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IN TRUMENT 
7100 A. Mäter AC, DC, kvot och resi
stans (0 ,01 0/0 ) 

FAIRCHILD INSTRUMENTATION 
Utökat program med nya digitalvolt
metrar, operationsförstärkare, oscillo
skop och oscilloskopkameror. Ope
rationsförstärkare från 60 : - och DVM 
från 1 97S:-

1309-A 10 Hz - 100 kHz med låg dis
torsion (O,OS 0/0 ) 

GENERAL RADIO 
förnyar sitt välkända program med 
bl. a. små transistoriserade oscillato
rer, nya våganalysatorer och koaxial
komponenter samt automatiska mät
bryggor. 

Polyskanner. Ett nytt svepmätsystem 

TEXSCAN/KNOTT 
Texscan/Knott Elektronik har etablerat 
samarbete inom Bvepmättekniken där 
Texscan svarar för generatorer samt 
dämpare och Knott för log.förstärkare 
och storbildoscilloskop. 

Speed Servo-skrivare. Från 1 mV. 
'I. sek. för fullt utslag. 

ESTERLINE ANGUS 
Ett välkänt namn för skrivare och med 
60 års erfarenhet. Dagens program är 
omfattande och mycket modernt och 
täcker behovet för laboratorier och in
dustrier. 

MPONENTER 
48-serien. kontaktdon tillverkade enl. Display system. Komplett monterat Mekaniska filter. 10 olika typer 
MIL-C-26S00 och MIL-C-38300. system. 

AMPHENOL 
48-serien är avsedd för höga krav vid 
robot och flygapplikationer. Kan fås i 
ett flertal utföranden vad gäller stor
lekar, poltal som kabel-, chassi- och 
skarvdon. Stift och hylsor i crimp och 
Poke-Home utförande. 

Tungelement, spolar 

HAMLlN/OSMOR 
Tungelement i ett 40-tal utföranden, 
enpoliga, envägs, enpoliga tvåvägs, 
standard och miniatyr. Tvåvägs pola
riserade, kvicksilverfuktade, högspän
ningstyper S kV, sub- och mikrominia
tyrer. Spolar med manöverspänning 
enl. kundens önskemål, även med el.
stat. skärm, vakuumimpregnering , 
plastkapslade. 

PI ;::),-Ui NUMER I [ 

Hy BURROUGrl5 

BURROUGHS 
Nixierör i storlekar 8-S0 mm . Drivsteg 
med tjockfilmskretsar. Reversibla räk
nare med minne. Ferritminnen. 

Halvledare 

UNION CARBIDE . 
NPN/PNP kisel planar transistorer, 
dual NPN/PNP kisel planar transisto
rer. 12S olika typer fälteffektransisto
rer, P- och N-kanal , dual fälteffekttran
sistorer, monolithic/dual NPN .transi
storer, operationsförstärkare, plast
kapslade och integrerat utförande i 
TO-S kapsel. 

COLLINS 
»Skräddarsydda» kristallfilter. Kapsla
de toroidspolar, även i miniatyr och i 
TO-S kåpor. 

Halvledare 

LUCAS 
Komplett halvledarprogram, NPN ki
seltransistorer, kiseldioder. avalanche
dioder, zenerdioder, bildioder, brygg
kopplingar. 

Roterande omkopplare. Från sub
miniatyr till 30A/2S0 V. 

OAK 
Roterande och trycknappsomkopplare 
i militärt och kommersiellt utförande, 
hävarmsomkopplare, skjutomkopplare, 
tumhjulsomkopplare. Även omkoppla
re med tungelement. 

Tantalkondensatorer 

KEMET 
Torra sintrade tantalelektrolytkonden
satorer, Typ J polariserade, Typ N 0-
polariserade, typ P och C epoxykaps
lade. 

FIRMA JI~HAN LAGERCRANTZ KB 
Gårdsvägen 10 B Solna Telefon 08/830790 
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Ledare . . ... .. .. . ......... .. . .. .... .. . . . . .... .... 23 
Audiomateriel av hög kvalitet, åtkomlig för många, tycks förbli en avläg
sen dröm. - Om hörandets övre gränser och en del problem med onjut
bart programmaterial ovan 15 kHz handlar ledarsidans andra inslag. 

Audionytt för hem och studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 
RT-översikten sammanställer en mängd nyheter som förstärkare, band
spelare, högtalare - däribland en svensk nykonstruktion - och annan 
materiel. En särskild avdelning inom översikten behandlar de nya portab
la bandspelarna som företrädesvis avses för yrkesbruk. 

30 W slutrör . .... . .... . ................ . ...... . . . . 34 
Ett verkligt effektpresferande rör och en ovanlig konstruktion, alIglasut
förande från Philips. 

SELA:s mixer 2880 ..... ... . ... . . .. ...... .. .. ... . .. 36 
Känd i många länder världen över har denna helt svenska konstruktion 
»skräddarsytts» till NAGRA-bandspelaren. Mixerns senaste version be
skrivs av konstruktören ingenjör Sten Hagberg. 

EICO:s stereoförstärkare 3070 »Cortina» 39 
RT inleder med detta nr återkommande testningar av audiomateriel på 
många läsares önskan. Det är grundligt gjorda provningar - i detta fall 
också provbygge innan mätningarna. 

RT provar hörtelefoner: Clark modell 100 ... . . .... . . . 44 
En hörtelefon som nyligen introducerats på svensk marknad, men som 
RT varit i tillfälle att prova under sex månader. 

Kanalseparation vid stereosändning och linjär distorsion 
hos den sammansatta stereosignalen . . ......... . .... 46 
Denna teoretiskt hållna studie behandlar bl a effekten av linjär distor
sion liksom formler för distorsionen hos den sammansatta stereosigna
len vid passage aven viss krets, diagram för FM/ FM-systemet och pilot
tonsystemet. 

Dolby's »Signal to Noise-Stretcher» . . . . . . . . . . . . . . .. 49 
Systemet som väsentligt ökar signaJlbrusförhållandet i överföringssy
stem. Ingenjör Stefan Essen, Europafilm, som aktivt arbetat med appa
raturen i studio, beskriver dess uppbyggnad och verkningssätt. 

EMT:s brushämmande kompressor .. . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
En ny kompressor för audiobruk enligt en ny princip, pulstidsmodule
ring . Fig och diagram. 

Nya produkter ....... . . . . .. . . .... ... ...... . . .. .. . . 55 
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Problemspalten .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77 
För 25 år sedan . . .. . . .......... . ... ... .......... . 78 
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TRYCK -PÅ -KNAPPEN -AUTOMATIK 
BINGO 160 de Luxe 

MIRACORD 50 H 

BINGO 160 de Luxe : Automatisk Stereo-skivspelare med 4 hastigheter och 
knapp-manövrering för alla skivstorlekar. Man behöver aldrig repa skivorna 
tack vare automatiken. ELAC stereo bredbandskristallsystem KST 106 för nor
mal- , mikro- och stereoskivor. Frekvensomfång 20-16000 Hz. Levereras med 
sockel av teak eller jakaranda inklusive plasthuv med trägavlar av samma trä
slag. Storlek : 328 X 255 X 164 mm. 110-220 volt växelström . 

MIRAPHON 20 Z: HiFi Stereo skivspelare med 4 hastigheter och automatiskt 
stopp. Med ELAC HiFi Stereo Magnetsystem STS 240 eller med ELAC Stereo 
Kristallsystem KST 110. Tryckknappsautomatik med en knapp för varje skiv
storlek och knappen är både start- och stopp-knapp. Reglerbart nåltryck (1-
6 p) . Hydraulisk lyftare för tonarmen så att den utan risk för skivan kan place
ras var som helst på densamma. Tung , utbalanserad tallrik (30 cm 0 ). Fre· 
kvensomfång STS 240: 20-20000 Hz: KST 110: 20-18000 Hz. Levereras med 
sockel av teak eller jakaranda inklusive plasthuv med trägavlar av samma trä
slag. Storlek: 383 X 330 X 168 cm . 220 volt växelström. 

MIRAPHON 20 Z 

PICK-U P-SYSTEM 

MIRACORD 50 H: HiFi automatisk Stereo skivspelare med 4 hastigheter och 
automatisk stopp. Med ELAC HiFi Stereo Magnetsystem STS 333. Tryckknapps
automatik med en startknapp för varje skivstorlek. Stoppknapp. Tracking-kon
troll. Antiskating-anordning. Hysteres-motor i special utförande. Reglerbart nål
tryck. Hydraulisk lyftare för tonarmen. Tung , utbalanserad tallrik (30 cm 0 ). 
Frekvensomfång STS 333: 20-20000 Hz. Levereras med sockel av teak eller ja
karanda inklusive plasthuv med trägavlar av samma träslag. Storlek: 383 X 330 
X 168 mm. 220 volt växelström . 

ELAC - specialisterna äro kända över hela världen såsom pionjärer i utveck
lingen av högklassiga pick-up system . Nu har ELAC utvecklat en serie sys
tem med den överlägset största rörligheten . De passa amerikansk standard 
och heter STS 444, 344 och 244. Begär special prospekt med alla tekniska data. 

Ring eller skriv för närmare informationer och specialprospekl 

APPARATER 
Informationstjänst nr 2 
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~SCHAUB-LORENZ 

StGisaioneA 

och paUsander. 

Högtalare STL 201 
Lorenz."" 

slimlineutförande kompletterar det nya stereopaketet från Sc!1aub-

och palisander. 

Informationst[änst nr 3 

vid årets 
~il1%.~e~'in -

utställning 
u i4Svelige 

S~tlAUB-LOREN~} ~ 
GEORG SYLWANDER 

'. J " f ,. ,,> ',' ",~..1 
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Stor Hi-Fi-nyhet! 
Dual har nu utökat sitt program med en 
Hi-Fi skivspelare i mellan prisklassen. Även 
denna modell har kontinuerligt reglerbar 
"antiskating" . 

'Skating" kallas den sidkraft som tonarmen utsätts 
för vid avspelning. Den är riktad mot skivans cent
rum. Nålens anliggningskraft blir därför större i den 
inre väggen i stereospåret. Distortion = ljudförvräng
ning och ojämn förslitning blir följden. 

