i en matris 
så att A- och B-signalerna erhålls (A = 
högersignal; B = vänstersignal). 

Kretslösningen 
Denna dekoder har utvecklats vid Tele-

kretsar. Resonanskretsen LIC2 (avstämd 
till S2,0 kHz) utgör transistorn T1:s kol
lektorbelastning. 

Genom att kretsarnas Q-värden är 
noggrant avpassade - genom dämpnings
motstånd - erhålls ett bandpassfilter med 
flat amplitudgång och god faslinearitet , 
inom pass bandet 18,3-48,3 kHz, se fig 3. 

Begränsare och FM-detektor 
S-signalen förstärks då den passerar det 
aktiva bandpassfiltret och förstärks se
dan ytterligare i transistorn T3. Denna 
transistor fungerar även som begränsare 
genom motkopplingen med dioderna Dl, 
D2. Denna typ av begränsare är mycket 
effektiv och snabb. 

Transistorerna T4 och TS utgör ett 
differentialförstärkarsteg. Detta fungerar 
som symmetrisk begränsare och fasvän-

Fig 3. Frekvenskurvor för ingångssteget, dels M-kanalen och dels S-kanalen. Kurvan för M
kanalen är tagen över kondensatorn C9 och för S-kanalen över transistorn T2:s kollektor. 

U 

dB M-signal 0._--__ S-signal 

10 
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L-----r-----~----~----~----~----~----~----~~~~f 
10 20 30 40 

styrelsens Radiobyrå och har konstrue
rats med tanke på att få en dekoder av 
högsta möjliga kvalitet och som erford
rar ett minimum av trimnings arbete. Bl a 
ingår endast tre spolar, och alla spolar 
är av samma typ. Expandern är även så 
konstruerad att stig- och falltider bestäms 
helt och hållet av passiva komponenter. 

Ingångskretsen 

Principschema' finns i fig. 2. Signalen 
från FM-mottagarens diskriminator på
förs dekoderns ingång. Runt transistorer
na Tl och T2 är ett aktivt filter upp
byggt. M-signalen tas från transistorn 
T1:s emitterkrets. Lågpassfiltret har tre 
länkar, RSC4, R7CS och R13C9. Härige
nom fås en mycket kraftig dämpning 
ovanför passbandet, se fig 3. Motstån
det R2 fungerar som en motkoppling och 
förbättrar överhörningen vid höga fre
kvenser. 

S-signalens bandpassfilter bildas av re
sonanskretsarna LlC2, L2C3 och L3C7. 
Resonanskretsarna L2C3 (avstämda till 
16,5 kHz) och L3C7 (avstämd till 100 
kHz) är placerade i transistorernas Tl 
resp T2 ernitterkretsar - vilket innebär 
motkoppling - och fungerar som spärr-
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dare. För att minska distorsionen och för 
att ytterligare förbättra kretsens begrän
saregenskaper finns en motkoppling 
(R18Cll) från transistorn T4:s kollek
tor till transistorn T2:s kollektor. 

S-kanalens demodula,tor är en pulsräk
nande diskrirninator. Fördelen med 
denna typ av diskriminator är dess lå
ga distorsion och att den inte erfordrar 
någon trimmning. Man måste således 
överföra den frekvensmodulerade signa
len till en pulsfrekvensmodulerad signal. 
Kännetecknande för 'denna signal är att 
pulserna är av samma amplitud och 
längd, och att pulsantalet varierar med 
moduleringen. 

Den pulsfrekvensmodulerade signalen 
erhålls med hjälp av den monostabila 
»vippan», transistorerna T6 och T7. En 
monostabil vippa avger en puls av be
stämd amplitud och längd varje gång en 
triggpuls påförs vippan. 

Vippans pulslängd tp bestäms av R30 
och C17 och är approximativt: 

tp""ln 2· C17R30=ln 2.150.10-12 • 

• 82 • 103 "" 8 fls 

De positiva triggpulserna fås över R29 
genom de deriverande näten C1S, D3, 
R29 och C16, D4, R29. 

Styck- -
lista: 

Samtliga motstånd 1/4 W 
R1 = 47 kohm pot 
R2 = R24 = R25 = R26 = R38 = 
R39 = 10 kohm 
R3 = R4 = R34 = R36 = R57 = R58 
= 47 kohm 
R5 = R32 = R33 = R48 = 1 kohm 
R6 = R9 = R10 = RU = R14 = 5,6 
kohm 
R7 = R13 = R19 = 4,7 kohm 
R8 = R46 = 12 kohm 
R12 = R55 = R56 = 680 ohm 
R15 = R20 = R21 = R27 = R28 = 
R35 = R37 = 22 kohm 
R16 = R22 = R23 = R43 = R44 = 
100 kohm 
R17 = R45 = 18 kohm 
R18 = R47 = R49 = 56 kohm 
R30 = 160 kohm 
R31 = 180 kohm 
R40 = R41 = 560 kohm 
R50 = R51 = R52 = R53 = 47 kohm 
2% 
R54 = 220 ohm 
R59 = 120 ohm 
C1 = C10 = C12 = C19 = C20 = 
C26 = C27 = C28 = C29 = 1 p.F/35 
V tantal ellyt 
C2 = 3,3 oF styrol 
C3 = C5 = 2,2 oF styrol 
C4 = 33 oF polyester 
C6 = 10 oF polyester 
C7 = 1 oF styrol 
C8 = 8,2 oF ker 
C9 = 560 pF styrol 
CU = 220 pF styrol 
C13 = C14 = 22 oF polyester 
C15 = C16 = 47 pF styrol 
C17 = 82 pF styrol 
C18 = 15 pF styrol 
C21 = C22 = 1,5 oF styrol 
C23 = C24 = 680 pF styrol 
C25 = 68 oF polyester 
C30 = C31 = 2,7 oF styrol 
C32 = 10 p.F/35 V ellyt 
C33 = 100 p.F/35 V ellyt 
L1 = L2 = L3 = 2,5 mH Q = 100 
(järnpulvertrimkärna) 
T1 = T2 = T3 = T4 = T5 = T6 = 
T7 = T8 = T9 = BC108C el BC148C 
el motsv 
Dl = D2 = D5 = D6 = D7 = D8 = 
1N4148 
D3 = D4 = D9 = D10 = DU = D12 
1N67A 
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Fig 4. a) Schema för en ringmodulator. b) Spänningen 
vid olika punkter i expandern. U 8 är styrsigoalen 
ansluten över diagonalen 1-3. Bärfrekvensen U b erhålls 
från den monostabila vippan och ansluts över diago
nalen 2-4. Utsignalen Uut är den amplitudmodulerade 
bärfrekvensen. Vid demodulering (integrering) fås en 
signal vars amplitud kvadrerats. 

u 
VEnvelOPP; Us= U (t) 