Med Duals kontinuerligt reglerbara "antiskating" 
upphävs denna sidkraft. 

Andra stora fördelar med Dual 1015. 

Valfri manuell eller automatisk avspelning samt väx
lings-automatik för upp tm 10 skivor. 

Silikondämpat tonarmsnedlägg, robust 4-polig asyn
kronmotor m.m. 

Dual var först i världen med reglerbar kontinuerlig -
antiskating. Levereras som standard med Pickering 
pick-up V 15/DAC. 

Bo Knutsson AB lID 
Generalagent: 

I . Sommarvägen 2, Solna. 
Tel. 8306 SO 

Informationstiänst nr 4 
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NYHET! 
Kvalificerad stereoförstärkare 

i populär-prisklassen! 

Luxor 4886 

Luxor presenterar en ny stereoförstärkare i raden av tidigare 
välkända modeller - en kvalificerad förstärkare i populär
prisklassen. Luxor 4886 har heltransistoriserat chassi, låg, 
toppmodern design och är tekniskt synnerligen välutrustad. 
Frekvensomfång 35-20.000 Hz. Utgångseffekt 2 X 7 W. Im
pedans 4 ohm. Bas-, diskant- och balanskontroller. Uttag 
för högtalare samt band- och skivspelare. Finns i teak eller 

jakaranda och passar alla bokhyllor - endast 7 cm hög. 

Vill Ni ha en god stereoanläggning till lag kostnad -
då väljer Ni förstärkare 4886 kompletterad med skivspelare 
ES 523 som har 4 hastigheter, sockel i ädelträ och lock av 
rökgrå acrylplast samt högtalare SH 46 - speciellt utformad 
till förstärkare 4886. 

rilXDR 
så ska det låta 

Informationstjänst nr 5 
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Nyhet! Braun Audio 2 
Grammofon-tuner-förstärkare i en kompakt enhet! 
I Braun Audio 2 har grammofonverket PS 4"10 
och tuner-förstärkaren TS 45 byggts samman 
till en kompakt enhet. Detta har resulterat i 
en hifi-stereo-anläggning speciellt lämpad 
för det växande antal musikintresserade som 
vill ha perfekt ljudåtergivning utan kompli
cerad apparatur. Braun Audio 2 är lätt att 
handskas med, lätt och enkel att installera 
(ett minimum av sladdar och kopplingar!) 
Braun Audio 2 öppnar en helt ny kundkrets 
för hifi-stereo - det är någonting för Er 
att ta vara på! 

Data om Braun Audio 2 

Grammofonverk: fyra hastigheter med fin
justering, ny Braun-tonarm med Shure nål
mikrofon, stor (26 cm) , tung skivtallrik, svaj 
under 0,2 °.'0, halvautomatisk tonarmsregle
ring. 

BRAun 

Radiodel: LV, MV, KV och FM , automatisk 
finreglering av FM-inställning , förberedd för 
stereosändningar på FM. 
Förstärkare: heltransistoriserad , 30-30000 
Hz, 2 X 25 W musikeffekt, 2 X 15 W sinus
effekt. 
Rekommenderad högtalare Braun L 450 -
även L 300, L 600 eller andra högtalare med 
minst 4 Ohm impedans är väl lämpade. 
För detaljerade tekniska data och prestanda 
vänd Er till Braun under någon av nedan
stående adresser: 

Braun Electric Svenska AB 
v. Frölunda r, Box 134. Tel. 031/450550 
Lidingö 5, Fack. Tel. 08/7750110 
Malmö 5, Box 5103. Tel. 040/63856, 63857 

Informationstjänst nr 6 
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KROHN-HITE CORP. 
presenterar en ny 
transistorbestyckad 

LF-generator 

Det amerikanska företaget KROHN-HITE CORP. - välkänd tillverkare av distor

sionsfria LF-generatorer - har utvecklat en ny, helt transistorbestyckad, gene

rator - typ 4100 - för frekvensområdet 0,01 Hz-1 MHz. Den nya generatorn, 

som har ett mycket attraktivt pris, är lika lämpad för laboratoriebruk, som för 

den löpande produktionskontrollen. 

Typ 4100 är en RC-generator, som gene- Tekniska data 

rerar verkliga sinussignaler utan de oregel

bundenheter i vågformen som är så vanliga 

hos generatorer med syntetiserad vågform. 

Därigenom erbjuder 4100 extremt lågt klirr. 

Frekvensinställningen sker med tryckknap-

par, vilket ger utomordentlig repeterbarhet. 

Utspänningen varierar mindre än ± 0,05 dB 

Frekvensområde: 

Uteffekt: 

Klirr: 

Frekvensnoggrannhet: 

Amplitudstabilitet: 

med ändrad frekvensinställning. Genera- Impedans: 

0,01-1 MHz 

0,5 W 

0,02% 

0,5% 

0,002 % 

50 ohm 

torn har även utgång för kantvågssignal. Kantvågssignalens stigtid: 20 ns 

Ring eller skriv och begär prospeKt från generalagenten 

Informationstjänst nr 8 
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900 standardartiklar i T E F LO N® snabblevereras från lager 

För snabb leverans har vi mer än 900 standarddimensioner i lager - t.ex. plattor, stav, 
tjock- och tunnväggiga rör, folie, elektrisk kopplingstråd, gängtätningstejp, glasfiber-
väv, högtrycksslangar m.m: I 

Beställningsartiklar Kan Er produkt göras ännu bättre i TEFLON? Våra ingenjörer hjäl
per Er gärna med planeringen av detaljer i detta material. Erfarenhet, kapacitet och 
mångsidighet garanterar att Ni får högklassiga produkter . .................... 
Fråga HABIA - först och störst i T E F L O N® 

Informationst[änst nr 9 

10 RADIO & TELEVISION - NR 11 - 1967 



2·717131 

· \~~~~\:·~~·:~~~~~\tCAVOMETER modell 14,15,16 och 20 
:/:::·)~~~\\WW\~ NU REDO ATT BORJA SITT SEGERTÅG 

Overdrivet? Nej, vi tror obetingat på en klar seger för AVO:s nya instrument
serie. Mer än 1.000.000 Avometrar har hittills tillverkats och man har nu ut
nyttjat all sin samlade erfarenhet och kunskap vid konstruktionen av de nya 
instrumenten. Det finns alla skäl att tro att de nya Avometrarna skall bli ännu 
mer uppskattade och efterfrågade än de gamla. 
Alla modellerna har en känslighet av 20000 flfV på DC och 2000 flfV på AC. 
Noggrannhet och mätområden är olika. Begär datablad och närmare uppgif
ter om AVO:s nya serie av universalinstrument. 

SRA SVENSKA RADIO AB 
Fack - Stockholm 12 - Tel. 223140 

Besök vår monter 305 på IM-utställningen 1967 

Informationstjänst nr 10 
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Högre ström tilll~e pris 
med General Electrics 

nya tyristor i PRESS PAK-kåpa. 
Den nya Press Pak-kåpan medger en ökning 
av maximala strömmen hos en tyristor med 
hela 60 0/0. Tack vare den dubbelsidiga kyl
ningen av tyristor kristallen reduceras nämligen 
den termiska resistansen högst avsevärt. 

Den nya kåptypen är speciellt lämplig att använda i tyngre industri
applikationer, i motorkretsar, i galvaniska utrustningar, och andra 
sammanhang där man arbetar med höga strömmar och spänningar. 
Press Pak finns för spänningar upp till 1300 V, 115 A medelvärde 
(C 350) eller 235 A medelvärde (C 380), vilket motsvarar 180 A resp. 
370 A (RMS) för typer med bultfastsättning. 

General Electrics högspännings-tyristorer 

MAXSTROM "Tum-off 
RMS Medelvärde Spännings- Produkt- dV~dt time" Speciella 
(A) ( 180ofas- område typ Vus (us) egenskaper 

vink.) (A) (V) 

35 22 500-1200 C137 min. l00 max. 75 Hög spänning, högt riV/dt 
35 (rel. 160.35) 50-400 C140 min. 200 max. 15 

2N3649-2N3653 Högfrekvent effektomkopp-
C14t min. 200 max. 10 ling upp till 25 kHz 
2N3654-2N3658 

55 35 400-1200 C145 min. 200 typ. 50 Kompakt. hög spänning, 
(snabbare högt riV/dt, ekonomisk 
kan erh.) 

110 70 500-1300 C150. C152 min. 200 typ. 75 Hög spänning. högt riV/dt 
110 70 500-1300 C151 , C153 min.2OD typ. 50 Hög spänning. kort spärrtid -

- omvandlare/inverterare 

110 70 100-500 C154, C156 min. 200 max. 10 Mycket snabb inverterartyp 
110 70 100-500 CISS, C157 min. 100 max. 20 Mycket snabb inverterar!y-,,--
110 rel. 170.36 500-1000 C15S,C159 min. 200 rel. 170.36 Hög spänning. högt riV/dt 

Mycket snabb inverterartyp 

235 150 100-1300 C180 min. 200 typ. 75 Hög spänning. högt riV/dt 
235 150 100-1200 C181 min. 200 typ. 50 Hög spänning. snabb om-

koppling för inverterare och 
omvandlare 

235 150 100-500 C185 min. 200 max. 20 Mycket snabb inverterartyp 
235 150 700-1700 C280 typ. 100 typ. 100 Den tyristor som tål högsta 

spänningen, högt dl/dt 
470 300 50-1200 C291·· typ. 100 typ. 100 Högsta spänning, högsta 

utsignal. högt dl/dt 

General Electrics högeffekts-likriktare 

30 200-1200 A38 Kort återhämtningstid, kan 
anvämJas tillsammans med 
C140-141 

250 1300-1800 A291 ,A292 (end. omvänd polaritet) Mycket hög spänning. hög 
stötström, låg läckning 

500 200-1800 A295 (end. omvänd polaritet) Högsta ström/spänning som kan 
A29S·· (end. omvänd polaritet) erhållas hos någon tillgänglig 

likriktare 

"Kan erhållas monterade på kylkropp i olika kretskonfigurationer från General Electric ·'Slät basyta 

l ovanstående tabell lämnas även data för andra tyristortyper på 
General Electrics tillverkningsprogram. För ytterligare informationer 
tag kontakt med Svenska AB Trådlös Telegrafi, Röravd. Fack, Solna 1, 
telefon 08/290080, eller Akti ebolaget RlF A, Fack, Bromma 11, telefon 
08/262600. 

Informationst jänst nr 11 
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~ 
SlEMENS 

Siemens på 

Im Siemens visar Er mycket intressant på IM-67. På 260 kvm utställer vi bl.a.: 

Reglersystem, elektriska, pneumatiska och elektropneumatiska för processreglering med 
kvot- kaskad- och program/datastyrning. Mätomvandlare för flöde, tryck, nivå etc. Strål

~ ningspyrometrar, däribland även tvåfärgspyrometer. Gasanalysutrustningar, laboratorie
~ och processgaskromatografer. Utrustningar för vätskeanalys t.ex. PH och Redox. 

Volymmätare för automatisk satsning. Spännbandslagrade tavelinstrument för högsta krav 
på känslighet och hållfasthet. Nytt skrivarprogram. Precisionsinstrument. Oscilloskop - fullständigt nya 
konstruktioner. Ljusstråleoscillografer med UV-registrering och framkallningsautomat. Nya vätskestrål
oscillografer. Digitalinstrument för drift- och precisionsmätningar. Finstruktur-röntgenutrustningar. 
Strålningsmätutrustningar för radioaktiv strålning. Laser, FT- och gas laser, hologram, precisionsmät
ning, materialbearbetning m.m. Transmissionstekniska mätinstrument, automatisk nivåmätplats, digital 
nivåsändare och nivåmeter, transistoriserade driftinstrument etc. Skärmade mätrum. Störningsmätare. 

Välkommen till vår monter 212/311 på IM-utställningen och till vår permanenta utställning i Siemens
huset, Norra Stationsgatan 63-65. 

Swd 2-537 

SVENSKA SlEMENS AKTIEBOLAG 

Informationstjänst nr 12 
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Lenco L75 

Ny HiFi skivspelare i toppklass 
e Absolut jämn och tyst gång: wow och flutter enl. DIN endast 0,06 % e Omagnetisk, dyna
miskt balanserad skivtallrik 4 kg, 31 cm cp e Individuell finjustering av alla fyra hastigheterna 
e Noggrant utbalanserad tonarm med knivlagerupphängning e Maximalt vinkelfel 0,80 e 
Nåltrycksinställning med vikt ned till 0,5 g e Utbytbart, extra lätt huvud rymmer alla 
marknadens system e På begäran antiskating e Hydraliskt dämpad nedläggningsanordning 
e Elegant ädelträsockel, på begäran med plexiglaslock. 

Standardskivspelare: J640 
• Robust, elegant skivspelare i populär
prisklass • Alla hastigheter. Wow och 
flutter enligt DIN endast 0,22 % • Auto
matstopp • Som standard Ronette kri
stallstereosystem • Chassie av stålplåt 
• Kompakt uppbyggnad • Smakfull 
teaksockel med svart fot • På begäran 
plexiglaslock. 

Lenco 
I 
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HIFI tUl ekonomipris : BS l 
• Jämn och tyst gång: wow och flutter 
endast 0,12% • Individuell finjustering av 
alla hastigheter. Samma motor som 
L70/75/77 • Högmodern tonarm med 
kniv- och kullager. Spårar ned till 0,5 g 
• Utbytbart pickuphuvud rymmer alla 
marknadens system • Nedläggnings
anordning • Elegant teaksockel, på be
gäran plexiglaslock. 

Distributör för fackhandeln 
Ing. f:a Arthur Rydln 
Bromma 11 08/801880 

Informationstjänst nr 13 

För perfektionisten: L77 
e Som L70, men med tonarm av profes
sionell kvalitet e Tonarmen statiskt och 
dynamiskt balanserad i alla riktningar 
e På begäran antiskating e Hydraliskt 
dämpad nedläggningsanordnin-g e Spå
rar ned till 0,5 g • Precisionsgraderad 
nåltrycksskala • Utbytbart huvud rym
mer alla system. Plexiglaslock på be
gäran. 

Begär gärna vår 
utförliga broschyr I 



Heco HiFihögtalare 

D Högsta Ijudkvaltet enligt oberoende experttester. 
Två typer t studiokvalItet enligt tyska radions 
normer. 

D Ytterst kompakt format. 
D 7 olika högtalare; 'l byggsatser. 

Sänd efter 
en broschyr! 

Generalagent 
F:a Arthur Rydin 
Ulvsundav. 3t, Bromma 

Namn 

Gata 

Adress RoT 11/67 

Informationstjänst nr 14 

OPERATIONSFÖRSTÄRKARE 57:-

aa PHILBFUCK 

Integrerad T52 
Ekonomi PF55AU 86:- (enstaka) 
Snabbhet PP45A 100 MHz 
Låg drift SP656 1 p,V per dag 
Låg inström P2A 10- 12A 
Hög utspänning SP102 ± 100 V 10 mA 

OBS! Välkommen till monter 214 på IM·67 

mer än 100 typer nu från 

har en operationsförstärkare för varje behov 
Philbrick har dessutom: Logaritmiska- Trigonometriska
Kvadreringselement, Multiplikatorer och Funktionsgivare. 

OLTRONIX 
Jämtlandsgatan 125, Vällingby Tel. 08/870330 

Informationstiänst nr 15 
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NYHETER 
FRÅN SEL TRON 

PS 15 0-60 V 1 A 750:-
PS 16 0-15 V 3 A 750:-
PS 15T Dubbelaggregat med två PS 15 1390:
PS 16T Dubbelaggregat med två PS 16 1390:-

PS 15 för de flesta laboratorieändamål. 
PS 16 för integrerade digitala och linjära kretsar 

samt operationsförstärkare. 

INBYGGNADSAGGREGAT 
Kännetecknande för aggregaten är: 

• Svensk tillverkning - snabb leverans - god ser-

• Kompakta 
• Helt i kisel 

vice 
• Helt i kisel 

• Möjligheter till fjärravkänning • Separata ström- och spänningsinstrument 
• Strömbegränsande - kortslutningssäkra • Grov- och fininställning av spänningen 

• Kontinuerligt inställbar strömbegränsning - kort
slutningssäkra 

• Kan monteras i 19" panel eller på annat sätt tack vare 
inmonterade nitbussningar 

• Goda data. För ISA 32 t. ex. gäller: Lastberoende = 
0,05 %. Nätberoende = 0,02 %. Brum = 0,2 mY 

• Goda data 
• Kan även erhållas med snabbutlösande överspän-

ningsskydd (inställbart med skruvmejsel) som skyd
dar ömtåliga anslutna kretsar om spänningen stiger 
över det inställda värdet. Skyddet är av tyristortyp 

• Låga priser 

SPÄNNING STRÖM PRIS 
V A 

ISA 3 2,5- 3,5 
ISA 4 3,5- 5,5 
ISA 6 5 - 7 
ISA 8 7 - 10 
ISA 12 10 - 14 
ISA 16 14- 20 
ISA 24 20 - 28 
ISA 32 28- 38 
ISA 48 38 - 60 

ISB 3 2,5- 3,5 
ISB 4 3,5- 5,5 
ISB 6 5 - 7 
ISB 8 7 - 10 
ISB 1210-14 
ISB 16 14 - 20 
ISB 24 20 - 28 
ISB 32 28 - 38 
ISB 48 38 - 60 

Ise 3 2,5- 3,5 
Ise 4 3,5- 5,5 
Ise 6 5 - 7 
Ise 8 7 - 10 
Ise 12 10 - 14 
Ise 16 14- 20 
Ise 24 20 - 28 
se 32 28 - 38 
se 48 38 - 60 

1,3 
1,2 
1,1 
1 
0,7 315: -
0,5 
0,35 
0,25 
0,15 

3 
2,6 
2,2 
2 
1,5 425: -
1 
0,7 
0,5 
0,3 

5 
4,5 
4 
3,5 
2,7 490:-
1,8 
1,3 
0,9 
0,6 
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• Lågt pris 
DATA: Lastberoende < 30 mY 

Nätberoende < 15 mY 
Brum < 0,8 mY 

SPÄNNING STRÖM PRIS 
V A 

Oimensioner: 
ISA 54x85x170mm 
ISB 109x85x170 mm 
Ise 164x85x170 mm 

ISO 3 2,5- 3,5 
ISO 4 3,5- 5,5 
IS06 5 - 7 
IS08 7 -10 
IS012 10- 14 
ISO 16 14- 20 
IS024 20 - 28 
ISO 32 28 - 38 
ISO 48 38- 60 

ISE 3 2,5- 3,5 
ISE 4 3,5- 5,5 
ISE 6 5 - 7 
ISE 8 7 - 10 
ISE1210-14 
ISE 16 14- 20 
ISE 24 20 - 28 
ISE 32 28- 38 
ISE 48 38 - 60 

Begär datablad! 

10 
10 
10 
7 
5 
4 
3 
2 
1,4 

20 
20 
20 
15 
10 

8 
6 
4 
2,8 

AB SELTRON 
Egnahemsvägen 15, Spånga. Tel. 08/36 n 90 

Försäljning av likspänningsaggregat även genom 

SCHLUMBERGER SVENSKA AB 
Lidingö. Tel. 08/7652855 

Informationstjänst nr 16 

580: -

760:-

IS-serien har utökats med 
ytterligare två storlekar, 
ISO och ISE. Aggregaten ger 
hög uteffekt och goda data 
till ett rimligt pris. 
Oimensioner: 
ISO 145x165X300 mm 
ISE 220 X 165 X 300 mm 



HI-Fl HÖGT ALARE~ 
•••• o 

FOR BASTA UUDATERGIVNING 

Kit-system i byggsats 
Dessa system är avsedda för 
den som vill helt konstruera sin 
högtaloriåda och består av 
högtalare, delningsfilter, ritning 
på låda samt monteringsanvis
ning. De ovannämnda baffelsys
stemen finns också i kit-system. 
Som exempel visar vi på vid
stående bild kit-system 95 H. 

Färdigmonterade 
baffelsystem 
SEAS-baffelsystem består av 
högtalare samt filter, monterade 
på en frontplatta, färdiga för 
inbyggnad i låda. Till varje 
baffelsystem hör också ram med 
färdigmonterad typ. 