t 

~~~~*H~~~~----~t 

Genom att ta triggpulser från differen
tialförstärkarens båda utgångar blir den 
pulstidmodulerade signalens frekvens 
dubbla S-kanalens, dvs 2· 33,3 = 66,6 
kHz vid omodulerad signaL Detta är för
delaktigt och ger dels lägre distorsion, 
dels blir det lättare att filtrera bort puls
rester vid den senare följande integre
ringen (demoduleringen) och dessutom 
elimineras ev. rester av M-signalen. 

Expandern 

Expanderkopplingen är alltigenom ny. 
Dess främsta fördel ligger i att stig- och 
fall tider samt expansionsgrad helt be
stäms av passiva komponenter. De aktiva 
elementen i kretsen används enbart för 
att »switcha» signalen, och data hos de 
aktiva elementen påverkar ej expanderns 
flJnktion. Expandern är patentsökt. 

Kärnan i expandern är en ringmodu
lator bestående av dioderna D9-DI2. 
Om en bärfrekvens Vb påförs ena dia
gonalen i en ringrnodulator och en st yr
spänning V. påförs den andra diagonalen 
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S-signal=l: Un(t) sin( nwt-'Pn) 
n 

moduleras bärfrekvensen. av styrspän
ningen. Då ringmodulatorn är symmet
risk erhålls en amplitudmodulerad signal 
med uQ-dertryckt bärvåg. 

Om man använder en bärfrekvens som 
är pulsmodulerad får man en utsignal 
som är både amplitud- och pulsmodule
rad. Då denna signal detekteras erhålls 
en signal vars amplitud blir beroende av 
produkten av de två moduleringsfor
merna. 

Bärfrekvensen - den pulsfrekvensmo
dulerade signalen från multivibratorn -
påförs ringmodulatorn över diagonalen 
2-4. Som styrsignal används en spänning 
proportionell mot den komprimerade S
signalens envelopp, fig 5. Denna signal 
erhålls genom integrering och likriktning 
av den pulsfrekvensmodulerade signalen 
från vippan genom kretsarna R38, C23, 
D7, C25 och R39, C24, D8, C25. Kret
sarna R35C21 och R37C22 är diskant
sänknings nät (33 p.s, resterande 15 p.s fås 
från kretsarna R38- C24 och R39-C24). 

Stigtiden för enveloppen bestäms i hu-

• us=U(t) 

Ub,:,pulsantalet=2 (fo+k, U(t) sin wt) /sek 

fo=33,3kHz k,= en konstant. 

Fig 5. Den komprimerade 
S-signalens envelopp används 
som styrspänning i expandern 
(ringmodulatorn). 

vudsak av (R35 + R38)' C25 och (R37 
+ R39) . C25 (2 ros) och falltiden bestäms 
av C25 . R40/R41 (= 20 ms). 

Styrspänningen hackas sönder av rek
tangelvågen och över diagonalen 1- 3 i 
ringmodulatorn erhålls pulser av kon
stant bredd (7,5 p.s) . 

Pulsens amplitud varierar med S-sig
nalens envelopp, och antalet är propor
tionellt mot S-signalens momentana 
frekvens. 

Utspänningen från ringmodulatorn in
nehåller förutom den önskade kvadrera
de signalen även rester av styrspänning 
och bärfrekvens. De icke önskade signa
lerna balanseras ut av den efterföljande 
differentialförstärkaren bestående av 
transistorerna T8, T9. Denna förstärka
re ger två utspänningar, vilka är fasför
skjutna 1800

• Över transistorn T8 fås den 
positiva S-signalen och över transistorn 
T9 den negativa. • 

(Forts . i RT 7/8) 



RUSONJ:O 

Special högtalare för höga effekter 
I Sverige finns nu det amerikanska företaget Trusonic representerat. Trusonic är tillverkare av högtalare av 
utomordentligt hög klass. Högtalarna tål höga effekter samt är synnerligen lättdrivna. De akustiska effekter 
som dessa kan prestera är således mycket höga. Nedanstående tabell visar vad som lagerföres i Sverige. 

Modell Tum Program Topp- Frekvens- Impedans Resonans-
effekt effekt område (H z) Ohm frekvens 
watt watt Hz 

RT 1 25 50 5000-25000 16 Levereras m. 
filter o volym-

5 KT 35 70 5000-25000 16 kontroll 

80 FR 8 25 50 40-15000 8 el. 16 55 

120 FR 12 30 60 30-15000 8 » 16 28 

150 FR 15 35 70 20-14000 8 » 16 23 

80 M 8 25 50 40- 5 000 8 » 16 52 

120 W 12 30 60 30- 5 000 8 » 16 28 

150 W 15 35 70 20- 3 500 4,8 el. 16 22 

120 FR och 150 FR finns också i specialutförande för gitarrförstärkare 
120 W » 150 W » » » » » elbasförstärkare 

Kompletta system i lådor kan avlyssnas hos generalagenten efter överenskommelse per telefon. 
Vi representerar även det amerikanska företaget CM LABORATORlES, tillverkare av heitransistori
serade förstärkare, se annons Elektronik nr 5-6/67. 

AUDlO STOCKHOLM 
Storgatan 29 Stockholm O · Telefon 08/61 0644 61 0655 

Informationstjänst F 16 
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Eimac tetrod 4CX1500B 
med 1 kW toppeffekt 
för ESB 
med högsta linjäritet 
Typiska driftdata (frekvenser under 30 MHz) 
Anodspänning 2500 2750 2900 Volt 

.Skär.mgaUer.spännill9_ 225 225 225 Volt 
Styrgallerspänning -34 -34 -34 Volt 
NoIIsignal-Anodström 300 300 300 mA 
Enkelton-Anodström 720 755 710 mA 
Tvåton-Anodström 530 555 542 mA 
Driveffekt 1,5 1,5 1,5 watt 
Användbar uteffekt 900 1100 1100 watt 
Intermodulation; Distortionsprodukter 
3 : e multipeln -38 -40 -40 dB 
5 : e multipeln -47 -48 -48 dB 

Eimac's nya effekttetrod 4 ex 1500 B 
är det mest linjära röret i marknaden; 
distortationskaraktäristiken p. g. a. 
intermodulation under 
normal användning är minst -40 dB 
vid driveffektsnivåer 
från noll till maximum. 
Det nya röret är ideliskt 
för avancerade ESB..::.sändare, 
som fordrar hög Iinjäritet för att 
förhindra interferens mellan kanaler. 
Röret 4 ex 1500 B är resultatet 
aven fyraårig utvecklingsstudie, 
vilket inkluderar databehandling för 
optimering av den inre geometrien i röret. 
Den maximala anodförlusten för denna 
tetrod , med radiell stråle, är 1500 watt 
och för styrgallerförlusten 1,0 watt. 
Eftersom gallret hos 4 ex 1500 B har mycket 
liten förmåga att upptaga elektroner 
(i allmänhet mindre än 1,5 mA), 
är det möjligt att driva gallret positivt 
utan att distortionsnivån påverkas 
i ogynnsam riktning . 
Röret rekommenderas därför att användas 
i linjära förstärkare i Klass AB2 • 

För ytterligare informationer 
står vi till Ert förfogande. 
(Vi har en ny broschyr med titeln: 
«Single Sideband». Begär ett exemplar!) 

Varian AB 
Box 1099 
Solna / Sweden 
Tel. 08/820030 



Begär specialbroschyr hos Er radiofack
handlare eller kontakta generalagenten. 

Informationstjänst F 18 
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Bandspelaren 
med 

• Schweizisk kvalitet. 

• 3 stereo-tonhuvuden. 

• 3 stereo-ingångar 
Mikrofon 3 mV Ri=O,5 megohm 
Radio 50 mV Ri = 1 megohm 
Diod 3-50 mV Ri=47 kohm. 

• Frekvensområde 
7 1/ 2" 40-18000 Hz + 2-3 dB 
3 3/4" 40-12000 Hz + 2-3 dB. 

• Dynamik 55 dB vid 3 % dist. 

• Överhörning mono 60 dB, Stereo 40 dB. 

• Skilda in- och avspelningsförstärkare. 

• 2 VU-metrar. 

• 2- eller 4-spårsutförande. 

• Fotocell- bandstopp. 

• Inbyggd kontrollförstärkare med pro
gramväljare för avlyssning före och 
efter band. 

• Utgångar dubbla katodföljare 0,775 V 
Ri = 5 kohm förstärkare 6 W 5 ohm. 

• Mixningsmöjligheter. 

• 3 motorer. 
• Direktdrift av bandet 6 / 12 polig synk. 

kapstan motor. 

• Svaj ± 0,1 % 71
/ 2" ± 0,15 % 3 3

/ 41/. 

• 10 1/2" spolar. 

• Bestyckning 12 rör, 2 transistorer, 5 ze
nerdioder, 3 selenlikriktare. 

Detta är 
inte allt om 

RADIO & TELEVISION - NR 6 -1967 43 



RT-översikten (forts.) 

• FERROGRAPH, England: I ·hemlan
det klassad som semi-professionell. 
Med modell 632/633 fortsätter företaget 
att utveckla sin sedan många år kända 
maskin, som enligt uppgift säljs lika myc
ket för hembruk som för mätregistre
ringsändamål i laboratorier. 

633 är tvåspårsmaskin med 19 cml s 
som högsta hastighet. Den tar åttatums
spolar. Ingångar för: 1,5 mV över 2 
Mohm, 45 mV över 200 kohm och 12 
mV över 50 kohm (vid 1 000 Hz). Ut
gångar: 3 W över 15 ohm samt 300 mV 
från 1 kohm katodföljare. 

Maskinen är i övrigt utrustad med tre 
motorer, varvräknare, paustangent, auto
matiskt stopp, inspelningsspärr, bas- och 
diskantkontroller. Tre huvuden med möj-

ligheter till medhörning, mixning, elek
tronisk redigering och inläggning av eko
effekt. 

En något dyrare modellvariant, 633 H , 
har hastigheterna 9,5, 19 och 38 cm/ s. 

• LUXOR TM 311/322 - svensk ny
het på området bärbara bandspelare. 
En av nyheterna från Luxor är firmans 
lätta transistorbandspelare för portabelt 
bruk. Båda versionerna är uppbyggda 
på samma grundehassi, men 322 har 
utöver den gemensamma utrustningen 
detaljer som momentstopp, backspolning 
med låg fart, räkneverk och uttag för 
hörtelefon/grammofonverk. 

Båda utnyttjar tvåspårsteknik och har 
bandhastigheterna 9,5 och 4,75 cm/ s. 
Batteridrift. 

Bandspolarna: max 13 cm (5"). 

• GRUNDIG C 100, VästtyskIand -
ny kassettbandspelare. 
Allt flera firmor börjar intressera sig för 
de nya bandkassetternas möjligheter, och 
Grundig har kommit ut med en variant 
där bandiläggningen är helautomatisk. 
Kassettypen som används kallas »DC-In
ternational» . 

Hastigheten är en enda, 5,08 cmls 
och speltiden uppgår till 1,5-2 timmar. 
Uteffekten är 2 W . 

DATA 
beträffande t ex frekvensgång och -omfång för 
vissa här presenterade bandsp elare har RT av
stått från att ta upp av det sk,ålet att tillgäng
liga uppgifter säger så ytterligt litet om den 
faktiska prestationsförmågan. -

Man vet ju t ex inte hur fabrikanten mätt 
upp värdena, eller enligt vilka normer hans 
mätningar gjorts. »Upp till 10000 Hz» m m dy
likt är ju en minst sagt svävande angivelse. 
Vi finner det meningslöst att publicera såda
na siffror, som är alltför vanliga i samman
hanget. 

Vi understryker alltså att denna översikt en
bart syftar till en presentation av ett urval 
marknadsnyheter. 

-700 
Sanwa EM-7oo slår ut alla »vanliga» instrument när det gäller att mäta på elektronik
kretsar i drift. Ett testinstrument med ultrahög känslighet, utrustat med fälteffektlransisto
rer. EM-7oo ger Er dessa fördelar: 

• Ingångsimpedansen är så hög som 12 MohmN vid likspänning , och 10 MohmN vid 
växelspänning , på samtliga mätområden. 
Täcker 0-5 MHz frekvensområde. 
EM-700 arbetar som rörvoltmeter förutom att det har 8 strömområden från 0,03 p.A till 
300 mA; klarar alltså strömrnätning i både rör och transistorer. 

Generalagent 

Här kommer 
ett verkligt 

nytt 
instrument: 

ElECTRO
TESTER 

från 
SANWA 

ElECTRIC 

Sanwa Electrotester har fler finesser : 

• Högstabila fälteffekttransistorer med liten O-drift ; eliminerar besväret med O-punkts
justering. Instrumentet är klart för användning i det ögonblick strömbrytaren slås på. 
Likspänning mäts med prob försedd med inbyggt 3 Mohm seriernotstånd som minskar 
inverkan av instrumentkapacitans och testsladdar på mätresultatet . 
Visaren kan justeras in för O-avläsning mitt på skalan. Värdefullt vid trimning av 
diskriminatorsteg i FM-mottagare. 
Högspänningsprob och högfrekvensprob för TV-trimning (1200 Mohm ingångsimpe
dans) finns som tillbehör. 
Omkopplarfunktionerna för likspänning och resistans är jordade, varför man kan 
välja område oberoende av om mätobjektet är inkopplat eller ej . 

TEKNISKA DATA 

Mätområden 

Likspänning : ± O - 0,3 - 1,2 - 3 - 12 - 30 - 120 - 300 - 1200 V och upp 
till 3 kV (med högspänningsprob). Inre resistans - 12 Mohm. 

Likström: ± O - 0,03 - 0,1 - 1 - 10 p.A } 300 V 
± O - 1,2 - 12 - 120 - 300 mA - m 

Våxelspänning : O - 1,2 - 3 - 12 - 30 - 120 V (område XI) O - 300 - 1200 V 
(område X10) 

Nivå: - 20- + 3 dB - 10- + 10 dB 0- + 23 dB + 40- + 63 dB O dB = 
O,n5 V (ImW över 600 ohm) 

Resistans: XI X10 Xloo Xlk X100k 
område (0-10 kohm) (0-100 kohm) (0-1 Mohm) (0-10 Mohm) (0-1 Gohm) 
skalans mitt 75 ohm 750 ohm 7,5 kohm 75 kohm 7,5 Mohm 
Noggrannhet : likspänning : bättre än ± 4 'lo av fullt skalutslag 

likström: bättre än ± 4 % av fullt skalutslag (± 6 'lo under 3 V) 
resistans : bättre än ± 3 'lo över hela skalan 

Tillbehör: likspänningsprob 1 st ; testsladdar 1 par; ledning med jordkläm
ma 1 st 

Batterier : tre 1,3 V kvicksilverceller och en 1,5 V(UM-2) torrcell . 

Dimensioner och vikt : 210 X 160 X 100 mm, 1,7 kg . 

BERGMAN & BEVING AB gDSANWA ELE(TRI( 
INSTRUMENT CO., LTD. 

STOCKHOLII MALMO GOTEBORG 
TeI.08/246040 Tel. 0flIf767W Tel. 031/513090 

Dempa Bldg., 2·chome, Sotokanda, Chiyoda·ku , Tokyo, Japan. Cable: "SANWAMETER TOKYO" 

Informationstjänst F 19 
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Vi har redan byggt Er spänningsdel 
Se på tekniska data 

. I Philips. omfattande program av stabilise- Likspänningsstabilisatorer med fast förstäl/bar utgllngsspänning 
rade nätspänningsaggregat finner Ni den 
typ som svarar mot Ert behov. 

Att köpa en komplett enhet är alltid den 
enklaste och mest ekonomiska lösningen 
av problemet med nätspänningsdel. 

Utomordentliga tekniska data är här kom
binerade med en robust mekanisk kon
struktion - lätt att bygga in i befintliga 
elektriska/elektroniska ultrustningar. 

V 

0,7/30 
0,7/30 
0,7/30 
0,7/30 
I /30 

250 
150/250 
150/250 
150/300 
150/300 