. . . . 
. ,-, '/ ;r::, ~:" _ -., . 

" 4J!IJ.i["") "."""v -.A . . . . . . . 

Högtalariådor 
Kompletta högtalarlådor i trä
slag, teak och i vissa fall pali
sander med mycket hög finish. 

Begär ytterligare information 
från generalagenten 

[] 
Sommarvägen 2 • Solna 1 • Tel. 830680 

Informationstjä nst nr 17 

Typ 81 K 
Ett 2-kanals högtalarsystem, avsett för helt 
sluten låda, 8- 18 liter. Max effekt: 10 
W att (DIN 45573). Frekvensområde, 55-
20.000 Hz (~.8 literslåda). Högtalarbestyck
nlng: Bashoqtalare typ 17TV-W , diskant
högtalare 9TV-HFT, delningsfilte r H 801 
(delningsfrekvens 4000 Hz). Dim. 490x210 
X 106 mm. Standerdimp.: 4 Ohm. 

Typ 84 K 
Ett 3-kanals högtalarsystem, avsett för helt 
sluten låda 25-40 liters volym. Max ef
fekt: 25 Watt (DIN 455731. Frekvensom 
råde: 43-20.000 Hz 140 liters låda). Hög
talarbestyckning : Bashögta lare typ 28/17 
TV:GW, mellantonshögta lare typ 9 TV-LG, 
diskanthögtalare 5 TV -HF, delningsfilter 
H 805 (delningsfrekvenser 1500 och 4000 
Hz). Dim.: 570x240x115 mm. Standard
imp.: 4 O hm. 

Typ 85 K 
Ar avsedd för helt sluten låda f 0-90 li
ters volym. Max effekt: 50 Watt (DIN 
455731. Frekvensområde : 25-20.000 Hz 
(vid 90 liters låda). Högtalarbestyckning: 
Bashögtalare typ 30 WK, mellantonsenhet 
38 H 12 st 15/11 TV-LGW), diskantenhet 
typ 36 H (3 st 9 TV-LGl, delningsfi lter H 
806, delningsfrekvenser 300 och 2800 Hz. 
Dim.: 700x550x 150 mm. Standardimp.: 
4 Ohm. 

Typ 85 K/95 H 
Ar i särklass, också med hänsyn till andra 
data än ovan angivna. Speciellt kan fram 
hållas god transient-återgivning, låg in
termodu lotion och homogent ljudfält, ± 3 
d B upp till 12.000 Hz innan för en vinkel 
på 100°. Reglering av mellan- och diskant
registernivå kan erhållas genom inmonte
ring av potentiometrar. 

Typ 72 K 
Ar en liten högtalare i bokhyllemodell 
med "stort" ljud . Max.effekt: 10 W (DI N 
45500). Frekvensområde : 60-20.000 Hz. 
Högtalarbestyckning : 17 TV-W, 9 TV-H F 
samt delningsfilter. Standardimp.: 4 Ohm, 
ti ll verkas i teak och palisander samt kan 
levereras med ljust eller mörkt fronttyg . 
Dim.: höjd 190, bredd 289, djup 250 mm. 

Typ 73 K 
Ar en högtalare med lika bestyckning 
och data som typ 72 K, men är utförd i 
väggmodell , helt klädd med ljust eller 
mörkt tyg. Dim.: höjd 590, bredd 360 och 
djup 64 mm. 

Typ 74 K 
En högtalare för den mer kräsne, försedd 
med 3 högtalare och delningsfilter. Max. 
effekt: 25 W (DIN 45500). Frekvensområ
de: 35-20.000 Hz. Standardimp.: 4 O hm. 
Högtalarbestyckning: 28j17 TV-GW, 9 TV
LG, 5 TV-HF samt delningsfilter H 805. 
Til lverkas i teak och kan erhållas med 
mörkt eller ljust fronttyg. Dim.: höjd 500, 
bredd 280, djup 250 mm. 
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ORION 

-SPÅRSTEKNIK! 
ORION M 10 är den nya oandspelaren som 
kostar litet och som kan det mesta. Några 
data: 
4-spårsteknik en!. internationell standa~d. 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 " ljud 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, F~ck, Stockholm 42. Tel. 08-452910. Filialer: Göteborg, Malmö, Luleå. 

Informationstjänst nr 18 

AT 759 C 

den nya TV-sueeen från 0810N 
TV säljer man främst på utseendet! Vettigt pris och avancerad 
elektronik är också fina argument. Ta hem nya ASTON så har 
Ni ännu fler trumf på hand. Inte bara högelegant design utan 
även låsbar jalusi över instrumentpanelen. Barnsäkert! På viktiga 
punkter transistoriserad. Driftsäker! Modernt stålbildrör givetvis. 
Levereras med ben. En ny succemodell även för Er! 

Informationstjänst nr 19 

Orion Fabriks- & Försäljnings AB 
Fack· Sthlm 42 . Tel 08/452910 

Filialer: 
Göteborg . Malmö . Luleå 



3·717131 

Fackmän över hela världen litar på ... 

RADIORÖR· BILDRÖR· HALVLEDARE 
Det finns få områden där det är så viktigt att behålla 

kundens förtroende som just inom radio- och TV

service. En reparation måste göras så att apparaten 

fungerar perfekt - och länge! Då kommer kunden till

baka för nya affärer. Det vet alla. Därför litar fackmän 

över hela världen på Tungsram - världsföretaget inom 

hem- och industrielektronik. TUNGSRAM har år för år 

utvecklat sina produkter till absolut toppkvalitet! 

ORION FABRIKS- & FÖRSÄLJNINGS AB 
FACK - STOCKHOLM 42 , TEL. 08·452910 FILIALER: GÖTEBORG MALMÖ LULEA 

Informationstjänst nr 20 
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BOFORS 
Givarindikator typ BKI-1 
för mätningar med trådtöjningsgivare 

heltransistoriserad 
inbyggd förstärkare 
nät- eller batteri matning 
utgång för indikerande eller registre
rande instrument 
låg vikt 
lågt pris 

Begär utförligt datablad 

AB BOFORS 
Elektronikavd. 

Tel. 0586/36020 . 

Informationstiän ., nr 21 

Er nya lödutrustning 
Nu ~-märkt! 

AGA TRANSOLD M2 
Komplett lödufrustning med AGA STRIPPER 
- den elekbiska skaltången för teflonkabel 

• Väldimensionerad fulltransformator - skild från nätet 

• Lågspänningsuttag för moderna, snabba lödpennor 

• Effektuttag - 55 V A - för skaltång 

• Elektrisk skaltång - snabb och effektiv 

• Lödpenna med under arbete bytbara spetsar, 1-6 mm 

• Praktisk hållare för lödtenn 

• Nätströmbrytare och signallampa i fronten, automatsäkring baktill 

AGA TRANSOLD är den moderna, snabba och effektiva lödutrust
ningen för alla elektroniska laboratorier och verkstäder, service- och 
instrumentarbeten. Ett elektronikverktyg baserat på erfarenheter och 
behov - konstruerad av elektronikfolk - för elektronikfolk! 

AGA TRANSOLD M2 

DATA: 

AGA, Lidingö, konstruerade och tillverkar denna ändamålsenliga 
lödutrustning - från början avsedd endast för internt bruk. Den blev 
snabbt oumbärlig vid arbeten med halvledare, elektronikkomponen
ter, kretskort och instrument. Nu kan den även bli Er! 

Nätanslutning 220 V, 50-60 Hz . Lödpenna 6 och 24 V, 40 W 
Skaltång 1,8 V, 30 A. 

Rin" oss' Vi 'änder Er ett komhlett datablad NORGE: Feiring Instrument A lS, OSLO, tel. 231180 
." • • or • DANMARK: V. H. Prins, KÖPENHAMN, tel. 968844 -AB NORDQVIST & BERG Snoiiskyvägen 8, Stockholm K. Tel. 08/520050 -

Informationstjänst nr 22 



MOTOROLA 

Grev Magnigatan 6 • Stockholm Ö • Tel. 670600 

Informationstja-nst nr 23 
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,S.y-nskörga ! 
Det finns bara ett val· 
Tandberg så klart! 

• • • 

Ja, det råder ingen tvekan! Tandberg erbjuder Er i dag ett komplett TV-program. 
Hela 11TV-modeller, såväl 19" som 23", bokhylle-, bords- och golvapparater 
med olika design för de mest skilda smakriktningar. Alla med den världsberömda 
kontrollerade Tandberg-kvaliteten. 
Del-transistoriserat chassi med de nya revolutionerande Silicium-Planar
transistorern,a som ger ökad driftsäkerhet och stabilitet, mindre effektförbrukning 
och värmeutveckling - bättre bild och ljud! Samtliga modeller helt klara för 
program 2. Helautomatisk linje- och bildhållning, stabiliserad bildbredd och 
höjdinställning. Kontinuerligt variabla bas- och diskantkontroller. Skilda 
finavstämningar för varje kanal. Konturvändare med 3 -lägen för korrigering av 
svaga resp. starka signaler. 
Tandberg TV finns från nätt 19" bokhylle-TV till exklusiv kombinationsmodell med 
tre apparater i en - 23" TV, FM-radio i toppklass samt förstärkare för 
bandspelare eller grammofon. Det räcker med att jämföra bild och ljud! 
Ni blir övertygad om att det finns bara ett val .. . Tandberg så klart! 

TAN D B E R G det är skillnad 
Ett världsmärke i bandspelare, radio, TV Försäljningskontor Stockholm, Göteborg, Malmö 

Tandberg bandspelare -för riktig 
naturtrogen ljudåtergivning 

Tandberg HiFijStereo 
- för den som 

önskar det absolut bästa 

Informationstjänsf nr 24 

Tandberg transistorradio 
- kombinerad bil- och 

reseradio i toppklass 



Hi-Fi för de få? 
* Detta nummers tema är audio, och 
det är ett fält där en avsevärd mängd 
forskning, mycket experimenterande och 
en intensiv debatt avsatt rön i större eller 
mindre skala genom åren utan att de 
praktiska resultaten blivit sådana att nå
gon högre grad av optimism synes befo
gad, om man ser problemen i stort. 

De kvalitetsförbättringar som införs i 
takt med att tekniken avancerar ställer 
sig ofta alltför dyrbara för konsumen
ten. Mer fullkomnad teknik och bättre 
komponenter i apparaterna blir lockelser 
för det fåtal som är kunniga nog att ut
nyttja framstegen - och vilka, inte 
minst, har möjlighet att betala priset. Att 
det är besuttna människor utbudet rik-

tar sig till behöver man f ö inte tvivla 
på efter att ha sett annonserna för pro
dukterna: ofta nog en blandning av en
faldigt statusfrieri och kvasiteknologiskt 
prat: som bilannonserna, nära nog. Stor
serier har ännu ingen högvärdig återgiv
ningsapparatur gått ut i, inte ens i USA, 
där audioindustrin - jämfört med annan 
elektronikindustri - är relativt liten. Inte 
sällan är High Fidelity-apparattillverkar
na små dotterbolag till stora koncerner 
som gör allt möjligt elektriskt-elektro
niskt. 

En hel mängd orsaker, tekniska, rent 
kommersiella, marknadsföringsmässiga, 
psykologiska osv samverkar till att iden 
om bättre ljudåtergivning för allt flera 

Ljud och· oljud 
* Gamla problem blir som nya inom 
audio i takt med utvecklingen, som nu i 
England där vissa verkningar på folks 
hörsel aktualiserats i samband med att 
BBC inledde regelbundna stereosänd
ningar i våras. Det är den överkänslighet 
som ett fåtal, med mycket utvecklad hör
sel utrustade, reagerar med inför s k na
turtrogen återgivning från Hi Fi-ljudkäl
lor. I en tidskrift tog en Birmingham-bo 
till orda och klagade sin nöd: 

Tidigare hade han lidit av astmabesvär, 
och det finns tydligen samband mellan 
denna åkomma och ett extremt vidsträckt 
hörselområde: upp till 25 kHz (!). Själv 
håller han på att drivas till vanvett av sin 
goda hörsel, som gott och väl sträcker 
sig över 20 kHz, skriver han. I det rela
terade fallet undanbad sig mannen hög
talare vilka kan återge området över 15 
kHz. Utom det att mycket få grammo
fonskivor på marknaden innehåller pro
grammaterial med frekvenser över 15 
kHz låter dessa i hans goda öron som to
talt livlösa, platta och utan någon som 
helst likhet med det levande ljudet, oav
sett över vilka högtalarsystem eller med 
vilka nålmikrofoner skivorna spelas. Sak 
samma med bandat material, säger han. 
Det finns inget liv i dem heller som skulle 
tyda på närvaron av högre frekvenser . . . 

Men - trots frånvaron av inspelad 
signal (?) i det höga registret innehåller 
allt programrnateriai i stället desto rikli
gare distorsion: »Om vi som kan höra 
över 20 kHz inte skall drivas till vanvett 

av denna är det ofrånkomligt med något 
slags filtrering av frekvenserna över 15 
kHz i systemen för hembruk», skriver 
mannen desperat. 

Man måste höra det för att tro det, 
säger han vidare på tal om nålmikrofo
ner: Bruset och distorsionen över ca 20 
kHz är närmast otroligt från dem, och 
den »nya generationen» av »spårhundar» 
är nästan ännu sämre i dessa avseenden 
än tidigare typer! 

Denne verklige Heimdalls lidanden 
är dock ej begränsade till dessa saker. 

BBC:s stereosändningar uppfattar han 
genom sina fina högtalare som »hifi ste
reo med ett uppbåd plåtdunkar rasslande 
i samklang med musiken.» Han måste 
pina sig med att höra det undre sidban
det i multiplexsändningens underbär
våg (!). Ingen tillverkare av FM-mottaga
re, menar han, bemödar sig om en full
ständig undertryckning av sidbandssigna
ler, vilket är fallet med pilottonen (19 
kHz) och underbärvågen (38 kHz). 

HF-distorsion, och även sådan av läg
re ordning, kan alltså upplevas nog så 
svårt. - TV kan ofta ge folk akuta be
svär genom mer eller mindre mekaniskt 
betingat (dock inte högfrekvent) buller 
som deltoner av nätfrekvensen. I ett för 
oss känt fall vållas smärtor i huvudet på 
vederbörande då resonansfenomen från 
signalen på 15 625 Hz, oegentligt kallad 
linjeoscillatorfrekvensen, detekteras. Så
dant lär upplevas av många. Djur står ju 
heller inte ut med högfrekventa, direkt-
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inte fått större framgång, trots intresse 
hos långt fler människor nu än för bara 
några år sedan. 

Grammofonbolagens och -industrins 
konservatism och rädsla för nya ideer 
och ny teknik hör till de dystra inslagen i 
bilden, men det mest nedslående är den 
obefintliga eterkonkurrensen. Ett nät av 
kvalitetsmedvetna, privata FM-stationer 
som sänder i både mono och stereo 
skulle, som i USA, verka som innovatö
rer och föra utvecklingen och ljudrnedve
tandet framåt på alla berörda sektorer, 
programmässigt som tekniskt. 

Hur länge skall det kungliga radio- och 
telemonopolet bestå? 

strålade ljud (eller resonansd:o). 
Att High Fidelity - eller sådant som 

utges vara det - av många upplevs som 
raka motsatsen beror på att hörseln är ett 
så märkligt och irrationellt sinne. Psy
kologiska faktorer inverkar också. Expe
riment under senare år har bekräftat 
misstanken att det existerar en tämligen 
utbredd känslighet för och reaktion mot 
minskning resp ökning i olika slags pro
grammaterial av ljud på frekvenser ovan 
»normala» hörselgränsen. Exempel: En 
person som bevisligen inte hör något 
över 12 kHz, mätt med sinuston, upple
ver musik som njutbar först sedan ett dis
kantsystem nått full verkningsgrad - vid 
14 kHz! 

Det verkar som om hörselns meka
nismer på ännu okänt sätt klarar av att 
reagera för stigtider utan att på &amma 
sätt påverkas av de enskilda frekvenser 
vilka man rent matematiskt kan hävda 
är oundgängliga för att bilda den kurv
form eller våg örat »hör». 

Psykologiska faktorer har nämnts som 
orsak. Men mycket av tex kvinnors ovilja 
mot ljudanläggningar skulle kunna dras 
av från bevara-hemmet-snyggt-från-lådor 
-och-sladdar-kontot och föras upp på 
»tröttande distorsion» i stället. Kvinnor 
hör mer än män . . . Så det ligger säkert 
något i kritiken från det hållet om bull
rig, oskön musik, bl a. Synpunkter från 
kvinnorna - och överhuvud från män
niskor med dokumenterat god hörsel -
borde kanske beaktas vida mer än nu? 



· ........................................... . 
RT-ÖVERSIKTEN: 

Nya AUDIO-komponenter 
* Ett par intressanta bandspelare, utvecklingar av välkända 
maskiner, liksom några förstärkare i de högre prisklasserna är de 
huvudsakliga nyheterna inom återgivningskedjans komponenter 
i höst. * Aldrig har det funnits så många portabla bandspelare att välja 
mellan. RT presenterar här en hel rad, alla i första hand tänkta 
för reportage- och TV-filmbruk eller andra kvalificerade använd
ningsområden. Men detta gör dem inte mindre attraktiva för 
amatören! * En ny svensk högtalare är färdig för marknadsföring och 
konkurrens med de allra dyrbaraste systemen. * Vi haJ; gjort bekantskap med en amerikansk hörtelefon, ny på 
svensk marknad, med anmärkningsvärda egenskaper. * Urvalet från radioindustrin har blivit intressantare och mång
sidigare. * Prismässigt föreligger, naturligt nog, en ofta mycket stor 
spridning mellan dess produkter och de specialinriktade audio
komponenttillverkarnas. Men undantag finns. 

* »Stereobänk» från Luxor 
jämte ny apparatserie 

Fyrspårsbandspelaren MP 473, FM-mot
tagaren/stereoförstärkaren 4788W och 
skivspelaren HF163 är komponenterna i 
Luxors nya »stereobänk». 

Förstärkaren, som är heltransistorise
rad, lämnar 2 X 20 W ut och har 70 dB 
dynamik. Frekvensområdet är 20-
20 000 Hz ± 2 dB eller 20-15 000 Hz 
± 1 dB. Distorsion 1 % vid 15 W ut, ka
nalseparation 50 dB. 

Med ett tryckknappsmanövrerat filter 
kan man välja 11 dB bassänkning vid 20 
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Hz, 4 dB mellanregistersänkning vid 
1 000 Hz eller 8 dB diskantskärning vid 
20 000 Hz. Fyra ingångar för magnetisk 
nålmikrofon, kristallnålmikrofon, band
spelare och mikrofon. 

Radiodelen täcker UKV -bandet 87-
101 MHz och har snabbväljare för tre 
program. Känslighet 4 fl V vid 26 dB sig
nal/brusförhållande. Stereoförberedd. 

Bandspelaren rymmer sjutumsspolar 
och har bandhastigheterna 4,75, 9,5 och 
19 cm/s. Frekvensåtergivningen vid resp 
hastigheter är 80-6 000 Hz, 50-12 000 
Hz och 50-19000 Hz, svajet 0,1 % 
(vid 19 cm/s), dynamiken 50 dB. 

Ingångar för stereomikrofon, två mo
nomikrofoner, stereoskivspelare, stereo
radio. Separata volymkontroller för var
dera kanalen och en volymkontroll för 
kanalbalansering. - En skåra i främre 
masken underlättar programredigering 
och bandskarvning. 

Direktdriven 3,5 kg tallrik ger skiv
spelaren HF163 0,12 % svaj (enligt DIN 
45507). »Rumble»-nivån är - 55 dB, ka
nalseparationen 30 dB. Nåltrycket är in
ställbart mellan 2 och 2,5 p; magneto
dynamisk nålmikrofon. 

Tonarmen har lyftanordning med olje
dämpad nedsänkning. 