Likström ut Stabilitet" 

A % 

o . . . I 0,1 
O ••• I 0,1 
O ••• I 0,1 
O ••• 3 0,1 
O ••• 10 0,1 
O ••• 40 mA 0,05 
O ••• 40 mA 0,2 

30 ••• 130 mA 0,1 
O .••. 200 mA 0,1 
0 •.•• 500mA 0,1 

Inre Brum Dimensioner Typ 
motstånd bredd x höjd x djup 

n mV mm 

0,01 I 10lx 98x255 PE 4862 
0,01 I 101 x 138 x 320 PE 4866 
0,01 I 
0,003 I 101 x 138 x 320 PE 4863 
0,001 I 210 x 140 x 320 PE 4864 
3 I 81x115x283 PE 4880 

35 lO 81 x 115x258 PE 4881 
12 5 101 x 140 x 320 PE 4882 

I 3 210 x 140 x 320 PE 4883 
0,4 3 210 x 140 x 320 PE 4884 

• Stabilitet vid 10% nät variation 

Magnetiska växelspänningsstabilisatorer 

Driftsäkerhet och tillförlitlighet har upp-
Uttagbar 

effekt 
nåtts med omsorgsfullt valda komponenter. 

För detaljerade tekniska informationer be, VA 

ställ redan idag Ert exemplar av vår nya O .•• JOO 
broschyr "Philips Lik-och växelspännings- o ... 200 
stabilisatorer" • 0 ••• 400 

Fack, Stockholm 27: Tel. 08/635000 
Box 441, Göteborg J. Tel. 031/197600 
Box 327, Malmö I. Tel. 040/93 51 00 

Ing1ngs- Utg~ngs-
späpning spänning 

V V 

198 ••• 242 220 
198· ••• 242· 220 
198 ••• 242 220· 

Informationstjänst F 20 

Utgllngsspinningens 
fluktuationer 

i % vid ± lO% 
variation j . 

nätspänningen 

% 

<±2 
<± I,4 
<±l 

Dimensioner Typ 
bredd x höjd x djup 

mm 

Jl2xl22xl75 
160 x 178 x 205 
160 x 178 x 274 

PE 1020 
PE 1021 
PE 1022 

PHILIPS e 
industriell elektronik 
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Special
bandspelare 
för akustik
mätning 

• • För att göra det möjligt för akus
tiker att under gynnsamma betingelser gö
ra noggranna analyser av störljud o d har 
det amerikanska företaget General Radio 
Company utvecklat en bandspelare, som 
är speciellt avsedd att användas vid akus
tiska mätningar. Bandspelaren, som har 
typbeteckningen 1525-A, har två kanaler. 
Den arbetar med bandhastigheterna 19 
och 38 cm/s. Vid lägsta bandhastigheten_ 
håller sig »konstant-ström-karaktäristi
ken» inom ± 3 dB inom frekvensområ
det 15- 16000 Hz och på högsta frekvens-

området inom ± 2 dB över frekvensom
rådet 50-15000 Hz. Till bandspelaren 
kan man erhålla en NAB- och en stan
dard ljudnivåmätare med vägningskarak
täristik. Om General Radio's keramiska 
mätmikrofon används kan man spela in 
signaler inom området 34-140 dB. 

Fördelen med att använda en band
spelare för inspelning av störsignaler är 
bl a att man kan registrera intermittenta 
eller kortvariga störljud och sedan ge
nom repetitiv uppspelning anställa ingå
ende analyser. Det blir även möjligt att 

göra jämförelser mellan störsignalerna 
under det man t ex successivt gör för
bättringar i en lokals ljudisolering. 

Det är även möjligt att lägga upp ett 
»bibliotek» av testsignaier. Om man öns
kar invertera tidskalan kan detta enkelt 
ske genom att bandet med de inspelade 
signalerna spelas ~pp baklänges. 

Ytterligare upplysningar om mätband
spelaren kan erhållas från General Ra· 
dio's svenska representant Firma Johan 
Lagercrantz. • 

UHER 724 L STEREO 
Bandspelaren för Er som till POpu
lärpris önskar en apparat med full
ständig stereo. 

UHER 724 L Stereo är heltransisto
riserad. Dess inre är en fröjd att se 
(inte bara för servicemannen). Dess 
yttre präglas av god funktionell stil 
med rejäla, praktiska och lätthanter
liga manöverorgan. 

7" spolar, bandhastigheter 9 % och 
19 cm/sek. frekvens omfång 40-18000 
Hz, 4-spårsteknik, 4-siffrigt räkneverk 
med nollställstangent, dubbla högta
lare, front i ädelträ, plexiglashuv. 

EIA SUCCESSORS AKTIEBOLAG • Box 6060 • Stockholm 6 • 08/241470 

·Informationsfjänst F 21 
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Magnetophon 201 
T ra ns i storbandspe la re 
med 4-spår. Bandhastig
het 9,5 cm/s. Räkneverk. 
Inspelningskontroll genom 
visarinstrument. 'En bra 
bandspelare till populär-

Magnetophon 401 
Heltransistoriserad kas
settbandspelare. Två tim
mars speltid på en kas
sett. Frekvensområde 40 
- .10.000 Hz. Stor högtala
re ger bra ljud. Separat 
nätdel. Dimensioner 29 X 
19 X 8,5 cm. Levereras 
med mikrofon och kassett. 

Magnetophon 301 
Lätt och behändig repor
terbandspelare för inne
och utebruk. 4-spår. 6 tim. 
speltid. Drivs med batteri 
eller nätdel. Beredskaps
väska. Bilkassett. 

För varje ändamål finns det en TELEFUNKEN bandspelare 

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET AEG 

S 230.56 

STOCKHOLM GöTEBORG MALMö NORRKöPING SUNDSVALL SKELLEFTf;A KARLSTAD· JöNKöPING 
08/290080 031/192030 040/71140 011/134440 060/121600 0910/14210 054/15715 036/160315 
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publikationer 
ny litteratur 

KOPPLINGAR MED 
HALVLEDARE 
behandlas i en ny utgåva i Sie
mens serie »gröna häften». I 
ett kapitel om audioförstärkare 
ges även anvisningar om hur 
den nya trestegsförstärkaren 
TAA 111 - i monolitutförande 
- skall användas. 

I ett annat kapitel behandlas 
kopplingar i radio- och TV-mot
tagare. Exempel: brusfattig 
UHF-enhet med den nya ger
manium-mesa-transistorn AF 
239; VHF-enhet med kapaci
tansdiodavstäm'ning ; mellanfre
kvensförstärkare för AM och FM 
utan neutralisation. 

Publikationen kan rekvireras 
från Svenska Siemens AB, Fack, 
Stockholm 23. 

INTEGRERADE KRETSAR 
behandlas i en rapport från 
Philipsföretaget Elcoma, Stock
holm 27. Rapporten ger utför
liga applikationsexempel för 
FC-familjen : vippor, grindar och 
räknare. 

UIT 
- Union Internationale des 
telecommunications - har pub
licerat supplement nr 7 till •• List 
of Fixed Stations operating in
ternational circuits», edition 3, 
nov 1966. 

SEK-NYTT OM ANSLUTNINGS
DON FöR TELETEKNISKA 
APPARATER 
IEC-publikationen 130-2, omfat
tande rekommendationer för 
anslutningsdon till bandspelare, 
högtalare, förstärkare, snabb
telefoner m m, kom ut redan 
1962 och har nu visat sig vara 
i hög grad inaktuell. Motsva
rande svenska standard är SEN 
43 13 11. SEK varnar t o m för 
denna, som det sägs, •• alltför 
snabbt utarbetade standard ·· . 

Publikation 130-2 föreslås nu 
bli radikalt ändrad. Frågan om 
standardisering av anslutnings
don för teletekniska apparater 
togs upp inom IEC 1958 och 
sändes ut på remiss. I Tyskland 
framhölls vid kritiken av re
missförslaget att detta land -
jämte flera andra - sedan 
länge använt don enligt DIN
standard. Ett tyskt motförslag, 
baserat på DIN-normerna, fram
lades därför för IEC. 

IEC-donen ansågs dock ha 
fördelar framför DIN-donen, var
för publikationen IEC 130-2 
framtogs 1962. Motsvarande 
SEN-normer kom ut 1963. 

Emellertid har IEC-donen 
inte accepterats och fått den 
väntade spridningen, utan DIN
donen har befäst sin ställning. 
Tyskland har därför sett sig 
tvunget att ta upp frågan om 
revision av I EC-pub\likationen 
130-2, och detta inträffade vid 
IEC:s senaste möte i Oslo 1966. 
Ett DIN-förslag väntas bl'i in
ternationell standard. 

TRANSISTORKOPPLINGAR 
behandlas mycket utförligt i Sie
mens nya handböcker .. Schal
tungen mit Halbleiterbauele-

menten.. band 1 och 2, som 
omfattar sammanlagt 600 sidor 
vari ingår närmare 200 diagram 
och kretsscheman. 

Band 1 innehåller kopplings
exempel från alla områden av 
halvledartekniken och till varje 
exempel finns förklarande text 
och beräkningsanvisningar. 

Band 2 ger inledningsvis en 
kort översikt över planartran
sistorer och NTC-motstånd. I 
fortsättningen redovisas de in
tressantaste av de kopplingar 
som de senaste åren utvecklats 
i Siemens laboratorier. 

FÖR TYRISTORN 
som komponent i kraftelektro
nik redogörs i Siemens .. Thy
ristor-Handbuch.. omfattande 
422 sidor, inklusive 283 rit
ningar och diagram. Boken in
leds med en allmän presenta
tion av tyristorns verkningssätt 
samt egenskaper och karaktä
ristiska data för tyristorer. 

Det huvudsakliga utrymmet i 
boken upptas sedan av tyris
torns användning i anlägg
ningar och apparater samt ut
förliga datablad för några van
liga typer. 

presenterar nu 4 modeller 

TK 120 de Luxe 
Ny elegant design. 2 spår. 9,5 cm/ 
sek. Anslutning för mikrofon, radio, 
grammofon och hörtelefon. 

TK 125 Luxus 
Samma bandspelare men ' med 
automatisk utstyrningskontroll; som 
ger en garanterad inspelning. TK 
125 har dessutom räkneverk. 

TK 140 Luxus 
En elegant och mångsid ig band
spelare, särskilt lämplig för trick
inspelningar. Kan fÖrses med till
sats för "Playback". 4 spår. 9,5 
cm/sek. Utrustad med räkneverk 
och alla anslutningar. 

TK 145lUXU$ 
Samma bandspelare som TK 140 
men med Grundigs världsberomda 
automatiska inspelningskontroll, 
som ger en garanterad inspelning. 
TK 145 har dessutom räkneverk. 

Samtliga modeller harteakfolieklätt 
hölje, som ger ett elegant utseende. 
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med en-rattsmanövrering 
för enklare och säkrare skötsel 

Informationstjänst F 23 

En-ratts- . 
ma'novrertng 

betyder enklare och säkrare 
inspelningar. Start - stopp -
snabbspolning - pausläge i 
en enda ratt. 



Universal instrument 
._.... 400-Wtr 

Lyxinstrument QV 
högsta klass. 
Känslighet 20000 
O/V 1,5%. DC : 
0,5, 2,5, 10, 50, 
250, 500, 1 000, 
5000 V. 50 !-,A, 1, 
10, 100, MA. 1, 
10 A. AC : 2,5, 10, 
50, 250, 500, 1 000 
V. 0,1, 1, 10 A. 
OHM : R x 1, 10, 

100, 1000, X 1 0000. 10-50 MO. Special
skolor. för diod- och transistorprovn. Fre
kvensområde 0-50 KC. 178 X 133 X 84 
mm. P~1~ : -

HT-100 B 
Känslighet : 100000 
O/V 1,5 %. Luxuöst 
universalinstru
ment med extra 
stor 9,5 !-'V spegel
skalegalvanome .. 
ter. DC : 0,5, 2,5, 
10, 50, 250, 500, 
1000,2500 V. 10, 
250 " A, 2,5, 25, 
250 mA. 10 A. 
AC : 2,5, 10, 50. 
250, 1 OOOV. OHM: 
R X1, x 10, x 100, 

X 1 000 10 -20 MO. dB: - 20 till +62. 
180 x 1H x 79 mm . 

Pris 159 : -

300-Wtr 
DC : 2,5, 10, 50, 
250, 1 000, 5 000 V. 
50 !-,A, 2,5, 25, 250 
mA, 10 A. AC : 2,5, 
10, 50, 250, 1 000, 
5000 V. OHM : 
R X 1, X 1 O, X 100, 
X 1 000. 10 till 10 
MO. DB : -20 till 
+10, -10till +22 

Pris 115:-

380-Jtr 
Känslighet : 50000 
O/V 1,5 %. DC : 
0,5, 10, 50, 250, 
500, 1 000 V. 25 !-, A, 
2 ,5, 25, 250 mA. 
AC : 10, 50, 250, 
1000 V. OHM: 
R X 1, X 1 O, X 100, 
X 1 000.' 1 0-10 

MO. dB : Otill +62. 
150 x 99 X 66 mm. 
Specialskalor för 
diod- och fransis
forprovn. 

Pris 109:-

370-Jtr 
20000 OIV ± 1,5% 
DC : 0,25, 1, S, 25, 
250, 1 000 V. 50 !-'A, 
0,5, 2,5, 25, 250 
mA. AC: S, 10, 50, 
250, 1000 V. dB : 
-10 till +62. 
OHM : 0,5 0-5 
MO , R x 1, X 10, 
X 100, X 1 000. 
150 x 99 x 66 mm. 

Vikt 800 g. 
Pris 89:-

CT-330 
Känslighet : 20000 
O/V. DC : 0,6, 6, 
30, 120, 600, 1200, 
3000, 6000 V. 60 
" A, 6, 60, 600 mA. 
AC : 6, 30, 120, 600, 
1200 V. OHM : 
R X 1, x 10, x 100, 
X 1 000. 1 0-60 

MO . 160 x 100 x 50 
mm . 

Oscillografer m. m_ 
OSCILLOGRAF TO-3 

Rör 3 KP-1 3 tum. 
Ing.-imp. 2 mO/20 
pF, med prob 2 
mO/7 pF. Band
bredd : 2 p/s-2,5 
Mc. Stig tid : O,15!-,S. 
Känslighet : 100 
mY/c m. Direktka
librerad i V/cm. 
Dämpning : x 1, 
X 10, X 100. 

Svepfrekvens : 5 p/s-200 Kc/s uppdelat 
på 4 områden med finjustering. Special
svep för TV märkt TVH . Kontroller: 
Intensitet, fokus, astigmatism, ver'. o. hor. 
pos ., Synk. o . svep, ext. o . int. Fasjustering 
för TV-svepning . Stabiliserad anodspän
ning. Nätspänning: 220 V 50 p/s . En ut
märkt och prisbillig oscillograf för TV-
service. 

Pris 550 : 

SIGNALGENERATOR TE-20 D 

RÖRPROV ARE TC-2 

Frekvensområde : 
120 KC till 500 MC 
uppbyggda på 7 
band. Inbyggd 
kristall kal. (Krist. 
medföljer ej.) Int. 
och Ex!. modula
tion. 800 p/s. Ut
tagbar tonfre
kvens . 140 X 215 X 
170 mm. 

Pris 155 : -

Provar alla gångbara rörtyper såväl 
europeiska som amerikanska och japans
ka. Denna apparat torde vara den enda 
som kan prOVQ alla ovannämnda typer. 
Provar emission, avbrott, kortslutning och 
läckning . Inställningstabell och utförlig 
beskrivning .medföljer. 

TRANSISTORISERAD 
GRIDDIPMETER TE-15 

Pris 140 : -

Pris 135 : -

Frekvensområde : A 440-1 300 KC, B 
1,3-4,3 MC, C 4-14 MC, D 14-40 MC 
E 40-140 MC, F 120-280 MC. 

Verktygssats 

110-E 

Hålstorlekar : 
16, 18, 20, 25, 30 
mm. Konisk brolch 
11 mm . 

Pris 35 : -

Pris 72 : -1----------------

ITI-2 
Känslighet : 20000 
O/V. DC: S, 25, 
250, 500, 2500 V. 
50 ,.A, 25, 250 mA. 
AC. 10, 50, 500, 
1000 V. OHM : O-
60 K, 0-6 MO, 
!-,F: 0,001-0,3 !-,F. 
dB : -20 till +22. 
120 X 85 X 35mm . 

Pris 51 : -

UNIVERSAL
INSTRUMENT 
forts 

MJ-2 
Känslighet : 2000 
O/V. DC : S, 50, 
500, 1000 V. 0,5, 
500 mA. AC : S, 50, 
500, 1000 V. OHM : 
0-1 mO. DB : -20 
till +18. 120 x 85 x 
30 mm . . 

Pris 39 : -

TRR-7 
180 x 80 x 50 mm. 
Vikt 700 gr. 
En högeffektiv och 
prisbillig sändare 
och mollagare för 
medborgarbandet. 
Effekt 0,2 wall. 
Räckvidd över öp
pet vallen : 10 till 
20 km. 10 transi
storer. Inbyggd 
mätare för balleri
spänningen . På
monterad bärrem. 

Pris 155 : -