•• Något direkt nytt eller epokgöran
de uppvisar inte hem- och amatörsidans 
High Fidelity-apparatur än så länge. Det 
som var nytt i RT:s stora granskning i 
november 1966 är ännu till stora delar 
aktuellt, fast import av samtliga där 
nämnda eller beskrivna enheter kanske 
inte sker reguljärt längre på alla håll. * Sådant som fälteffekttransistorer, 
integrerade kretsar och övriga nyheter då 
det gäller bestyckning resp kopplingar är 
än så länge förbehållna ett ringa fåtal, 
mycket dyrbara och högkvalitativt beto
nade förstärkare och mottagare, företrä
desvis amerikanska. Det tar flera år, 
här som på andra områden, innan vissa 
högvärdiga komponenter och mer kom
plicerade kretsar blir tillgängliga för de 
större seriernas prisbilligare produkter. 
Utvecklingen kan dock någon gång gå 
snabbt - ett talande tecken är Heath's 
stora integrerade förstärkare/tuner med 
både FET och le som b y g g s a t s 
till ett absolut icke orimligt pris (det 
hör mera till undantagen att inte nöd
gas ge 10 kr eller mer för dollarn!). 

En stor högtalare om 100 liters volym 
har Luxor lanserat i sin GH 125. Den 
går på länkrullar för placering i bästa 
läge. - Frekvensområdet är 25 Hz-18 
kHz, och max effekt uppges till 25 W. 
Systemet är bestyckat med en 12-tums 
basenhet, en femtums mellanregisterhög
talare resp en tvåtummare för diskanten 
och ett delningsfilter. 

Tillverkare: Luxor AB, Motala 



för HEM och STUDIO 
- Den presenteras nu för svensk publik. 
och detta sker relativt kort -efter det kon
struktionen debuterat på sin hemma
marknad USA. , * Radioindustrin h~r skyndat att rida 
på hi fi-vågen och presenterar ett utbud 
apparater som naturligtvis av prisskäl inte 
kan göras jämbördiga med specialiserade 
hi fi-utrustningar, men som i en mängd 
fall är avgjort goda nog för de bostads
rum (effekten) och det programrnateriai 
(pop) de stora köparkategorierna har. 
High Fidelity-kvalitet köps ännu inte för 
ett par hundralappar, men för 800-
1 000 kr kan man nu mycket väl skaffa 
sig en fullt godtagbar förstärkare med 
FM-del, om man accepterar vissa be
gränsningar i data och prestanda, samt 
skivspelningsapparatur. Ofta nog är form
givningen mycket attraktiv, och att pro
dukter från bl a Bang & Olufsen, TOR, 
Arena och Luxor säljs bra i t ex England, 
där det finns en uppsjö på prisbilligt hi fi
gods, förvånar inte. Dessa fabrikat, lik
som naturligtvis apparaterna från Philips, 
Tandberg. Gylling m fl, bestås ju också 

* Stort Philips-sortiment 
musikanläggningar i år 

»En musikanläggning med förstärkare, 
ett par högtalare och kanske en tuner för 
radioprogrammen behöver inte vara så 
kostsanl» annonserar Philips, som denna 
säsong använt sina jätteresurser till bl a 
en hel serie musikåtergivningskomponen
ter med prefixet »Hi-Fi». 

Det finns en avsevärd mängd sådana 
apparater att välja mellan, fyra sidor i 
bolagets katalog. - Sålunda finns det 
fyra kombinerade stereoförstärkare/FM
mottagare (en också med AM), tre rena 
förstärkare och två speciella mottagare, 
en för FM och en kombinerad FM/AM. 
Högtalartyperna uppgår till mer än ett 
halvdussin och finns i olika volymstor
Iekar. 

Ur sortimentet väljer vi NG 1415, en 
FM-tuner/förstärkare om 2 X 17 W ut-

, effekt vid uppgiven distorsion 1 %. Fre
kvensomfånget 20 Hz-20 kHz ± 3 dB. 
- I ett snarlikt utförande finns 66 RB 
771, 2 x 8 W och med AM-mottagning. 
Gruppen kompletteras av NG 1411 B 
som ger 2 x 12 W ut och har en FM-del 
med snabbväljare. 

en marknadsföring där just ingen annan 
kan konkurrera. * Det finns också en annan linje, en 
annan giv från radioindustrin: Det är i 
Europa i synnerhet den tyska som excel
lerar i jätteapparater i påkostade »möb
len> där tekniken, innehållet, omges av 
prestigeskapande höljen å det dyrbaraste. 
Då och då har vi i RT:s spalter presen
terat dessa förstärkare/mottagare med 
hög uteffekt, många våglängdsband och 
mängder av korrektionsanordningar och 
reglage. Utan tvivel är det gedigna appa
rater med i många fall utmärkta prestan
da - t ex de från SABA, Grundig, 
Loewe·Opta, Telefunken, Siemens och 
Perpetuum-Ebner ro fl (Braun får väl sä
gas inta särställning, inte minst vad avser 
formgivning) - men priserna blir där
efter och i de flesta fall är man uppe i 
»amerikanska» high fidelity-priser. * På den professionella och semi-pro
fessionella sidan händer mycket som av 
allt att döma påverkar in- och avspel
ningsapparatur i allmänhet ganska snart. 
I särklass intressantast är den nya meto-

Den största förstärkaren i Philips giv 
för säsongen 67/68 är ' förstärkaren 
GH 919. Denna ger 2 x 20 W. Chassiet 
är uppbyggt med 23 transistorer. Filter 
för kompensation av brum och brus in
går i korrektionsanordningarna. En sär
skild indikator anger balansen över kana
lerna. Frekvensområdet uppges 20 Hz-
20 kHz. 

AM/FM-tunern GH 924 är också hel
transistoriserad och avsedd för kombina-

den med inspelningar via kompressor 
(Dolby-systemet, EMT m fl, se art. på 
annan plats i detta nr!) - hela kompan
der-expandertekniken står i centrum för 
inspelningsteknikernas intresse. - Be
stämda uppgifter har f ö gjort gällande 
att Dolby överlåtit åt KLH i USA alla 
rättigheter rörande apparaturens använ
dande utom de professionella samman
hangen. UH sägs förbereda utsläppan
det aven hembandspelare försedd med 
kompressor/expander, vilket onekligen in
nebär lockande perspektiv ... Apparaten 
påstås komma redan under 1968, men 
uppgiften har inte bekräftats. * Annars är det nya band typer, nya 
mikrofoner, hörtelefoner och annan ma
teriel jämsides med erfarenheterna från 
nya studiobandspelare, kopieringsutrust
ningar m ro som omsider finner vägen 
till amatörernas apparatur via inspel
ningsstudiornas eklut världen över - ar
betet där påverkar ju till sist också en 
annan viktig sida, nämligen sådant som 
korrektionskurvor och inspelningsstan
dard. Men det är en annan historia. • 

tion med förstärkare som den ovan 
nämnda. Då det gäller avstämningen, 
bandbredden m fl detaljer har den för
setts med särskilda kontroller. 

Från samma tillverkare kommer gram
mofonverket GA 230 som har Philips 
egen nålmikrofon. Fyra hastigheter. Ton
armen är försedd med automatisk, hy
draulisk lyftanordning. Nåltrycket konti
nuerligt reglerbart. Svajet anges till ~ 
± 0,12 %, buller bättre än - 60 dB. I". 
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( forts ) 

Den nya bandspelaren N 4408 förelig
ger vid tiden för denna upplaga inga data 
om, endast att uteffekten är 2 X 6 W och 
att belysta utstyrningsinstrument av VU
metertyp finns. Automatiskt bandstopp 
vid önskat läge och vidare finns en kon
trollhögtalare inbyggd i vartdera av loc
ken. 

Den minsta högtalaren i Philips-urvalet 
heter G L 071 och är en sluten och däm
pad låda, s k »tryckkammarhögtalare». 
Bestyckad med ett femtums bassystem 
och en två tums diskantenhet. Tål 10 W. 
Uppges ha ett omfång av 50 Hz-18 
kHz. Volymen uppgår till sex liter. 

Generalagent: Svenska Philips AB, 
Stockholm 27. 

.. Omfattande audio
program från tyska 
Loewe-Opta 
Den västtyska firman Loewe-Opta pre
senterade, förutom färg-TY-mottagare, 
en rad audionyheter till Berlinexpon 
»Funkausstellung»: 

Optacord 416, Loewes nya portabla 
bandspelare, kan drivas med 220 V växel
spänning, 6/12 V bilbatteri eller inbygg
da batterier (Iaddningsbara Deac-celler, 

alternativt vanliga 1,5 V-celler). Ett visar
instrument används kombinerat som ut
styrningsindikator och batterispännings
indikator. 

Bandspelaren tar max 11 cm spolar, 
hastigheterna 9,5 och 4,75 cm/s med 
speltiden 2 x 60 min resp 2 x 120 min. 
Frekvensområdet är 50-12000 Hz vid 
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den högre hastigheten, 90-6 000 Hz vid 
den lägre, max dynamik 46 dB. Slutste
get är mottaktkopplat och lämnar 1,8 W 
uteffekt. 

Apparaten väger 4 kg utan batterier. 
LO 50TR »Stereo-Luxus-Steuer-Gerät» 

är bestyckad med 5 rör och 22 transisto
rer. Förstärkardelen är helt transistorise
rad och har transformatorIöst sluts teg 
som ger ::s; 1 % distorsion vid 2 x 12,5 
W uteffekt i frekvensområdet 40-12500 
Hz. Totala frekvensområdet är 30-
20 000 Hz, max uteffekt per kanal 20 W. 

Basreglering ± 14 dB vid 40 Hz, di
skantreglering + 11 dB, - 16 dB vid 
10000 Hz. 

Ingångar för stereoskivspelare med 
magnetodynamisk nålmikrofon och för 
stereobandspelare. 

Mottagaren har inbyggd stereodekoder 
med automatik för mono/stereo-omkopp
ling. Pnottonunder,tryckIllingen är > 38 
dB, kanalseparationen 40 dB och AM
undertryckningen vid FM ;;;;; 30 dB. Våg
längdsområden: UKV, KV, MV och LV. 

UKV-området har inkopplingsbar auto
matisk finavstämning med »infångnings
området» ± 250 kHz vid 2,5 m V in sig
nal. 

Loewe Opta »Stereo-Konsertboxem> har 
delningsfilter med övergångsfrekvensen 
1 000 Hz och finns i tre olika utföranden: 

LO 40 med en 170 mm bashögtalare 
och en 130 x 75 mm mellanregister/di
skanthögtalare. Frekvensområdet är 40-
20000 Hz, impedansen 4 ohm, max ef
fekt 20 W. Lådvolymen är 25 liter. 

LO 50 har något större högtalarele
ment, 203 mm resp 180 x 130 mm. - I 
övrigt samma data som LO 40. 

Den största modellen, LO 80, har vo
lymen 40 liter och tål max 30 W. Inne
håller en 245 mm bashögtalare och en 
180 x 130 mm mellanregister/diskanthög
talare. 

Impedans 4 ohm, frekvensområde 
30-20 000 Hz. 

Generalagent: Lindh, Steene & Co. 
AB, Mölndalsvägen 40-42 , Göteborg S. 

* RTV 350 från Grundig 
ny stereomottagare 
Grundig presenterade på Hannovermäs
san sin nya stereomottagare RTV 350 
med »Automatik-Stereo-Decoder 8» (se 
bild). Dekodern skiftas automatiskt med 
switchtransistorer - mellan mono- och 
stereomottagning beroende på vilken pro-

gramtyp som tas emot. En indikatorlam
pa visar när stereoprogram kopplats in. 

Mottagaren är integrerad med en 
2 X 10 W förstärkare och innehåller 17 
transistorer, dekodern sex transistorer. 

Uttag finns för bandspelare och skiv
spelare. 

Mottagaren täcker frekvens områdena 
145-350 kHz (LV), 510-1620 kHz 
(MV), 5,4-16,2 MHz (KV) och 87,5-
108 MHz (UKV). 

Generalagent: Svenska Grundig, 
Nobelvägen 23, Malmö. 

* Siemens kommer 
med klangmästarn 

»Klangmeister RG 95 Electronic» är den 
pampiga benämningen på Siemens nya 
UKV-mottagare, som är heltransistorise
rad och har elektronisk avstämning. 

Fem program kan förväljas på lika 
många skalor och sedan efter behov 
kopplas in med tryckknappar. Automa
tisk finavstämning »håller kvar» det pro
gram som kopplas in. 

Mottagaren innehåller tio transistorer 
och nio dioder. - Uteffekten är 3 W. 

Generalagent: Svenska Siemens AB, 
Fack, Stockholm 23. 

* SABA Stereo l mottagare 
med 14 watts uteffekt 
Begreppet »konsertapparat», 1930- och 
1940-talens så flitigt använda benämning 
för radioindustrins största mottagare, 
börjar dyka upp igen, och främst är det 
den tyska radioindustrin som tillhanda-



håller dessa stora bordsmodeller i ädla 
träslag. Skillnaden mot förr 1>estår givet
vis främst i att några högtalare - annat 
än för kontroll - inte finns placerade 
inom själva apparathöljet, utan separata 
enheter i matchande träslag hör till. 

SABA Stereo 1 är en god exponent för 
denna typ av stora hemapparater. Den 
kan förses med dekoder för mottagning 
av FCC-systemets stereo. Apparaten är 
bestyckad både med rör och halvledare. 
Uteffekten är (topp) 2 X 7 W. 

SABA har såväl FM, kortvåg, mellan
våg som långvåg fördelade över ett antal 
band. 

Pejlskala för ferritantennen finns. 
Generalagent: Wållgrens, box 2124, 

Göteborg 2. 

* Bas- och bilhögtalare 
i nytt Isophon-program 
Den tyska Isophon-fabrikens högtalaren
heter satt under High Fidelity-epokens ti
digare skede i åtskilliga höljen och fanns 
i många utföranden. Nya enheter är nu 
en speciell serie bilhögtalare - »Speed 
Sound A utohögtalare» - jämte bl a en 
serie bas- och mellanregisterhögtalare. 

De förra, benämnda PSS 13, 725 och 
921 , sägs vara »särskilt avstämda» för 

bilinteriörer och betingelserna i övrigt 
under färd. En mängd utföranden finns 
för inbyggnad i olika bilmärken. Alla 
högtalarna är relativt små och flata. 

»Power-Sound»-modellerna, av vilka 
en syns här, heter PSL 130, 170, 203 
och 245, kännetecknas aven speciellt 
mjuk membranupphängning för ett nytt 
membransystem. Högtalarna är avsedda 
för aptering i slutna och dämpade lådor. 

Isophons högtalare för högre frekven
ser heter HMS 8 och 1318, och fabrikens 
system kombinerar dessa med de tidigare 
nämnda. 

En bredbandshögtalare har man också 
i modell PSL 100 vars frekvensomfång 
uppges 60 Hz till 20 kHz. Typerna PSL 
130, 170, 203 och 245 har sin resonans
frekvens vid resp 40, 40, 30 och 28 Hz. 
Frekvensområdet uppges för vardera 
högtalaren till 50-8000, 45-7000, 35 
-5 800 och 20-7 000 Hz. 

Programmet kompletteras av ett par 
färdiga högtalarlådor, M 227 och M 228, 
med olika bestyckning. Den senare syns 
här. 

Generalagent: Wilhelm Carl lacobson 
AB, Kungsgatan 48, Stockholm C. 

* Jordan-Watts 
nya program med 
»J-W -modulhögtalaren» 
lordan-Watts är ett av de fabrikat som 
tillvunnit sig respekt på den av många 
märken uppfyllda brittiska audiomarkna
den. Det började som några musikers 
och teknikers gemensamma ansträng
ningar att konstruera en högtalare av 
high fidelitytyp som skulle bättre svara 
mot de anspråk man ställde än de då 
gängse konstruktionerna. Huvudman var 
E l lordan, författaren till »Loudspea
kers» och med mycket forskning bakom 
sig. Hans teoretiska arbeten rörde i syn
nerhet förutsättningarna för idealåtergiv
ning av de högre frekvenserna, i relation 
till högtalarstorleken och hans arbete re
sulterade omsider i en serie drivenheter 
samt J-W-modulsystemet för skilda hög
talarhöljen. Kännetecknande för ambitio
nerna är att det världsbekanta musikför
laget Boosey & Hawkes jämte musik
instrumenttillver karen B esso n distribue
rar J-W-högtalarna. 

Dessa finns dels som »grundmodul», 
dels som färdiga system i fem storlekar 
och som stereosystem ·av två typer; det 
dyraste betingar 4000 kr. Vår bild visar 
dels »modulhögtalaren», dels Stereola
modellen, som ger stereoljud från en enda 
enhet i stil med Lowther's Twin Acousta
högtalare (en hornkonstruktion). 

Frekvensgången för J-W-högtalaren 
uppges till 30-17000 Hz ±3 dB. Max 
effekt är 12 W. - Fabrikantens mät
ningar på högtalarna har resulterat i myc-

ket goda polärdiagram. De synes också 
ha anmärkningsvärt låg distorsion. 
Generalagent: Agrens Radio, 
Södra vägen 12, Göteborg S. 

:If Svensk högtalarnyhet: 
»Hi-N ote»-systemet 
Efter flera års arbete föreligger en ny 
svensk högtalare utan anknytning till exi
sterande radioindustri, de ingående kom
ponenterna givetvis undantagna. Det är 
stockholmsingenjören Krister Amneus 
som konstruerat och patentsökt sitt inte-

Fig 1. Högtalar
systemet fungerar 
som en klangenhet 
med bred sprid
ningsvinkel genom 
speciell Ijuddistribu
tion tack vare ele
mentens placering. 
Sido- och frambaff
larna lutar uppåt 
7°. Principen härvid 
är att diskanten inte 
tillåts gå rakt fram, 
då den skulle upp
fattas som punkt
formig. Också bas
och mellanregistret 
distribueras i sidled. 

grerade »Hi-Note»-system, vilket främst 
- vid en kommande marknadsföring -
torde få sin huvudsakliga användning för 
studioändamål. Att få fram en högtalare 
som låter bra också i dämpade rum har 
nämligen varit upphovsmannens önskan, 
jämsides med krav på ringa basdistorsion 
och god ljudspridning. En »bred ljud
front» från högtalaren har han också sett 
som angeläget att förverkliga. Ett annat 
ideal som eftersträvats har varit att upp
nå »rundstrålning» vid frekvenser upp till 
ca 1 kHz. Mycken omsorg har också 
nedlagts på att få höljet mekaniskt stabilt. 

Sedan RT hade tillfälle att provlyssna 
»Hi-Note» har systemet undergått modi
fieringar av skilda slag. Men redan vid 
vår provlyssning - med olika typer av • 
programrnateriai - lät den mycket bra. 
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Speciellt transientåtergivningen var ut
märkt. 

Bland kännetecknen för Amneus·hög· 
talaren märks placeringen av systemets 
bashögtalare. En strålar uppåt och en an
nan framåt, varvid högtalarnas centrum
axlar bildar en 90° vinkel. Högtalarna är 
isolerade inbördes. Vidare är ventilato
rerna utförda som avlånga spalter. 

Högtalarhöljet är en parallellepipedisk, 
stympad kon, med bruten frontbaffel och 
baksidan vinkelrät mot konens basplan. 
En av bashögtalarna är anbragd på lå
dans uppåtvända baffel och en annan är 
anordnad på lådans frontbaffel. Mellanre
gister- och diskantelementen är placera
de på frontbaffelns brutna sidostycken. 
Lådans sidor och botten är dubbelväg
giga och en akustiskt dämpad mellanvägg 
är arrangerad mellan basenheterna. 

Dessa är verksamma upp till 850 Hz 
resp 5 000 Hz. Mellanregistersystemen 
går mellan 850 Hz-5 kHz och diskant
högtalarnas frekvens gång är upp till 17 
kHz. 

Högtalarna 1-2 är 9,5-tumselement 
med gränsfrekvensen 20 Hz. Det är 
Goodman's Axiom-enheter i ett speciellt 
utförande (av Amneus) som försett dem 
med enkel kon. Denna svävar fritt upp
hängd i chassiet med sex torsionsstavar 
orienterade i fram- och bakkant med 
120° mellanrum. Gumrniupphängning av 
högtalaren har vidare använts. 