TRC-112 D 
Effekt: 1 W , 41 
transistorer, 3 dio
der, 1 termistor, 4 
styrkristaller. Stan
dard 1,5 V batte
rier. Räckvidd : 
Över vallen 4-8 
mil. Över land fri 
sikt 5-20 km. Ut
rustad med dubbla 
kanaler. Brusbe
gränsare 
(Squelch) . Kon
trollinstrument för 
batterierna. 230 X 
75x 50 mm. 

Pris 299 : -

TONFREKVENSGENERATOR AG-10 
Frekvensområde: A: 20-200 p/s, B: 
200-2000 pis. C : 2000-20000 p/s, D: 
20000-200 Kc/s. Distorsion: 0,5%. Sinus 
och fyrkantvåg . Utsp .: 10 !-,V-15 V. Kali
brerad utspänning. 220 V, 50 p/s. Mixed 
wave för distorsionsmätning. 300 X 200 X 
130 mm. Vikt 6 kg . Pris 350 : -

RÖRVOLTMETER TE-65 
AC och DC : 1,5, S, 
50, 150, 500, 1 500 
V. OHM : R X1,O, 
X 100, X 1 000, 
x 10K, x 100K, 
X 1M, X 10M, 0,2 
0-1000 MO. In
gångsimp. 11 Mg 
DB : -10 till +65. 
P/P skala. Storlek : 
140 X 215 X 150 
mm. 

Pris 195:-

HV-prob 30 KV passande rörvoltmeter 
VT-19 och TE-65 . Pris 35: -

HF-prob 300 MC passande rörvoltmeter 
VT-19 och TE-65 . Pris 25 : -

ISOLATIONSPROV ARE/MO-METER 
HMG-500 

Testspänning : 500 
V. Känslighet : 2000 
MO. Inbyggd lik
spänningsomvand
lare. Inkl. batteri 
250 V o. 500 V/200 
M 0.500 M. 
170x116x96 mm. 
Vikt 1,6 kg . 

Pris 199:-

Pris 695 : -
DUBBELSUPER SR-550 
Utomordenllig amatör- och DX-mottaga
re till resonabelt pris . 1,8 MC-50 MC på 
7 band om 500 KC vardera. 28 och 50 
MC-banden 2 MC resp . 4 MC breda. 
Känslighet 1 ,N 10 dB signal /brus O,2 !-,V 
vid 50 mW. Selektivitet variabel i 4 steg 
från 0,5-4 KC. Kristallkalibrator. Ut
effekt 1 W . Kontroller: RF Gain , AF Gain , 
Selektivitet, BFO, AVC, ANL, S-meter. 15 
rörfu n ktioner. S pegelfre kvensu ndertryck
ning bättre än 60 dB. Special broschyr 
med schema mot 1: - i frimärken. 

SR-150u 

350 x 205 x 140 mm. Vikt 6 kg. Frekvens
område : 550-1600 KC, 1,6-4,4 MC~ 
4,5-11 MC, 11-30 MC. Blandare : 
12BE6, MF: 12BA6, BFO: 12BA6, Del. 
AF: 12AV6, Slutsteg : 50C5, Likr.: 1S315. 
Känslighet : 10 ,N vid 50 mW. Uteff. 1,5 
W . Bandspridn ing, S-meter, ANL, BFO 
m. m. Inbyggd högtalare. Nätansl. 220 V 
50 p/s. 

Pris 295:-

SM-109 

Svep- och markeringsgenerator av högsta 
klass . Svepgenerator : Band A: 2-120 
MC, B: 140-260 MC. Output : 1 !-,V-O,1 
V 75 O. Blanking 50 p/s. Svepvidd 12 MC 
med max amp.fe: 1,5 dB. Markgenerator: 
3,5-260 MC på 6 band . Noggrannhet 
bättre än 1 %. Kristall 5,5 MC 0,005%. 
Vikt 8,5 kg. 350 X 265 X 195 mm. 

Pris 795 : -

--•• 

BILDMÖNSTERGENERATOR SMO-1 

300 X 215 X 150 mm. Vikt 4 kg . Kristall : 
5,5 MC. Frekvensområden : A: 2-6 MC, 
B: 4-12 MC, C: 11-30 MC, D: 22-60 
MC, E: 45-130 MC, F: 90-260 MC. Fre
kvensnoggrannhet: ± O,5%. Hor. o. vert. 
linjemönster för linearitetskontroll. An
vändbar även som frekvensmätare. Väl 
skärmad och kal. dämpsats . 220 V, 50 
p/s. 

Pris 499:-

Komplett försäljningsprogram mot Kr. 1: - i frimärken 

SYDIMPORT 
Vansövägen 1 Tel. 476184 ÄLVSJÖ l 
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rymdradionytt 
forskning och framsteg 

AUSTRALISK STATION FÖR 
SATELLITKOMMUNIKATION 
Collins Radio Co (Australasia) 
Pty, Ltd i Melbourne har fått 
kontrakt på att bygga en kom
plett markstation för satellit
kommunikation i Moree, New 
South Wales, ca 480 km norr 
om Sidney. 

Den kommer att tagas i bruk 
i slutet av 1967 och blir värl
dens första markstation av det
ta speciella slag, konstruerad 

Gör ett besök 
eller kontakta! 

TELKO 
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och byggd aven enda tillver
kare. Kontraktet innefattar all 
sändar- och mottagarelektro
nik, en 27 m parabolantenn 
med Cassegrain-matning, all 
manöver- och övervakningsut
rustning, installation, provning 
och även en femvåningsbygg
nad. 

Stationen kommer att få en 
kapacitet av 600 telefonkanaler 
och en TV-kanal. 

KANADENSISK SATELLIT-TV 
Niagara Television Ltd och 
Power Corporation of Canada 
Ltd har lämnat förslag t ill de 
kanadensiska rundradiomyndig
heterna som avser upprättande 
av ett satellit-TV-nät med sträck
ning kust-till-kust, d v s omkring 
5500 km. Två redan avfyrade 
satelliter kommer att utnyttjas, 
eventuellt skall ytterligare två 
skickas upp om kanaIkapacite
ten behöver ökas. 

Varje satellit kan förmedla 
12 TV-kanaler till 97 slavsta
tioner. Man räknar med att här
igenom uppnå full TV-täckning 
över Kanada t ill en relativt låg 
kostnad per kanal. 

ESRO 
håller på att upprätta ett rymd
radionät, European Space 
Tracking and Telemetry Net
work ESTRACK. Det kommer 
att vara driftklart i september 
i år och provas då i samband 
med avfyringen av ESRO I. I 
nätet ingår utrustning för tele
metrimottagning, satellitspår
ning och -fjärrstyrn ing. 

NY NASA-SATELLIT FÖR 
TELEFONI OCH TV 
ÖVER ATLANTEN 

Hughes Aircraft har utvecklat 
den nya kommunikationssatel
liten INTELSAT 2, som NASA 
nyligen sänt iväg för att kom
plettera Early Bird . INTELSAT 
2 skall länka telefoni och kom
mersiell TV över Atlanten (bil
derna). 

100" BO- 600 .40" 20" O" 200 

W[5T 

Tryckknappsomkopplare är provade och godkända vid 
»Laboratoire National des Arts et Metiers» för 1 million 
omkopplingar per knapp 

Omkopplare med inbyggd 
belysning kommer! 

TELEKOMPONENTER S:t Eriksgatan 15 Box 12011, Stockholm 12 

Tel. 523334 - 523433 Butik 538020 
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SilecHransislorer 
för alla användningsområden 

T - 2 ,7 2,7 

~
4" 

5,1 -EJ - - -i--- - ~!~ 
~- 1 27 

~ S,, --..l.- 12,7 ----1 ' lUADS 0,4 

Möter Mil STD-202 C metod 106 B 
ifråga om okänslighet för fukt. 
Varför? Jo, därför att de är t i ll
verkade med hölje av kiselplast. 

Finns i olika typer, t ex : 

• transistorer med lågt brus 
• transistorer för höga frekvenser 
• transistorer i komplementärt par (NPN, PNP) 
• transistorer med synnerligen låg 

bottenspänning 
• fälteffekttransistorer 
• effekttransistorer, samt nu även ' 
• SCR i samma förpackning. 

AB GÖSTA Bl{CKSTRÖM 

• TELEFON 540390 BOX 12089 
STOCKHOLM 12 

Informationstjänst F 26 

I N FORMAT I ON S TJÄN ST 

Är Ni intresserad av ytterligare informationer om det Ni 

sett och läst om i RADIO & TELEVISIONs annonser? I så fall 

- utnyttja vår INFORMATIONSTJÄNST! 

Vid varje annons finns ett nummer markerat. Allt Ni behöver 

göra är att fylla i numren på de annonser, som intresserar 
"-

Er, på ett av korten här nedan och sända in det till oss. 

RADIO & TELEVISIONs INFORMATIONSTJÄNST 

ÄR HELT KOSTNADSFRI FÖR LÄSARNA -

UTNYTTJA DENNA FÖRMÄN! 

JAG ÖNSKAR YTTERLIGARE INFORMATIONER OM: 
ANNONS: 
NR .... .. NR .... .. NR .... .. 
NR .... .. NR .... .. NR .... .. 
NR .... .. NR .... .. NR .... .. 

YRKESOMRÅDEN: 

D Företagsledning 

D Inköp 

D Organisation/ planering 

D Forskning 

D Försäljning 

D ............ .. 

NAMN ....... . .. . .. ... ................. . ................. TITEL .............. . ......... , .. . . .. ..... . 

FÖRETAG ...... .. .. .. ... . .............................. . ........ . ...... .. .. ... . . ....... . .......... . 

ADRESS ............ ..... .. . .... . . .. ....... .. ............ . . POST ADRESS ......... . ..... . .. .. ...... . 

JAG ÖNSKAR YTTERLIGARE INFORMATIONER OM: 
ANNONS: 
NR .... .. NR .... .. 
NR .... .. NR .... .. 
NR .... .. NR .... .. 

NR .... .. 

NR .... .. 
NR .... .. 

YRKESOMRÅDEN: 

D Företagsledning 

D Inköp 

D Organisation/planering 

D Forskning 

D Försäljning 

D .. .......... .. 

........ . .... . .... .... .. .. .. .................... . .............. . ....... . .............. . .......... . 

NAMN .. ... .. ..... . ....... . ... ... .............. . ........ TITEL .......... . ........... . .. . . · ······· · · 

FÖRETAG ....... . ......... ... ... . ......... . ............. . . . .... .. ···· ... . ··········· ·· ········ · ··· . 

ADRESS POSTADRESS ........... . ... . ...... . .. . 
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•• Prognosen för radioför
bindelser under juni månad är 
baserad på senast kända och 
bearbetade jonosfärdata och på 
det av Ziirich-observatoriet för
utsagda solfläckstalet för juni, 
R=96. Solfläckstalen för juli 
och augusti beräknades till 100 
resp 104. 

Prognosen anger beräknade 
värden på optimal arbetsfre
kvens (FOT) och avser radio
förbindelser över distanser 0-
4000 km inom Europa samt 
långdistansförbindelser med 
Ostasien, Nord- och Sydame
rika, Sydafrika och Australien. 

.. .. 
Ofta kan man med gott re

sultat utnyttja frekvenser som 
ligger upp till 15 procent högre 
än den optimala arbetsfrekven-
sen. . 

Den 8 juni har meteorskuren 
»Arietids» sitt maximum. Detta 
kan ge extrema förbindelser på 
de höga frekvensbanden. Sku
ren anses dock tillhöra de 
mindre aktiva. 

Under denna månad råder 
s k sommarkonditioner. Solens 
strålar når därvid den övre 
jonosfären mera direkt än un
der andra årstider. Elektrontät
heten minskar visserligen un-

8 
Svars förs ändelse 
Tillstånd nr 07 
STOCKHOLM 3 

- - - - - - - - - _ .. - - - - - - - - - - - - - -
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8 
Svarsförsändelse 
Tillstånd nr 07 
STOCKHOLM 3 
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der dagen men ökar under nat
ten, vilket gör att joniserings
perioden ökar och mediankur
van blir flackare. 

Förekomsten av sporadiska 
E-skikt ökar under denna må
nad och når toppvärden under 
juli månad. Detta kan resultera 
i öppning på de höga frekvens
banden. De sporadiska E-skik
ten kan förekomma såväl un
der natten som under dagen, 
men enligt statistiken förekom
mer de mest på förmiddagen 
och under senare delen av ef
termiddagen. 

Jonosfärabsorptionen ökar 

u 11 20 " 
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• 

-
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under sommarmånaderna, var
för sighalnivån under dagtid 
blir svagare på sommaren än 
under vintern. Den atmosfäris
ka störningsnivån ökar också 
under sommarmånaderna och 
når toppvärden, vilket märks 
mest på frekvenser lägre än 7 
MHz. 

Konditionerria kan jämföras 
med de som rådde i juni 1956 
och 1961. 

Medelsolfläckstalet för mars 
1967 har beräknats till R=108,3. 
Maximum uppmättes den 3/3, 
R=1M. • 

i Frankeras ei l 
i Radio & ,I 

i Television 

i betal ar portot i 
; ! 

Radio & Television 
Box 3263 

STOCKHOLM 3 

Radio & Television 
Box 3263 

STOCKHOLM 3 

.. _--._- --_.-------._----, 
Frankeras ei : 

i T:I::ii:i:n i 
I..~.~~~~~~.~~.~~:~J 



Nu ny upplaga! JAN BELLANDER 

TELEVISIONSMOTTAGAREN 
Konstruktion · Verkningssätt · Installation 

Ur innehållet: 

Televisionst eknikens grunder 

TV-mottagarens uppbyggnad 

Mellanfrekvensförstärkaren 

Videoförstärkaren 

Avböjningsdelen 

Ljuddelen 

Felsökning och trimning 

TV-mottagarens installation 

Färgtelevision 

TV-mottagare på den svenska marknaden 

Hur ser det ut på sändarsidan? 

Kanalvälj aren 

Videodetektorn 

Bildröret 

Automatisk förstärkningsreglering 

Nätdelen 

Televisionsantenner 

TV-DX-en fascinerande hobby 

Framtidsperspektiv 

Tabeller m. m . 

Denna nya uppl~ga är grundligt omarbetad och 
moderniserad för att vara il jour med allt som på 

senare år hänt inom TV-tekniken. Dessutom ges 
en allmän orientering om den utveckling som kan 
väntas inom den närmaste framtiden. 
Boken riktar sig först till dem som har förkun

skaper i elementär radioteknik och transistortek

nik. Flera av kapitlen kräver dock inga särskilda 
förkunskaper. 

NORDISK ROTOGRAVYRS FÖRLAG/NORSTEDTS 

Från ..... ... . .. .... .... ...... ....... .. .. ... . .......... ........ . . ..... ....... bokhandel 
eller Nordisk Rotogravyrs förlag/Norstedts, Box 2052, Stockholm 2 
beställer undertecknad mot postförskott: 
......... ......... ex Bellander: Televisionsmottagaren ii kr 34: - plus oms 

Namn 

Adress 
RT 6/67 

-Postadress 

In formationstiänst F 27 
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SCAPRO 

Kallkatodrör för transi

storkretsar (Dig itu be) 
• Miniatyr-kallkatodrör för transis

torkretsarlS x 9S resp.27 x 97 mm 
• Relativt hög ljusintensitet 
.1Fungerar i transistorkretsar ulan 

särskild förstärkare 
• Karaktäristikstabila för minst 

• ~~~~i~~s~;~nn:~g ~ 
-,v""-~ 

nVaripicon 
Kapacitans

varierande 
diod 

Resonans-Tungrelä 
(Resonant Reed Seleetor) 
• Miniatyrutförande 16,5 x 10,2 x 7,7 

mm. Vikt ca 2 gr. 
• För fjärrkontroll, selektiva anrop 

mm. 
• Bandbredd ~ ± 1,5 Hl min. vid 

2,5 mA drivström " _ - ~!!",. j 

• För 50 kanaler med 15 Hl interval
lerinom området472,5-1207,5 Hl 

• Kontaktbelastning: 10W intermit
tent. 100 mW kontinuerligt 

SCANDINAVIAN PRODUCE CO AB 
KungsbropI. 2, Sthlm K, 520320 

Informationstjänst F 28 

H IOKI 
Universalinstrument 

Modell A-10 med 28 mätområden för ström, spänning, mot
stånd och decibel. DC-30000 ohm/V., AC-10000 ohm/V. 
Med inbyggd signalinjektor för felsökning i radio, för
stärkare m. fl. och med överbelastningsskydd. Instrumentet 
för laboratorie- och servicearbete. Pris: Kr. 250:-

Informationstjänst F 29 
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DX-spalten 

• • Juni månad kommer att 
präglas av att de latinameri
kanska kortvågskond itionerna 
närmar sig sin kulmen under 
månaden - samt av att det 
största evenemanget inom 
svensk DX inträffar i form av 
årets DX-parlament i Umeå un
der tiden 9-11 juni. Rekord
många utländska stations rep re
sentanter väntas i år, medan 
antalet besökande DX-are vän
tas bli något mindre än vanligt 
beroende på avståndet till 
Umeå. - En rapport från Par
lamentet kommer senare i RT. 

Några stationer med svenska 
program har under början av 
detta år gjort en del ändringar 
av sina sändningar. Radio Roma 
sänder nu sitt svenska program 
kl 21.01-21.20 på 9 710, 7 275 
och 5990 kHz på måndagar, 
onsdagar och fredagar. Radio 
Japan sänder sina svenska pro-

gram nu endast söndagar kl 
09.15-09.30 på 15135 och 
17825 kHz samt kl 21.15-21.30 
på 9 705 och 11 965 kHz. 

Vid Radiostationen HCJB:s 
årsmöte i år noterades att sta
tionens nordiska avdelning er
höll de flesta lyssnarbreven som 
totalt fördelar sig på 120 länder. 
Två, eventuellt tre, nya 100 kW 
sändare har beställts, varav en 
beräknas komma i gång i år. 
Stationen hoppas därmed kun
na förbättra sin hörbarhet då 
man i verksamheten huvudsak
ligen vänder sig till icke kort
vågs kunniga lyssnare. 

Radio Andorra har börjat sän
da på en ny mellanvågsfre
kvens, 719 kHz. Man har även 
haft en del testprogram på 
engelska där lyssnarrapporter 
hänvisats till engelsk adress. 
Rykten talar för att någon eng
elsk piratradiostation, förmodl,i-

O··· .. · ···.· jp ... ···.·~··· ··· l 
, ,'-' 

./ 

.!!.)U ~~~ 
.. . J.! e\."",., 

Fig 1. Delta är elt QSL-kort från Radio Brunel I Brunel. Fig 2. 
Radio Bolivar, Venezuela var en av de stationer som QSL-över
raskade under våren med delta kort. (Båda QSL-korten från Gösta 
Larsson, Skoghall). 

DX-profilen 

Perlti Äyräs, Abo, Finland. 

• En av de mera kända DX
arna i Finland är 26-årige Pertti 
Äyräs i Abo. Sin första kontakt 
med hobbyn fick han 1958 ge
nom bekantskap med en annan 
kortvågslyssnare, nuvarande 
sändaramatören OH1 NE. Pertti 
hade tidigare varit intresserad 
av radiobyggen och byggt mot
tagare, men genom sin nya be
kantskap' blev han .. även in
tresserad av att lyssna med ap
paraterna" . 

Den första station som rap
porterades var Radio Luxem
bourg, från vilken Pertti även 
erhöll sitt första QSL-kort. Un
der dessa första aktiva DX-år 
använde han en 5 rörs Philips 
som emellertid 1961 byttes ut 
mot en rysk trafikmottagare. 
Den visade sig vara verkligt ef
fektiv t ex på tropikbanden. 

Det var även då som Pertti 



gen Radio London, kommer att 
fortsätta sin verksamhet från 
Andorra om piratradiolagarna 
i England verkligen skulle med
föra stopp för verksamheten. 
Som känt har slaget böljat fram 
och åter ... överklaganden och 
domstolsutslag hör till ordning
en för dagen. 

Ett DX-program på tyska 
sänds varannan onsdag från 
Radio Budapest kl 14.30-15.00 
på 6234, 7220, 9755, 11 910 
och 15160 kHz och i repris på
följande lördag kl 24.00 på 1 250 
kHz. 

•• How to get the most out 
of shortwave reception.. är en 
ny programserie som sänds var
je torsdag från Radio South Af
rica över 11 900 och 17 805 kHz. 

Den gamla kända stationen 
Radio Illimani i Bolivia, bl a 
känd för ett trevligt QSL-kort 
har ändrat namn till Emisora del 

blev riktigt intresserad av de 
latinamerikanska stationerna ef
tersom hans första mottagare 
saknat dessa kortvågsband . 
Den först hörda stationen var 
Radio Panamericana i Peru , 
medan det första latinameri
kanska QSL-et kom från Radio 
Barquisimeto i Venezuela. 

Sedan dess har Pertti hört 
och rapporterat omkring 250-
300 olika latinamerikanska sta.. 
tioner, men den erkänt dåliga 
svarsbenägenheten från dessa 
stationer gör att ungefär bara 
omkring 120 har svarat. Bland 
dessa svar finns en hel del in
tressanta saker, varav Pertti 
själv vill framhålla Radio Caiari 
och Emisora Educacao Rural 
do Natal i Brasilien, Rad io Pio 
XII , Radio Grigota och Radio 
El Condor i Bolivia, Radio Are
quipa, La Voz del Altiplano, 

Estado, La Voz de Bolivia och 
sänder periodiskt mest politiska 
informationsprogram. Kan även 
t idvis höras i Sverige, främst på 
kortvåg 9 555 kHz men även 
på mellanvåg. Svarar med QSL
kort och vimpel. 

En sammanslutning av DX
organisationer i Europa för sam
arbete håller på att ta form un
der namnet European DX-Coun
cil. Närmare upplysningar kan 
fås från Sekreteraren Ellamn El· 
Iingsen, Box 78, Hamar, Norge. 

En del trevliga QSL-nyheter 
noterades för en tid sedan då 
några latinamerikanska statio
ner plötsligt började besvara 
lyssnarrapporter. Nämnas kan 
Radio Llbertador, Radio Bolivar 
och La Voz de Carabobo i Ve
nezuela och Radio 9 de Julho 
i Brasil ien. 

Börge Eriksson 

Radio Madre de Dios och Ra
dio La Cronica i Peru, Radio 
Commerce och Radio Saint 
Marc i Haiti , Radio Cenit, On
das Azuayas, Radio Atahualpa 
och Radio Tulcan i Ecuador. 

Centralamerikanska stationer 
finns inte i någon större ut
sträckning i hans samling, be
roende på att denna del av 
Amerika inte har särskilt god 
hörbarhet i den del av Finland 
Pertti Äyräs bor i. Ett undantag 
har Haiti varit där Pertti har 
hört ett flertal intressanta sta
tioner. 

Som antenn används en 30 
meter lång s k Windomantenn 
och till ' sist kan nämnas att 
han cammanlagt har verifika
tioner 1rån omkring 300 sta
tioner .! 125 länder. • 

BE 
Forts. på sid. 56 

-LÄR ER RADIO bygg själv-
VARFÖR INTE ANVÄNDA 
EN LITEN DEL AV FRITI
DEN TILL ATT KVALIFI
CERA ER FÖR NÅGOT AV 
DAGENS OCH FRAMTIDENS 
GIVANDE YRKEN INOM 

RADIO-TV-ELEKTRONIK 
RADIOTEKNIK och RADIOBYGGE 
E n k U TS för den nybörj are, som v ill b li en 
skicklig radioamatör. 9 rikt illustrerade 
lär obrev. 
Ur innehållet: Morsetelegrafering. E lektri· 
citetslära. Likström och växelström. Bär
våg och modulering. Svängningskretsar. 
sp olar och spolsystem. E lektronrör. Ue
skrivning av förstärkare, enkla och kompli
cerade mottagare. antenn er m. m . 

B est.nr R A Kont . Kr. 54: -
Avb. K r . 62: -

RADIOTEKNIK I 
Utan förk unskaper k an Du efter genom
gången kurs själv bygga~ t r imma och fe l. 
sök a samt reparera olik a apparater. Du har 
även fått en stabil grund för vidare utbild
ning. U r de 26 k ursbrevens innehåll: Mot· 
st And. Sp olar . K ondensatorer. Transfor
matorer • Svängningskretsar . E lektronrör. 
Sändare . D e olik a stegen i en mottagare 
genomgås noggrant . Rak mottagare • 
Superheterodyn . Mätteknik. R eparat ions
t eknik . Trimning. Högfrekvensteknikens 
rand område. 

Best.nr R K I Kont . K r. 120: -
Avb. K r. 144: -

TRANSISTORTEKNIK 
En noggrann genomgång av denna kurs ger 
Er möjligh et att obehindrat läsa och förstå 
t ransistorkopplingar ~ även mera komplice
rade såd ana. K ursen beh andlar alla vikti
gare transistork opplingar. Förkunsk aper: 
Grundläggand e kunskaper i elekt ro- och 
radioteknik. U r innehållet: Transist orns 
teori och arbetssätt . Lågfrekven s- och 
effek tförstärkare. Oscillatorer. Pulskretsar 
med transistorer. Likspänningsomvandlare 
• Geiger-Miiller-rä knare . H F -kret sar • 
Mellanfrekvens- och blandarsteg . 4 läro
brev i A4-format med svarsuppgifter . 

B est.nr T R I Kont. K r . 54: -

TELEVISIONSKURS 
Omfattar t elevisionsteknikens grunder samt 
noggrann genomgång av aUa kretsar i en 
modern TV-mottagar e. Efter genomgången 
kurs k an Ni r äkna Er t ill de kvalificerade 
T V-teknikerna . K ursen förutsätter goda 
kunsk aper i radioteknik . Brevens inn ehåll: 
Allmänna grunder. H F- och blandarsteg. 
MF-först ärkning och d emodulation . Bild
förstärkning, synkseparer ing et c .. Ljuddel, 
rör , nä tdel • Vippgeneratorer , linjeavböj
nin g . Linjeslutsteg . Bildoscillator • Bild
röret . Mät- och provningsteknik • T V -re
p arationsteknik • 12 t ryck ta lärobr ev med 
svarsuppgift er . 

Best.ur TV I Kont. Kr. 66: -
Avb. Kr. 79:-

RÖRKOPPLINGSHANDBOKEN 

Radio Tubes 

för alla kon
struktör'er, 
servicemän 
och amatörer 
Inneh å ller full
st ändiga a n
slutningsch e
ma och sockel
kOJlplingar för 
flerta let före
k ommande amerikanska och euro
peiska rör. 
Obs! Med a nv isningar tryckta även 
på svenska. 

Best. nr. 9800 Kr 18: 75 + oms 

AB BEVA TEKNIK. 
Härmed best ä lles : 

. . . . . . . . . st byggsats_ best.nr 

. . . . . . . . . st brev kurs. best.nr 

TRANSISTORFÖRSTÄRKARE 
Bygges på folieplat
t a. Storlek 75 X 115 
mm. Alla delar ink!. 
4 t ransistorer och 
tvA transformatorer. 
P ush-pull slutsteg. 
Max. u teffek t 0,35 
watt. Drives med 
f icklampsbatter i. 
Mycket användbar 
förstä rkare, lätt att bygga. 

B est.ur B S-7 Kr. 79: 15 + oms 

HI-Fl FÖRSTÄRKARE 

. Mini-Hi·Fh 
vår alltmer 
p opulära b ygg
sats h ar en 
maximal ut
effek t av 4,5 
watt. Separata 
bas- och d is
k antkontroller. 
Byggsatsen inneh Aller alla d elar u tom 
lödtenn. Chassit är stansat och bockat med 
aU. bål uppt agna. 
Extra: Ritn. t ill högtalarlåda bifogas. 

Best.nr B S-3 Kr. 196: - + oms 

ANTENNFÖRSTÄRKARE 
Finnes nu i 
två olika 
utföranden. 
B åda h ar 
frekv.områ
det 150-
545 k els, 
515-1840 
kels och 
5,65-20,2 
Mc/s. Förvandlar den enklaste r UllOraQJ,O
mottagare t ill en effek t iv långdistansmot 
tagare. Lovordad av DX-jägare~ sändar
amatörer , ID. fl. 

Best.nr BS-l K r . 49: - + oms. 

Liknande B S-l men med ferritantenn och 
cascod~koppling. Ger enast ående resultat . 

B est.nr BS-6 Kr. 56: - + om s 

MORSEÖV N I NGSAPPARAT 
Med transist or och folieplatta. Bygges på 
en h alvtimme. A.nvändbar även f ör andra 
ändamål. Drivs med et t ficklampsbatteri. 

Best.ur BS-5 Kr. 28: 65 + oms 

U KV-TILLSATS 
Med HF-steg. Täck er FM-bandet 86-102 
mc/s men k an ändras för andra områden, 
TV-ljud, polis-taxi et c. 

Best.nr B S-4 Kr. 41: 75 + oms 

Motsvarande BS-4 men med folieplatta. 
Färdigborrad . Bygges på några timmar. 
Lätt utbytbar t spolsystem. 

Best.nr BS-4 (Pq Kr. 57: 60 + oms 

Obs. T ill byggsatserna medföljer alltid full
ständiga ritningar och byggbeskrivningar. 

AB BEVA-TEKNIK 
BOX 21015 STOCKHOLM 21 

Box 21 Otl, STOCKHOLM 21 

Kr . 

l{r . 

Namn: . .. ..... .. .............. .. ... . .. . . . . . .. . ...... . .. . .... . 

Adress: . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .... . .. . 
RoT 6/67 

------------------- ... _--
Informationst jänst F 30 
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t 
SlEMENS 

Miniatyrreläer 
Siemens välkända miniatyrreläer och tillbehör levereras omgående från vårt 
lager. 

Prisexempel 

Typ Spänning Funktion Bryteffekt Pris per st. vid Pris per st. vid 
köp av 1-9 st. köp av 10 st. -

Y23154--C0416--B104 6Y-- 2 växlingar 30 W 13,50 12,10 
» --C0420--B104 12 Y-- » » 13,50 12,10 
» -C0422--B104 24 Y- » » 13,50 12,10 
» -C0426--B104 48 Y-- » » 13,50 12,10 
» --00412--B110 6Y-- 4 växlingar » 15,50 13,90 
» -00418--B11O 12 Y- » » 1 5,50 13,90 
» --00421-B110 HY-- » » 15,50 13,90 
» -00426--B11O 48Y- » » 1 5,50 13,90 
» -00421--F104 24 Y-- 2 växlingar 100 W 15,50 13,90 

Med magnetisk låsning 

Y23003--B0037--B110 2 x H Y-- 4 växlingar 30 W 19,10 17,10 
» -B0025--B110 2 X 12 Y-- » » 19,10 17,10 
» --B0037-- F104 2 X 24 Y-- 2 växlingar 100 W 19,10 17,10 

För växelspänning 50 Hz 

Y23005-- BOO04-- B 110 220 y,....., 4 växlingar 30 W 26,60 23,90 
» -- BOOO4-- F104 220 y,....., 2 » 100 W 26,60 23,90 
» -B0010--B110 240 y,....., 4 » 30W 22,60 20,30 

SVENSKA DELTRON AB 

Beställning 

Fack, Spånga 2. Ordertel. 08/366957,366978 
Butik: Valhallavägen 67, Stockholm ö. Tel. 345705 

Fråga efter Siemens-komponenter hos oss. 

Vi beställer för omgående leverans följande antal reläer: 

Antal Typ Spänning Funktion Bryteffekt 
Pris per st. 
vid köp av 

1-9 st. 

Pris per st. 
vid köp av 

10 st.-

Företag ................................ ........................................ :: ............................................................................................... . 

Namn 

Adress ................................................................................................................ ........................................................... _ 

Postad ress ._ .................................................................................................... _ Tel ............... ..!. .............................. . 

Swd 2-434 RT 6/67 

Informationstjänst F 31 
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forts. 

Interiör från bandcentralen där 
63 olika inspelningar kan göras 
samtidigt. Som synes är det 
Ampex-masklner man förlitar 
sig på. 

Voice of America 
25 år 

• • Voice of America, det 
amerikanska utlandsprogram
met i radio, har i år firat sitt 25-
årsjubileum. Detta uppmärk
sammades med ett två timmar 
långt specialprogram som sän
des fem gånger över samtliga 
YOA:s frekvenser. Bing Crosby 
var programvärd och bland 
hans gäster märktes en rad 
kända personer som Miriam Ma
keba, Caterina Yalente, Louis 
Armstrong, Frank Sinatra samt 
artister från en mängd länder. 
President Johnson hördes ock
så i festligheterna. 

Det var mitt under brinnande 
krig som VOA började sina 
sändningar. Den 24 februari 
1942 läste Robert Bauer på 
tyska och Giorgio Padovano på 
italienska nyhetskommunikeer 
och kommentarer vilket var in
nehållet i premiärprogrammet. 
De två nyhetsuppläsarna hade 
inga goda nyheter att komma 
med ur amerikansk synvinkel. 
Amerikanska örlogsfartyg hade 
sänkts, amerikanska trupper re
tirerade på Java, tyska trupper 
ryckte fram i Libyen, och myc
ket annat nedslående från tys
karnas stora initialframgångar i 
andra världskriget. 

Nyhetsuppläsarna hade dock 
ett viktigt meddelande till si
na lyssnare: Man informerade 
om att denna sändning skulle 
upprepas varje dag i frC!mtiden, 
oavsett om nyheterna var goda 
eller dåliga ... 

Nyheterna blev inte mycket 
bättre under det första och and
ra året, men däremot växte an
talet lyssnare såväl i Europa 



DX-spalten 

Världens meste "disc-jockey .. , Willis Conover (t h) med några 
kända musiker vid en intervju för några år sedan. Jazzvännerna 
känner säkert igen veteranerna: Fr v trumpetaren Bobby Hackett, 
gamle Armstrongklarinettisten Barney Bigard - jämte Louis 
själv i typisk stil - samt Woody Herman, uppknäppt värre. 

Huvudkontrollrummet I Washington från vilket 26 olika program 
dirigeras samtidigt. 

som i Fjärran Östern. Program
men sändes på allt flera språk, 
en tid även på svenska. Nyhe
terna blev dock så småningom 
gynnsammare. Kriget i Europa 
slutade och senare också 
stridshandlingarna i Stillahavs
området. När kriget väl var över 
fann man att Voice of America 
fortfarande hade en mission att 
fylla som utlandsprogram. 
Många andra länder började att 
sända liknande program. 

1942 använde VOA 13 sända
re och programmen sändes på 
5 språk. I dag sänder Voice of 
America över 800 timmar pro
gram per vecka på 38 språk 
över 100 olika sändare till tio
tals miljoner lyssnare runt om 
i världen. Relästationer finns i 
Tyskland, England, Grekland, 
Marocko, Liberia, Thailand, Fi
lippinerna, Okinava, Hawaii, 
Vietnam, Ceylon samt runt om 
i USA och utanför USA:s södra 
kust mot Karibiska öarna och 
sydamerikanska kontinenten. 

Utlandsprogrammet sorterar 
under Förenta Staternas Infor
mationstjänst och dess uppgift 
är att spegla utvecklingen i USA 
genom nyhetssändningar och 
kommentarer. Varje dag kom
mer mellan 500 och 1 000 brev 
från lyssnare i alla delar av 
världen. Ett viktigt inslag är 
sändningarna på s k »special 
English», ett nyhetsprogram 
som sänds på lättförstådd eng
elska och som läses långsamt. 
Det når miljontals lyssnare värl
den över och VOA distribuerar 
särskilda ordlistor till detta pro
gram som samtidigt kan kallas 
för en »global språkkurs». 

Programmen inspelas iii I 
största delen i de 23 studiolo
kalerna i Washington och distri
bueras sedan per telefonkabel 
till relästationerna, varav den i 
Greenville i USA är världens 
starkaste kortvågssändare med 
sina 500 kW. Från huvudkon
trollrummet i Washington kan 
en man samtidigt sköta 26 olika 
programsändningar. 

Så sent som i november i 
fjol lade VOA om stilen i sina 
engelskspråkiga sändningar till 
Europa. Det medförde att pro
grammet blev mera lättavlyss
nat med rappa nyhetskommu
nikeer, snabba kommentarer 
och korta reportage. VOA sän
der därutöver serier av föreläs
ningar på hög nivå under rub
riken »Forum». En rad av USA:s 
främsta experter framträder i 
dessa serier. 

Dags för signaturmelodin ... 
VOA:s populäraste program, för 
att inte säga ett av världens 
mest populära radioprogram, 
alla kategorier, är »Music USA» 
som har större lyssnarfrekvens 
än något annat radioprogram i 
världen. Det började sändas 
1954 och programvärd genom 
alla år har varit Willis Conover 
som varje dag räknar med 30 
milj lyssnare i ca 80 länder. 
Särskilt i Sovjetunionen och 
Östeuropa hävdar VOA att pro
grammet rönt stor framgång. 

Intresserade lyssnare kan få 
noggranna och detaljerade 
sändningsscheman från Voice 
of America, Washington D.C., 
USA, dit även rapporter skall 
sändas. Rapporter besvaras 
med QSL-kort. • 

Q-meter 

T2 

mäter och jämför 
snabbt och enkelt 
• induktanser 
• kapacitans er 

Oscillator
frekvens 

Kapacitans 

Zf 

Lf2 

100 kHz-
100 MHz 
( ± 1 % ) i 6 steg 
40-550 pF 
( ± 2 %) 
4000-300 ohm x 
MHz ( ± 2 % ) 
600-50.uH x 
MHz2 ( ± 2 %) 

PRIS 1480 KRONOR 

• Q-värde 

Inkremental 
kapacitans 
Q-värde 

± 2 x 5 pF 
10-100 och 40-
400 ( ± 5% ) 

Induktans- med ± 5 % nog-
mätning grannhet 
»% Q»-inställ- ± 10 % med 1% 
ning . noggrannhet 

Ring oss idag för broschyr! 

SCANDIAMETRleM 
S. LÅNGGATAN 22· FACK SOLNA 3 . TEL.. 08/82 0410 

I Danmark : SC. METRIC A/S · KÖPENHAMN · TEL. 890876 
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KOMMUNIKATIONS -
privatradio 
27 Mbl. 

PRIS 
675:-

COBRA V KISELTRANSISTORISERAD SÄNDARE/ MOT
TAGARE 5 W ineffekt, 3,5 W uteffekt, 5 kristalls t yrda kana
ler. GRATIS! Katalog över 35 olika radiotelefoner. 

IMPORT FÖRSÄLJNING SERVICE, 

Speed-IMPORT - Box 5155, Malmö 5 - Tel. 040/916710, 

FM Transistor Tuner 
8316 

FM/MF Transistor 
Strip med LF steg 
7238 

Pr;'uppgifter och tek
niska data med diagram 
översände. på begäran. 

Informationstjänst F 33 

LARSEN & H0EDHOLT 
Ryesgade 51-53 

KÖPENHAMN" - DANMARK 

Informationstjänst F 34 
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SCHRACK 
TYP RU 

B::·::· :.::" RU 51 1 
:::- . .. : ~ RU 521 

. RU 531 
w .. 

REED-RELÄER 

• snabb 
(500 koppl. per sek). 

• driftsäker 

• plast kapslad 
~ 

!! RU 531 

• variationsrik 

• prisbillig 

Specialbroschyr och prislista hos generalagenten 

inggnJörsflrma 

Itulstel,nll' alt 
Telefon 031 /640590, 640591 Box 51017 -
Göteborg 51 Östergärde Industriområde 

Informationstjänst F 35 

ERAB 
Omkopplare 

Tryckströmställare 

Mikrobrytare 

Begär katalog 

ELEKTRO-RELÄ AB . Glanshammarsg. 101, Sthlm Tel. 08·418376 

Informationstjänst F 36 

STRÖMTRYCK 
• tryckta kretsar lör högl anspråk 

Kontakta Cromtryck redan vid planeringen. 
Efter om· och tillbyggnad har vi fått större 
resurser· På kort tid tillverkar vi prototyper, 
även med genompläterade hål · Genom Ii· 
censavtal med den internationellt ledande 
gruppen inom området, bl.a. Photocircuits 
Corporation, New York, är vi a jour med de 
senaste erfarenheterna. 

Mönsterkort skala 1:1 
konstruerat vid 
AB Transistor 
Slockholm 

CROMTRYCK 
Jimlllndsg. 151, Ylllinl~Y. Tel. 37 21i 40 

Informationstjänst F 37 
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problemspalten 

problem 3/67 
har följande lydelse: 

Omkopplaren O i tig 1 är pe
riodiskt öppen 1 sekund och 
stängd 1 sekund. Om C från 
början är urladdad uppstår ef
ter en viss »insvängningstid» 
över C en sågtandspänning som 

fig. 1 

varierar mellan ett konstant 
maximivärde och ett konstant 
minimivärde. Vilka? Och hur 
lång är insvängningstiden? 

»Allt förändras med tiden» 
skriver Börje Ange/strand i Jön
köping och fortsätter: »Hur än 
e-termerna vrids och vänds fås 
inga konstanta max- och min
värden. Låt oss inte grånas i 
förtid och överlåt åt e-funktio
nerna att arbeta sig fram mot 
sitt fjärran gränsvärde.» 

Andra lösare - inte så få 
för den delen - har inte givit 
tappt lika snabbt utan har ar
betat sig fram t ill både intres-

u 
QJ 

0,2 

0,' 

fig. 2 

trycksaker 

santa och välformulerade lös
ningar. Som t ex civiling J C 
Andersson i Linköping som ger 
följande lösning: . 

»När kretsen slutes vid tiden 
t = O är i första ögonblicket 
spänningen över kondensatorn 
och därmed också spänningen 
över 1 kohm-motståndet noll . 
Strömmen genom 2 kohm-mot
ståndet som uppenbarligen är 
0,5 rnA går alltså helt till kon
densatorn som alltså laddas 
upp med hastigheten 0,5 V/s. I 
stationärt tillstånd , då ingen 
ström flyter till kondensatorn, 
fördelas spänningen över mot
stånden som dessas resistan
ser, dvs vi har l/S V över kon
densatorn. 

Kretsens tidskonstant vid 
uppladdning är alltså (l/a) V/0,5 
V/S = 2/a s. Spänningen växer 
alltså vid tillslag som funktio
nen (l/S) . (1 - e-3 ' /2) och vid 
frånslag vid t = 1 s har vi Vi = 
Ch . (1 - e-3

/"). Vid frånslag 
faller uppenbarligen spänning
en exponentiellt mot noll med 
tidkonstanten 1 s då konden
satorn laddar ur sig genom 1 
kOhm-motståndet, dvs som Vi . 

kataloger och broschyrer 

Svenska Mätapparater AB, 
SWEMA, Farsta 5: 

»Mätteknisk katalog-hand
bok» över bl a högeffektmot
stånd, motståndsdekader, 
precisionspotentiometrar, 
mätbryggor och mätgivare. 

AB Tudor, Stockholm 1: 
stor katalog i lösbladssystem 
över Westinghouse kiseldio
der och tyristorer, Tudor ki
selventiler, selenventiler och 
tyristorreglerade galvanolik
riktare. 

Schlumberger Svenska AB, li
dingö : 

1967 års katalog över Heath
kit byggsatsprogram. Bland 
nyheterna märks en färg-TV
mottagare och en portabel 
svartvit-mottagare. I övrigt 
återfinns ett stort sortiment 
radiomottagare, privatradio
apparater, amatörtransceiv
rar, stereoutrustningar, mät
instrument m m. 

Svenska Grundig AB, Malmö : 
broschyrer över nya band
spelare, bilmottagare och 
hem-mottagare. 



e-Cl
-

I
) . Vid tillslag vid t = 2 s 

har vi alltså V. = V, . e-'. 

Vi har tydligen en geometrisk 
serie 

Sn=a(l + q+q2+ . .. + qn) = 
n 

= a~q=a + q(l + q + ... + qn-I)= 
el 

=a+q,Sn-1 

varför 
n 

V 2n+1,= V 1 l:e-5 V/2 = VI . 
o 

· [1 - e-(5 /2) • <n+I JJll - r 5/2 

eller 

V 2n- 1 =(1 /3)· [1 - e-3 /2] . 

• [1-r5n /I]/[1-r5/2]=O,282· 
· (1 - ron I') , 
och V 2n - V 2n- l • r l = (1/3). 
· [e3 /2 _ 1] . [1 - e5n l '] / [e5 / ' - 1] = 

= O,104(1-e-5n/2) 

problem 6/67 
Problem nr 6/67 , har insänts 

av ing Tore Karlsson, Handen : 
En radiohandlare fick en dag 

en leverans av 36 st torrbatte
rier i 6 förpackningar om 6 bat
terier i varje. 5 av förpackning
arna innehöll 1,5 V-batterier, 
en förpackning hade enbart 1 
V-batterier. 

Den stackars radiohandlaren 
hade mycket, mycket bråttom 
och hade bara tid med en en
da spänningsmätning. Hur skul
le han genom denna enda 
spänningsmätning kunna av-

AB Eltron, Stockholm 42: 
kombinerad handbok och ka
talog över stereoanläggning
ar (Sennheiser). 

Ingenjörsfirman Gunnar Petter
son, Farsta 1: 

katalog över Lektrokit chas
si-byggsatser för elektronik
utrustning. 

Oltronlx AB, Vällingby: 
kortformskatalog över ett 100-
tal olika typer av likspän
ningsaggregat av företagets 
egen tillverkning. 

Vi kan nu göra följande upp
ställning: 

Spänningen kommer alltså 
att svänga mellan gränserna 
0,104 V och 0,282 V. Insväng
ningstiden kan anges på olika 
sätt och beror naturligtvis på 
hur noga man är. 1 % uppnås 
på 3 s; 1 0/00 på ytterligare 2 s. 

Hr Yrjö Lovin i Spånga har 
på liknande sätt kommit fram 
till att för varje ny uppladdning 
av kondensatorn erhålles ett 
tillskott i spänning som är 
1/e2

•
5 av föregående, dvs ca 

8,2%. 

Hr E Kannikko i Luleå till
lämpar Laplace-transformation 
och har kommit fram till att 
sågtandspänningen får den i 
tig 2 visade vågformen. 

göra i vilken förpackning 1 V
batterierna befann sig? 

Lösningar till detta problem 
kommer i RT nr 10. Särskilt 
eleganta, roliga eller intressan
ta lösningar belönas med 25: -. 
Lösningarna skall vara red till
handa senast den 5/7. Skriv 
»Månadens problem» på kuver
tet. Adress: Radio & Television, 
Box 3177, Stockholm 3. 

Förslag till nya problem tas 
emot, och för sådana problem 
som kan användas utgår ett 
honorar av 35 kronor. 

Scandia Metric AB, Solna: 
broschyr över elektroniska 
mätinstrument för industri, 
forskning och undervisning, 
exempelvis räknare, pulsge
neratorer, rörvoltmetrar, och 
Q-meter från Advance, siffer
tryckare från Kienzle. 

Bo Palmblad AB, Stockholm 
SV: 

IERC »Technical Bulletin» in
nehållande data och mått
skisser för kylanordningar till 
bl a TO-kapslade transistorer. 

ALL TRANSISTOR FM TUNER 
MODELL FM 200 

Crown FM-200 FM TUNER är en mottaQare för UKV-FM avsedd att anslu· 
tas till befintlig förstärkare. Avstämnmgsenheten är bestyckad med 6 
transistorer och omspänner frekvensområdet 88-108 Mc. Inbyggd tele
skopantenn samt uttag för yttre antenn finns. Utgångsspänning 0,5 V. 
över 100 KO. Enheten drives av 4 st så kallade pen light celler och för
brukar endast 7,5 mA. Crown FM-2OQ FM TUNER har vid prov visat en 
förbluffande god frekvensstabilitet. Den automatiska frekvenskontrollen 
och förstärkningsregleringen fungerar utmärkt, amplitudbegränsaren och 
detektorn är överlägsna de som vanligen förknippas med transistoriserade 
mottagare. 
Netto-Pris: 130: - excl. oms. 

Typ : 

Frekvensområde : 
Mellanfrekvens : 
Känslighet : 
Uteffekt: 

Mått : 
Vikt : 

Tekniska Dala: 
Super med 6-Transistorer och 2-
Dioder. 
FM 88-108 Mc 
10,7 Mc 
6 dB (2iJ,V/m/mW) 
0,5 v mindre än 3 'lo distorion vid 
100 '/. modulation 
40 X 200 X 120 mm 
780 g. 

Katalog sändes mot kr. 2: 50 i frimärken. 

SVENSKA DELTRON AB 
Fack, Spånga 2. Ordertel, 08/36 69 57, 36 69 78 
Butik : Valhallavägen 67, Stockholm O. Tel. 345705 
Fråga efter Slemens-komponenler hos oss. 

Informationstjänst F 38 

COMPANION III 

Made in USA 

HELTRANSISTORISERAD 5 WATTS RADIOTELEFON 

för 27- och 29 MHz-banden. En verklig nyhet från PEARCE-SIMPSON, 
Miami, Florida, U.S.A. Effektiv, lättskött, elegant. Dimensioner: 220 X 60 
X 170 mm - passar alla fordon. 13 transistorer och 7 dioder. Känslig
het: bättre än 1 /LV. Brusspärren justerbar mellan 0,5 och 1000 pV. Selek
tivitet: 6 dB ± 2, kHz, 40 dB ± 7 kHz. Sändaren lämnar 3 watt antenn
effekt vid en inmatad kollektoreffekt av 5 watt. Companion III kan även 
användas för ordergivning varvid den fungerar som förstärkare till en 
yttre separat högtalare (Public Address). Pris 1 090:-

Även andra typer av radiotelefoner lagerföres, från 0,1 watt till 5,0 
watts effekt samt alla övriga tillbehör. 

Kontakta oss för upplysningar. Begär broschyrer! 

ELDAFD 
INGENJÖRSFI.RMA 

Kvarnhagsgatan 126, Vällingby. Tel. 08/896500,8972 00 
Återförsäljare sökes 

Informationstjänst F 39 
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PAPST 
Bandspelaremotorer 

Synkronmotor 
9.35/19 cm/sek 

Studiomotor 
19/38 cm/se k 

Spolmotor 

Vi representerar Papst och har samtliga 
motorer i lager 

INGENJÖRSFIRMA LEO BAB 
Riksbyvägen 12, Bromma tel. 252334 - 252379 

Informationstjänst F 40 

PROFESSIONELLT 
TAPE DECK 
för laboratorlebruk, skolor, krä
vande amatörer etc. 
3 Pabst motorer, hysteresis 
synkron capstan motor. 4 has
tigheter, max 15" per sek. 
10'12" NAB spolar kan användas. 
Hela drivsystemet med synkron
motor, svänghjul etc. kan lält av
monteras. 
Plats för 4 Bogen-huvud. Inga 
tryckkuddar • 
VridmomentreduktIon för mIndre 
spolar. Automatiskt stopp vId 
tape-brott. 
Svaj medelvärde: 15" p. sek 
0,05 'lo, 7'/," p. sek. 0,08 'lo, 3'/," 
0,13'10 etc. 
Målt; 432 mm X 298 mm, vIkt 
11,5 kg. 
Kan fås I 2 utlöranden: 1) so
lonoldstyrd lämpI. för fJärrstyr
nIng, 2) mek. koppling med 
variabel hast. vid snabbspol
ning. 
Pris utan huvud kr. 1 725: - nelto 
Inkl. oms. 
BRENELL TAPE DECK: 3 Pabst 
motorer, hyst. synkron capstan 
motor, 4 hast. max 15" p. sek. 
svaj v. 15" D. sek. 0,05 '/" v. 7'/," 
p. sek. 0,1 'lo etc. Plats för 4 hu
vud. Spol. max dlam. 10'/," NAB 
el. 8'/.". 
Prisex. : Stereo tape deck m. 3 
Bogen unlv.-huvud kr. 975: -
netto Inkl. oms. 
BRENELL »TAPE LINK» förför
stärkare till ovanst. stereodäck 
kr. 830: - nelto Inkl. oms. 
Dessutom hela vårt vanliga ste
reo-hlgh-fldellty bandspelar-pro
gram: REVOX UH ER TANDBERG 
B & O TRUVOX AKAI etc. 
ALLT I HIGH FIDELITY. BEGÄR . 
OFFERT (med angIvande av 
önskemål) 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7, Stockholm VA 
Tel. 30 58 75, 32 04 73 

Informationstjänst F 41 
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Nyhet 

VHF 
Alarmapparat 

Mottagare 

Avsedd att användas i sam

band med befintlig bassta

tion. 

Närmare upplysningar och 

försäljning 

ING.ÅKE NETZING 

Skivarp tel. 0411/70244 

Informationstjänst F 42 

för 25 år sedan 
ur Populär Radio 
NR 6 1942 

»De ultrakorta vågornas ut- . 
bredning, en jämförelse med 
optiken. Materialkonstanternas 
betydelse» heter inledningsbi
draget till juninumret, författare 
Bengt Svedberg. 

»Dämpningen blir i saltvatten 
större än i sötvatten, beroende 
på det förras större lednings
förmåga. För vatten fås vid ra
diovågor ett brytningsindex av 
n = 9, medan vid ljusvågor n = 
1,3. Med en infallsvinkel på 45 0 

fås sålunda för radiovågor en 
brytningsvinkel av endast 4,50

• 

Detta innebär att strålar med 
högst varierande infallsvinklar 
komma att efter inträdandet i 
det tätare mediet förlöpa näs
tan vinkelrätt mot grärisytan.» 

Populär Radios konstruk
tionsserie fortsätter sedan en 
3 + 1-rörs allströmsmottagare 

kort rapport 
om ... 
SJÄLVTELEFONERANDE 
TJUV- OCH BRANDLARM 
Ett brittiskt företag har utveck
lat en anordning som - anslu
ten till brand- eller tjuvlarm -
automatiskt slår telefonnumret 
till en larmcentral. 

Sedan numret slagits och 
larmcentralen svarat, startas en 
skivspelare som spelar upp ett 
meddelande som repeteras med 
vissa tidsintervall. - Jfr svens
ka larmofon-systemet. 

NY BATTERILADDARE 
En annan brittisk nyhet är en 
miniatyrenhet för laddning av 
nickelkadmiumbatterier och 
andra ladcjningsbara batterity
per. Enhetens dimensioner är 
inte större än 19 (diameter) X 
32 mm och den kan därför lätt 
byggas in i all slags portabel 
elektronikapparatur. 

LöDNING pA LöPANDE 
BAND 
Automatiserad våg lödning, en 
ny teknik för lödning av t ex 
kretskort i stora serier, har ny
ligen börjat presenteras för 
svensk elektronikindustri av Ed
vard Schneidler AB i samarbe
te med Ajgers Elektronik AB. 

Den nya tekniken går ut på 
att alla moment som krävs för 
förstklassiga lödningar utförs 
automatiskt i en löpc!F1de följd, 
d v s tillförsel av flussmedel , 

beskrivits. En »mindre super
heterodyn» utlovas, och till den 
ändan genomgås »superns prin
cip samt funktionen hos dess 
huvuddelap>. 

»Vid kalkyler över hur myc
ket en viss arbetsstyrka bör 
hinna med, har man att ta hän
syn till apparatklientelet (?) , 

Skörmgaller- Anod· 
spgnni~g. . spänning 

Principkoppling för heptodde
len i den moderna triod-hepto
den ur juninumret 1942. 

förvärmning, lödning samt ef
terföljande rengöring och tork
ning. 

Lödningsanläggningen är av 
det amerikanska fabrikatet 
Electrovert och marknadsförs 
av Edvard Schneidler AB. -
Lödningskemikalier från Alpha 
Metais, USA, marknadsförs av 
Ajgers Elektronik AB. 

ELEKTRONISK SLAGRUTA , 
Hewlett-Packard i USA har kom
mit ut med ett arbetsbesparande 
instrument för elektriker och te
lereparatörer. Med instrument 
kan man lokalisera nergrävda 
kablar, mäta hur djupt en ka
bel ligger samt bestämma 
kontaktmotstånd i kabelskarvar 
och jordförbindningar. Instru-



arbetets grundlighet samt per
sonalens individuella förutsätt
ningar och kunskaper. Det är 
av denna orsak vanskligt att 
lämna några sifferuppgifter. 
Som genomsnitt får man väl 
räkna med 75-100 mottagarre
parationer per man och må
nad.» 

Avsnittet är hämtat ur •• Ser
visteknik» av Uno Johansson 
med underrubriken »Servisar
betets planering. Preliminära 
prov». Artikeln ger tips om ut
rustning för rationellt servisar
bete, som man då ville stava 
servicen - fullt korrekt, men 
försvenskningen har aldrig sla
git igenom, som känt. 

Apparatserien för nybörjare 
inleds med kristallmottagaren: 
»En kristallapparat är också bra 
att ha i reserv, om nät- eller 

mentet har beteckningen Del
con 4901 Fault Locator, och det 
marknadsförs i Sverige av H-P 
Instrument AB, Gentralvägen 28, 
Solna. 

bfltterimottagaren skulle strej
ka.» Då förf nämner att »Ijud
kvaliteten är god och driftkost
naden ingen» uppfordrar det 
dock redaktionen till en allvar
lig fotnot: »Teoretiskt finns det 
saker som tala emot detta. Så 
har t ex en vanlig elektromag
netisk hörtelefon icke någon 
idealisk frekvens kurva.» 

Resonans vid lågfrekvens ge
nomgås som teoretiskt hållen 
artikel, och i övrigt meddelas 
att S R K besett Observatoriet i 
Saltsjöbaden och studerat mån
berg. 

Med genuint beklagande till
kännages så att Populär Radios 
handböcker - på grund av vä
sentligt stegrade kostnader -
från 1 juli 1942 nödvändigtvis 
måste kosta 75 öre per volym 
till prenumeranterna ... 

FLERKANALSTELEFONI 
MED INTEGRERADE KRETSAR 
SGS Fairchild har tillkännagivit 
ännu lägre priser på integre
rade linjära förstärkare, som 
därigenom får ökad använd
ning. Man har nu utvecklat 
system för multiplextelefoni och 
-telegrafi med max frekvens 100 
kHz, där de skrymmande LG
filtren ersatts med små behän
diga RG-filter och linjära mik
rokretsar. 

SJUNKANDE PRISER 
PÄ FÄRG.;TV-MOTTAGARE 
USA-industrin rapporterar en 
allt gynnsammare prissättning 
på färg-TV-mottagare och be
tydande prissänkningar väntas 
under innevarande år, i genom
snitt omkring 15 %. Konkurren
sen mellan elektronikföretagen 
är hård. 

I mars kom RGA ut med en 
15" mottagare som skall kosta 
mindre än 2000 kr. Sylvania 
säljer en 22" mottagare för ca 
2200 kr och Admiral Gorp er
bjuder 18 modeller till priser 
under 2 600 kr. 

För Sveriges del återstår att 
se om prognosen 3500-4000 
kr för en färgmottagare håller 
fram till den ovissa tidpunkt på 
70-talet då färg-TV startar. San
nolikt hinner ett prisfall utveck
las, räknat i dagens penning
värde. 

RADANNONSER: 

Önskas köpa: 

Signalgenerator 0,5-100 MHz. 
2 st. PR-app. 5 W för nät o ack. 
O. Kristofersson, Östergatan 1 
Trelleborg. Tel. 0410/ 10496 

Till salu: 

Studiobandspelare EMI 
Tel. 0755/33202 
17-19 

KVALITETSBAND rör bandspe
lare - SOUNDCRAFT tonband 

n1800 fot 12:45, n2400 fot 
16:95, 7#/3600 fot 25:95, 6#/1200 
fot 11:95, 6#/1800 fot 16:25, 6#/ 
2400 fot 20:80, 5#/900 fot 9:95, 5#/ 
1200 fot 13:25, 5#/1800 fot 15:60, 
3#/600 fot 10:70 exkl. oms plus 
porto - rabatt vid merköp 

INTER PLANNING 
Loviselundsvägen 91 Vällingby 3 
Tel. 08/89 56 59 

REALISATION 
Utförsäljning av HEATHKIT 
byggsatser ochfärdigbyggdaappa
rater. Amatörradio, ID-Fl, mät
instrument, marinelektronik m. m. 
Lista mot 35 öre i frimärken. 
PELCO Fack Sollentuna 2 

NORGE! 
Spesialfirma for privat-radio, 
antenner og tilbeh0r til Walkie
Talkies. Pris eks. Tokai Te 912,: 
N.kr. 378:-/stk Miliber kvalitet! 
Be om brosjyrer! 
TRANSISTOR-SERVICE 
Holtevn. 2 Borgenhaugen. 
(Tlf. Sarpsborg 52379) 

Populär Radio 1950-1954. In
bundna exemplar. Radio och Tele
vision 1955-1961 .Häftadei pärm. 
Säljes allt i ett. Välvårdadeexemp
lar, till högst bjudande. 
Gunnar Gustavsson 
Ringvägen 5, A . Filipstad 

LEADERSVEPGENERATOR 
LSG531 
Utomordentligt tillfälle att skaf
fa egen utrustning för trimning 
och kontroll av TV- och FM
mottagare. Såväl ljud, video som 
FM, bärvåg och MF. Kristall
kontrollerad. Frekvens 3-270 
MHz. Inbyggd markeringsgene
rator. Hög utspänning. Svep
bredden variabel. Idealisk även 
för uteservice. A v en händelse 
till synnerligen förmånligt pris 
netto 360: - . Ring HEDLUND, 
Krylbo 0226/ 11228 för pro
spekt och köpevillkor! 

KRETSKORT för tongenerator 
enl. RoT-beske. nr 4/67, 8:50. Även 
för övr. beskr. eller enl. Er ritning. 
Begär upp!. och priser! 
WEG Box 49043, Göteborg 49. 

TiIlve kning av elektronisk utrust
ning åväl serier som prototyper 
utför . 
Firm Elektronikmontage, 
Kalen ervägen 39, Göteborg l 
Tel. O 1/469420 

THE TRIPLETT ELECTRICAL 
INSTRUMENT CC, USA 

Modell 631 
UNIVERSALINSTRUMENT 
med inbyggd batteridriven 
RÖRVOL TMETER 

• enrattsinställning 
eliminerar fel koppling 

• nätoberoende 

• idealisk för service av 
bilradio och tv 

• 20000 ohm per volt för 
universali nstru ment 

. :11 megohm ingångsresi
stans för rörvoltmetern 

• extra mätkroppar för: 
30 kV AC eller DC 
HF-mätning 250 MHz 

• Pris: 475:-

Ring 
Generalagenten 

KLN TRADING AB 
Tel. 08-997040 

Fack, Bandhagen 4 
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GJUTNA LADOR. littmetall 
110XIIOX30 7:35 186X118X56 14:90 
118X93X56 8:90 186XlllX78 18:90 

BATTERIER till LAGA PRISER Svenska o. andra 
europe loka t. ex. 9V miniatyr 2: 25 (småkvant.). 
Antalspriser. upptill 1000 st/typ I trilådor. Begör 
offert. 

VRIDKONDENSATORER. miniatyr och 6 mm 
oxel: I gang. differentIoi o. butterfly t. ex. 30 pF 
var. Kr. 8: 75. 2x 8pF Kr. O: 90 2 gang 2x 3pF upp 
tlII2X90pF. 

TRYCKKNAPPSOMKOPPLARE I-lO gan g 
med och utan Individuell utlösning. 

SKJUTOMKOPPLARE miniatyr 3p. 2v. 1: 96 

RATTAR med chuck. stor sortering IJuao" 
QJ14.21. 28 mm fört. ex. 4 o. 6 mm axel. 6 fira.' 
på tAckplottor. 

LUFTTRIMMER konc. Philips!. 30 pF O: 96. d:o 
tiOpF 1: 45 
O:ollOpFl:86 
MIniotyr d:o 20pF l: 45, 30pF l: 65 (över 10 at 
antalsprl.er) 

POTENTIOMETER, t"dl .. typ 10lk, O,5W 
018 mm ±10% 10.22,47,100,220,470, 82O.Q 

3: 45/st 
VIPPSTRÖMSTALLARE av min. typ lp. 
bry!. 1: 96 
D:o OMKOPPLARE l pol. ank. (båda lA 
25OV) 2: 75 

PHILIPS HÖGTALARE 

Olm Ohm Watt Pris Olm. OhmWatt Pris 
05" 5 3 16: 90 012" 7 20 87: 75 
0S,5" 800 3 19: 90 012" 800 20 86: 50 
06" 5 6 lO: 20 012" 7 20 130:-
08,5" 800 lO 75: 00 4"X 6" 5 3 17: 80 
010- 7 lO 78: 40 6"x 6" 800 5 25: -

PEERLES HI·FI HöGTALARSYSTEM S, 15 25 W 
fr. KR. 67: 20 omonterad .l1er monterad pA. front· 
platta finns l 3,2 n, 8 DI 16 n Imp. Vllevererer 
Iven LORENZ, övr. Peerr. o. Philip., Sinus m. fl. 

ELEKTROLYTKONDENSATORER F&T 
m.fI .... 
MIniotyrutförande tub m. trådansl. 
6/SV 220 2: lO 180/175V 
5pF 1:15 250 2:15 10pF 1:50 
lO 1: 15 300 2: 90 50 3: 30 
25 l: 15 500 S: lO 50+50 3: 96 
50 1:15 1000 5:40 
100 1: 15 2500 8: 86 250/Z15V 
250 l: 20 5000 13: 30 32pF 2: 20 
500 1:96 
1000 2: 45 
2500 3: 75 
5000 6: 15 
10000 O: 75 

12/15V 
5pF 
lO 
25 
50 
100 
180 
250 
500 
1000 
2500 
5000 
10000 

1:15 
1:15 
1:15 
l: 15 
1:15 
1:30 
1:45 
2:45 
3:15 
5: 70 
9:45 

12: 25 

501fiN 
5pF 
lO 
25 
50 
100 
250 
500 
1000 
1500 
2200 

l: 15 
l: 15 
l : 15 
l : 25 
1:90 
2: 70 
3:90 
6:80 
8:86 

11:40 

50 2: 50 
32+32 3:40 
50+50 4:35 

350/365V 
8pF 1:80 
32 2: 25 
50 2: 86 
S+8 2: lO 
16+16 2: 70 
25+25 3:45 
32+32 4:05 
50+50 5:25 

70/80V 100+ 100 7: 20 

O,5pF l : 15 450/650V 
l 1:15 4pF 1:110 
I,S 1: 15 8 2: lO 

~ :::~ 50 3:50 
lO l: 15 8+8 2: 86 

30/35V 25 1: 50 1S+16 3: 50 
5pF 1:15 50 1:65 25+25 4:50 
lO l: 15 100 2: 80 32+32 5: 25 
25 1: 15 250 3: 45 50+50 7: 80 

50 1: 50 500 4: 96 5OO/550V 
64 l: 25 1000 8: 40 32+32pF 6: 30 
100 l: 30 2500 17: 40 50+50 9: 40 

BAGARE MED MUTTER Mat. polyesler1<on. 
350/365V 450/550V densatorer 250 o. 
8pF 2: 45 8pF 2: 110 400V O,01pF-lpF 
8+S 3: 15 25 2: 75 Styrolkond.600V 
16+16 3: 80 8+8 3: 50 2,5% 12-22,000 
32+32 5: 05 32+32 6: 80 pF 0:156-1:40 
50+50 6: 80 50+50 9: 00 20% 10-25.000pF 
100+1008:30 100+10014:40 0:40-0:115 

TRANSFORMATORER(tlIIRoT·beskrlvnlngor 
I loger, på beställning lindas även med önskade 
dota. Lev.tld 1-3 veckor.) 
N52 Glödatrömstransl. Prim.: 220V 50 Hz 

Sek. 6,3V 1,3A 15: 80 
N~ ~ob~WM _110 
N65 0:0 2X3,15V 4A,4/5V 4A 36:80 
N67 0:0 S.3 V 5A 31: 50 
N68 0:0 Prim.: o-~220-235V. Sek.: 

5VSA,S,3V4A 37:75 
N70 Transistor- och Glödströmstransformator 

6-35V Prim.: 220V 50Hz. Sek.: 4 st e,3V 
och 2 st 3, 15V O,5A för """,1I./sor. löd. 
öronansl. 24: 75 

N71 D: o med lA lind. f. parall./serlek. 29: 50 
N72 0:0 med 2A lind I. parall./serlek. 36: 50 
N130 Prim.: 220 V 50 Hz. Sek.: 4 st 12,6 V och 

2 st 6,3 V 0,5 A lind. f. parall/serlek. med 
löd öronansl. 29: 70 

N131 0:0 med l A lind. f. parall./serlek. 36:30 
N132 0:0 med 2 A lind. f. parall./serlek. 52:80 

• 
tt -.ws ILEKTRON
R6R OCH HALV
LIDARE av ",ark .. -
t.brlkat I LAGER av 
mer In 1110 olika mot
taa.,. och special· 
typer. VI r.v ......... air. 
'ar.kommande ty ...... 
EUROPEISKA o. AIU· 
RIKANaKA. 

N80 Sek.: 2 at S,3V o O,M f. ser./parall. 17:96 
N69 0:02 st 7V a O,1A I •• er./parollellk. 14: 96 
N90 0:02at9Va25OmAf •• er./paraJlellk. 18:50 
N120 0:02st12VaO,2AI.ser./parallellk. 1S:50 
N121 0:02 st. 12 V a O,4A I. ser./parallellk. 21:25 
N240 0 :02 at 24V a5A f ... r./parallellk. 66: 00 
N300 0:0 2 st 30V a 5A I. ser./p.rallellk. 74: 25 
N351 0:0 2X 35V lA, f. paral./serlekoppl. 31: 35 
N353 0:0 2X 35V 1,5A 36: 50 
N400 0:0 2 st 40V a 5A I. ser./parallellk. 79: 25 
N421 0:0 2X 42V lA I. paral./ser. 44: 75 
N422 0 :0 2X42V 2A f. parall./ser.koppl. 56: 75 
N1115 NATTRANSFORMATOR Prim.: O-~ 

22o-235V. S.: 110V l5OmA, 5V O,5A 22: 75 
N1815 0:0 Prim. : 220V 5Ops. Sek.: 2X lB3V (370V) 

150mA 2stS,3V2.5AC-12,6V2,5A) 49: 25 
N2O:lO 0:0 Prim.: 117-220V. Sek.: l X 2OOV:lOOmA 

6,3V lA,8,3V. 4A, heikapsi. m.lödtorn 49: 50 
N3480 0:0 o-~220-235V. Sok.: 2X 335V 

(-670V)lIndn.2X 400mA I. paral./ser.94:50 
N6212 0 :0 Prim.: o-~220-236V. Sok.: lX 240 

V 200mA. 1 X 375V 125mA 53: 50 
NR47 0:0 Prim.: l l 0-127-1 5Q-220-24OV 45mA, 

S,3V 1,5A, 4V O,75A 17: 75 
Andra nAt- o. utge transt. samt drosslar lagerföres. 

KATODSTRALERÖR 5" 5UPI RCA I original· 
lörp./OG 13-321 Kr. 59: 00 

TRANSISTORER o. DIODER 
AC107 9: 110 AF127 4: 95 OC76 B: 40 
AC125 3: 00 AF139 19: 75 2xOCSl 11: 40 
AC126 4: 35 AF178 7: 80 2x0C84 21: 00 
AC127 4: 80 AF179 8: 50 OCP70 19: 50 
AC126 5: lO AF180 lO: 65 BA102 4: 35 
2/AC12610: 20 AF181 9: 30 BA114 2: 70 
AC132 4: 20 AF186 7: 96 BY100 6: 30 
AC151 3: 90 ASY26 4: 50 BY104 S: 95 
AC153 6: 75 ASY27 5: 65 BZYB7 2: 05 
AC162 3:90 ASY28 4:50 OA70 1:20 
AC1~ 4: 35 ASY29 ' 5: 65 OA79 1: 35 
A0139 11: 40 BC107 4: 95 2xOA79 2: 70 
A0140 13: 00 BC106 4: 05 OASl 1: 20 
A0161 lO: 80 BClog 5: 40 0A85 l: 35 
A0152 O: 90 OC25 13: 50 OA90 1: 20 
AD149 14: 00 OC26 13: 50 OA91 1: 20 
AF102 7: 80 2xOC28 27: 00 OA85 1: 50 
AF105 5: 75 0C30 21: 80 OA200 6: 30 
AF114 6: 15 0C44 5: 70 OA202 6: 00 
Af115 6:00 0C45 5:25 0A210 11:25 
AF116 5: 25 OC70 5: 25 OAP12 19: 50 
AF117 5: 25 OC71 3:6 O OAl200 9: 90 
AFllB 10: 00 OC72 5: 25 OAl205 8: 70 
AF121 6: 80 2xOC72 lO: 50 0AZ210 7: 80 
AF124 6: 15 OC74 5: 70 OAl212 7: 110 
AF125 6: 00 2xOC74 l l : 40 2N708 6: 75 
AF126 5: 25 OC75 3: 90 2N1613 6: 50 
För produktion o. motsv. levererar vi fabr.nya 
restpoströr t. ex.: 
AZl 3: 95 EF89 2: 95 
Alll 5: 25 EF1~ 2: 96 
CV66 6: 95 EF164 2: 96 
CVll" 4>95 EFMll 9: 25 
0Y86/87 2: 95 EK90 3: 50 
EAA91 6ALS EL34 5: 96 
-602 l: 96 ElB3 3: 50 
EABCSO 3: 25 E164 2: 75 
EBC21 9: 20 EL86 3: 75 
EBC41 4: 50 E195 3: 20 
EBC90 3: 20 EM34 3: 96 
EBF2 O: 25 EM80 4: 35 
EBF80 3: 00 EY81 2: 96 
J;BF 89 3: 25 EZ40 3: 25 
EBl21 6: 75 EZ80 2: 96 
EC92 2: 80 EZ81 2: 90 
ECC33 g: 20 PABCSO 3: 75 
ECC40 6: 45 PCC84 4: 50 
ECCSl 3: 25 PCC85 3: 50 
ECC8I! 2: 80 PCC86 5: 40 
ECCB3 2: 80 PCC189 4: 75 
ECC85 2: 95 PCF80 3: 40 
ECesl 5: 95 PCF82 3: 96 
ECH4 g: 25 PCL82 3: 80 
ECH21 6: 50 PC164 4: 30 
ECH35 5: 95 PC186 4: 40 
ECH41 4: 45 PCL86 3: 95 
ECHBl 2: 95 PL36 5: 96 
ECH64 3: 20 Pl81 4: 25 
ECLll 3: 75 P182 3: 80 
EC182 3: 80 PlB3 3: 75 
EF22 3: 96 PL84 3: 45 
EF80 2: 65 Pl500 6: 95 
EF86 3: 25 PY81 3: lO 
EF86 3:25 PY~ 3:40 

PY68 3: 75 
UBCSl 3:45 
UBF89 3: 50 
Ues2 2: 95 
UCL82 4: 65 
UCH21 6: 50 
UCHSl 4: 25 
UF21 1:95 
U164 3:25 
UY41 3: 35 
UY86 2: 65 
OB2 5:95 
OD3ekv. 3: 96 
lA7GT 2:96 
lG4GT 0:96 
lHSGT 3: 75 
10SGT 1:96 
304 3: 96 
5U4GB 4: 75 
6BES 2: 96 
6E5 4: 80 
6J6 5: 96 
6SC7 6: 95 
12JSGT 4: 95 
1207GT 2:95 
12AS7 6:96 
l 2SJ7GT 2: 95 
12SK7GT3: 96 
12Z3 . 2:96 
35Z4GT 3: 75 
45 O: 95 
5OL6GT 3: 75 

Under 10 rör 3: - exp. avge Ex. oms. o. frakt 
endast pr postförsk. av Inneliggande lager 

BILDR6R Europ. o. amerik. fabr.nya m.6 måo; I 
garanti till LAGA PRISER t. ex. AW53-80 l st 
149: - (antalspriser) 

Under Juli mAnad I.mester.tingt l 

HlHEFAB} 
Bol 45025 STOCKHOLM 45 Telefon 08/20 15 00 

T .... .,g. 38 STOCKHOHM C 
KOMPONENTER FRAN POL TILL POL 
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Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt 
följande riktlinjer: 

Komponentnuniren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styck
Iistor. 

Beträffande komponentvärdena I 
schemana gäller alt för motstånd 
utelämnas ohm-tecknet, och för kon
densatorer utelämnas F. 

Således är 100 = 100 ohm, 100 k = 
100 kohm, 2 M = 2 Mohm, 30 p = 
30 pF, 30 n = 30 nF (1 n = 1 000 p), 
3 '" = 3 ",F osv. Alla motstånd 0,5 W, 
alla kondensatorer 250 V provsp om 
ej annat anges i stycklista. 

PRENUMERATIONSAVDELNING 
postadress: box 3263, StOCkholm 3 
telefon: 34 07 90 
postg i rokonto: 65 60 07 
prenumerationspris: helår 12 nr (7/8 
dubbelnummer) 38: -
lösnummer 3: 75 

Prenumeration kan beställas 
direkt från Prenumerationsavdelning
en, Box 3263, Stockholm 3, i Sverige 
på närmaste postanstalt med postens 
tidningsinbetalningskort postgirokon
to 656007. 

Adressändring 
som måste vara oss tillhanda senast 
3 veckor innan den skall träda i 
kraft, görs skriftligt till förlaget eller 
med postens ändringsblankett 870. 
Avgiften 1: - erlägges i frimärken. 
Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen på senaste mottagna 
tidning bifogas eller klistras på 
adressändringsblanketten. 

Observera, att ovanstående gäller 
även vid tillfällig adressändring. 

Audioutrustning . .. (forts.) 
Anläggningen har varit i 

bruk sedan 1955. Man avser att 
inom kort ersätta den med bat
teri/nät-drivna Nagra-Kudelski
maskiner, som monteras så att 
de kan stå kvar i bussen under 
inspelning, alternativt bäras 
med till intervjuobjekten. 

Radion "konsult» åt insti
tutionen vid förvärven 
av studioapparater 
Studiolokalerna, ritade av Sve
riges Radios arkitektkontor, är 
synnerligen väl »akustiskt in
redda» med skilda utrymmen 
för direktupptagningar, kopie
ring, redigering och forsk
ning, föreläsningar och demon
strationer. De flesta band ko
pieras över till arbetsmaterial. 
Originalinspelningar får inte ut
sättas för slitage utan arkiveras 
så snabbt som möjligt. 

Studiomaskinerna, Lyrec 'fR 
2-AR 2, och tillhörande »kring
utrustning» har installerats och 
intrimmats i samråd med Sve
riges Radio. 

För ingående språkanalyser 
disponeras en utrustning bestå
ende av två Tandberg bandspe
lare TB 921 och TB 843 (fig 4). 
Den ena är försedd med änd
lös bandslinga på vilken man 
kopierar in avsnitt av intresse 
från ett normalt inspelat band 
(masterband) på den andra ma
skinen. Slingan upprepar sedan 
avsnittet, för lyssnaren, ett 
oändligt antal gånger om så be
hövs. 

Bandspelarkombinationen har 
konstruerats vid universitetet i 
Edingburgh, Skottland, och i 
modifierat skick utformats av 
institutets tekniske assistent, in
genjör Torsten Ordeus, samt ra
diotekniker G. Gustavsson, 
Uppsala. 

ANNONSORSREGISTER 
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AEG Telefunken, Sthlm 47 
Audio, Sthlm ................ 41 
Bab Leo ing.f:a, Sthlm .....• 60 
Basf Sv.AB, Göteborg-Solna 11 
Beva Teknik AB, Sthlm ...... 55 
Bofors AB, Bofors ........ 8, 11 
Bourns AG, Schweiz ........ 63 
Cromtryck AB, Vällingby ...• 58 
Eia Successors AB, Sthlm .• 46 
Ekman & Co AB, Göteborg.. 6 
Ekofon ing.f:a, Sthlm .• • •.... 60 
Eldafo ing.f:a, Vällingby .... 59 
Elektro-Relä AB, Sthlm .. ...• 58 
Ella Radio & TV AB, Sthlm 43, 64 
Elit AB, Bromma ............ 54 
Gylling & Co, Sthlm ... ....... 4 
Hefab AB, Sthlm .....•..•..• 62 
KLN Trading AB, Bandhagen 61 
Larsen & H"edholt, Danmark fil 
Ledningskort AB, Sthlm •..• 9 
Luxor Radio, Motala •••••..• 5 
Marineagent AB, Sthlm ...... 62 
Netzing A, ing., Skivarp .... 60 
Nordisk Rotogravyr/Norstedts, 

Sthlm ...................... 53 
Orion Fabriks- och Försäljn. 

AB, Sthlm .................. 8 
Pulsteknik ing.f :a AB, Göte-

borg ...................... 58 
Sanwa El. Instr., Japan ...... 44 
Scandia Metric AB, Solna •• 57 
Scapro AB, Sthlm ............ 54 
Securitas Alarm, Sthlm .•.... 10 
Servex AB, Sthlm ............ 2 
Speed-Import, Malmö ........ 57 
Stenhardt M AB, Vällingby •. 62 
Sv. AB Philips, Sthlm .• 12, 45 
Sv. Deltron AB, Spånga •• 56, 59 
Sv. Grundig AB, Sthlm ...... 48 
Sydimport, Alvsjö ... ..•...... 49 
Telko Telekomponenter, Sthlm 50 
Teleinstrument AB, Vällingby 9 
Transfer AB, Vällingby ...... 7 
Varian AB, Solna ............ 42 
Wållgren H AB, Sthlm •.. ... 9 

EPSYLON 
mätbandspelare MR 800 
MR 800 är en porlabel och lättma
növrerad 4-kanals mälbandspelare. 
Finns i bltde analog och digital ver· 
sion. 4 bandhastigheter l 7/8--15 "Is. 
Pris: 12.900:-. 
Begär demonstration. 

M. STENHARDT AB 
---e-------------------

Grimslag. 89, Vällingby. T. 08/870240 
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SERVICE PÅ 
TRAFIK

MOTTAGARE 
OCH 

SÄNDARE 

AB Marineagent 
Kontor: Gustav Adolfs torg 14 

Tel. 205975 
Verkst.: Birger Jarlsgatan 104 

Tel. 303018, Stockholm 
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Miniatyrrelä i industriutförande 
Storlek: 13,5 X 6,5 X 11 mm 
Arbetsspänning : 6; 12; 26,5 V 
Känslighet: 200 mW max 
Kontakter: DPDT, 1 A vid 28 V= 

Tillslagstid : 
Frånslagstid : 
Livslängd: 

Temp. område: 
Stiftavstånd : 

resistiv belastning 
10 ms 
10 ms 
100000 cykler vid 
angiven belastning 
-250C - +850C 
0,1" 

K<;>ntakta oss för ytterligare informationer. 



KLAR & BEllSCHMIDT 
Keramiska glaserade lödstöd 

En tysk kvalitetsprodukt. Högvärdig keramik efter dinnormer 
DIN-40685 typ T 227. 

r-:-:- max 2o.--j 

~-W?.1i. ~1l 
.-----_Ik,. ! : i i.i I 

1 

!f 
I 

Elfa K 1616 LLS/Min. 

7.5 
Elfa K 1617 LLB/Min. 

TFS l 

~ .. 
"~,-

<b I 

tt3,8~ 
t 45'" 

TFS 6 

Teflonisolerade 

lödstöd 

Lagerföres hos generalagenten 

Större leveranser direkt från fabriken 

BEGÄR FABRIKENS ORIGINALKATALOG 

Miniatyrlödstöd 
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L7.5j ' 
Elfa K 1676 LL7/Min. SW 2 

Elfa K 1677 LL11 /Min. SW 2 
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ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

SYSSLOMANSGATAN 18. BOX 12086 
STOCKHOLM 12. TELEFON 08/240 280 

ESSH T E AB, STHLM 67 