Högtalarna 3-6 matas över två dämp
satser för injustering av bästa frekvens
gång. 

Högtalarna 5-6 är s k tryckkamrnar
systern utan horn av fabrikat Fane. De 
har försetts med kraftig magnet (17 000 
Gauss) och förenar jämn frekvensgång 
med bred spridningsvinkel. 

Höljet är i sin helhet glasulldämpat. 
Totala impedansen är 10 ohm och ef
fektkapaciteten uppgår till ca 15 W. -
Resultatet har blivit ett aperiodiskt sy
stem med god dämpning av membran
rörelsen ner till O Hz utan, som det upp
ges, nämnvärd försämring av verknings
graden i basregistret samt stor effektför
måga, låg distorsion och frånvaro av re
sonanser från höljet. Som enheter i ett 
stereosystern får man ett brett ljudfält 
utan »håleffekt» från mitten. 

Tillverkare: Firma Krister Amm!us, 
Ejdervägen 45, Farsta. 

DUAL 
- välkänd tysk tillverkare av gram
mofonverk - introducerade som 
känt för några år sedan verket 1009, 
vilket senare modifierades till 1019. 
- Nu har man ytterligare versioner 
av verket på tillverkningsprogram
met: Utom 1019 finns också 1010 A 
och 1015. 1010 A är den prisbilli
gaste typen. I USA kan man få ver
sionen 1009 SK också. 
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* Nya transistorenheter 
från Acoustical QUAD 
»Quaden» har under åtskilliga år stått som 
något aven standard för kvalitetsmedvet· 
na amatörer och professionella ljudtekni
ker; dessa engelska rörförstärkare besitter 
en närmast legendarisk pålitlighet, stabili
tet, god effekt och låg distorsion. Många 
tusen gamla Quad är också i bruk i de 
mest skiftande miljöer. Här i Sverige har 
främst Sveriges Radio varit storavnäma
ren av firmans produkter, förstärkarna 
och de elektrostatiska högtalarna, vilka 

inom parentes sagt har modifierats så att 
membranen (diskantelementen) inte läng
re »äts upp» under ogynnsamma betingel
ser som alltför torrt inneklimat (låg luft
fuktighet) och värmeutveckling från t ex 
sluts tegen i förstärkaren . På köpet har 
man vunnit ca 5 dB bättre basåtergiv
ning! 

Då firman nu (det var världspremiär i 
Göteborg i september för de nya enhe
terna, som dessförinnan icke visats ens i 
England!) marknadsbjuder en transistori
serad konstruktion betyder detta dock 
inte att rörutföranden slopas. Dessa an
ses ha så god avsättning att de blir kvar 
i produktionen länge än. 

Effektförstärkaren 303 är som synes 
snarlik den tidigare lanserade 50 W·för
stärkaren för laboratoriebruk och som 
var borta ett tag ur produktionen för 
transistorbyte. 

Uteffekten anges till 2 X 28 W i 16 
ohms last eller 2 X 45 W i 8 ohm, och 
distorsionsdata anges gälla för godtycklig 
nivå upp till dessa värden: vid 70 Hz 
0,03 %, 700 Hz 0,03 % resp 10 kHz 
0,10 %, mätt på godtycklig kanal. 

Frekvensgången uppges till (8 ohm) 30 

Hz-35 kHz inom 1 dB, ' resp 20 Hz-35 
kHz (16 ohm), samma värde. Dynami
ken uppges till 100 dB (den äldre kon
struktionen kom upp i 80 dB, ca). Över
hörning: Bättre än 60 dB, 30 Hz-lO 
kHz. 

Ovillkorlig stabilitet vid varje last ga
ranteras av tillverkaren. 303-förstärkaren 
väger 8,2 kg. 

Förförstärkaren Quad 33 har otvivel
aktigt vissa drag kvar av Walkers gamla 
konstruktion, men en funktionellt kantig 
stil har avlöst de tidigare så välbekanta 
rundade linjerna. 

Frekvensgången (valfri ingång/utgång) 
vid RIAA-kurvan eller rak: ± 0,5 dB 
inom 30 Hz-20 kHz. Klirr uppges inom 
området 30 Hz-10 kHz till dels 0,02 % 
(gäller vid kontrollerna i maxnivå, 0,5 V 
ut och godtycklig insignal), dels 0,10 % 
(avser valfritt läge och godtycklig nivå 
inom gränsen för överstyrning). 

Filter: 5 kHz, 7 kHz och 10 kHz ± 5 %. 
De gamla adapterna för olika slags nål

mikrofoners anpassning är borta på 33-
modellen, som i stället har instickskort 
- se bilden - arrangerade att passa 
känsligheter från ca 3 m V och uppåt och 
varierande typer av nålmikrofoner (dy
namiska, kristall osv). 

Ett med övriga, nya komponenter mat
chande hölje har den nya FM-tunern be
ståtts, som framgår av fotot. - Än så 
länge är konstruktionen inte fullt utpro
vad, varför det är en rörmottagare som 
finns i det nya skalet på vår bild. Mot
tagaren avses för stereo enligt pilotton
systemet och får multiplexenhet - eller 
dekoder för FM/FM-systemet, lovar im
portören Harry Thellmod. Han hoppas 
kunna tillhandahålla den nya Quad-för
stärkaren för omkring 2000 kr, men pri
set är ännu inte fastställt. 

RT hoppas omsider kunna återkomma 
med ett test. 

Generalagent: Harry Thellmod AB, 
Hornsgatan 89, Stockholm SV. 



* Heathkit's byggsats
bjässe med AM/FM, FET, 
le och 150 W! 
Två starka kort inom High Fidelity re
presenteras båda av Heath, USA, vars 
byggsatser AR 14 E och AR 15 blivit om
talade; inte minst gäller detta den nyligen 
i vårt land introducerade bjässen AR 15, 
en integrerad, heJtransistoriserad förstär
kare/mottagare för både FM och AM där 
bestyckning och teknik är vida utöver 
vad man kunde vänta sig aven konven
tionellt saluförd enhet, att inte tala om 
byggsatser! 

Förstärkaren ger 2 x 60 W sinuseffekt 
(150 är ett USA-mätt toppvärde) i 8 
ohms last vid en uppmätt distorsion om 
0,3 %. Vid 50 W är distorsionen mindre 
än 0,2 % vid 1 kHz. Vid maximal utef
fekt uppgår intermodulationsdistorsionen 
till mindre än 0,5 %, vid 1 W ut till 
0,15 %. 

FM-mottagarens ingångssteg är bestyc
kat med fäJteffekttransistorer för högsta 
känslighet och minsta korsrnodulering. 
FM-delens mellanfrekvensförstärkare har 
integrerade kretsar (premiär för IC i 
byggsatser), var och en innehållande tio 
transistorer, sju dioder och elva motstånd. 
Vidare har man satt in två kristallfilter i 
stället för de gängse mellanfrekvenstrans
formatorerna som ju från tid till annan 
behöver trimmas och som uppvisar en 
från idealet avvikande frekvensgång. På
kostade detaljer som filtren medför på
tagligt ökad selektivitet. 

c ~ ~ ~- __ ~ ___ ~_ ~_~ __ ~ ~__ __ 
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~ 
Ett värde om 1,45 ,u V (IHF) placerar 

mottagaren som den kanske känsligaste 
kommersiellt tiLlgängliga. Vid 2 /h V in
signal inträder full begränsning. Ameri
kanska provningar talar i entusiastiska 
ordalag om fullgod stereomottagning över 
långa distanser trots nära grannskap (200 
kHz) till kraftiga lokalsändare .. . 

Byggsatsen är till vissa delar förarbetad 
med bl a dragna ledningsstammar m m. 
RT återkommer längre fram med erfa
renheter av bygget och en provningsrap
port. 

AR 14-E är en betydligt mindre, hel
transistoriserad stereoförstärkare/FM
mottagare i samma hölje. De känsliga 
delarna i FM-tunern är här, liksom hos 
AR 15, färdigtrimmade. Ej urkopplings
bar AFC, multiplexenhet. Apparaten, 
som finns också i separata delar och med 
skilda ytterhöljen, har en förstärkardel 
om 10 W/kanal kontinuerlig uteffekt; 15 
W musikeffekt. Frekvenskurvan vid 1 W 
går 12-60000 Hz ± 1 dB. - I Sverige 

saluförda apparater har annan bestyck
ning än originalutförandet, detta för läg
re brus: Två Motorola 2 N 3904 sitter i 
resp förstärkare i stället för de ursprung
liga transistorerna, sedan det visat sig att 
tonkontrollsteget gav upphov till brus i 
sitt ursprungliga utförande. 

Generalagent: Schlumberger Svenska 
AB, Lidingö 9. 

* Beolab 5000-serien 
exklusiv systemnyhet 
från Danmark 
I tydlig avsikt att konkurrera med de dyr
baraste och största status-systemen på 
High Fidelity-området, som t ex Brauns 
1 OOO-enheter, stora amerikanska appa
rater m fl har Bang & Olu/sen skapat sitt 
Beolab 5000, omfattande förstärkare, 
FM-mottagare och högtalare med olika 
volym som alla, enligt reklamen - »i 
alla sina specifikationer överträffar de 
fastställda internationella normerna för 
Hi-Fi». Några sådana existerar som känt 
inte, vilket är skada att den stora allmän
heten förleds att tro. - Mera härom 
nedan! 

Enheterna syns goda nog ändå: För 
att börja med förstärkaren Beolab 5000 
- bestyckad med 47 kiseltransistorer -
ger den 2 X 60 W ut enligt DIN 45500 
-1 kHz sinuston i 10 min, båda kana
lerna. Distorsionen redovisas som 
< 0,2 % vid 100 Hz resp < 0,6 % vid 
samtliga frekvenser från 20 Hz till 20 
kHz och full uteffekt på båda kanalerna 
(volymen 20 dB ner). 

Intermodulationen anges (vid mät
frekvenserna 250 resp 8 000 Hz vid ett 
amplitudförhållande 4: 1 < 1 % vid full 
utstyrning (DIN 45403). 

Frekvensgång: 20-20000 Hz ± 1 dB 
och signal!brusförhållande bättre än 
- 90 dB under 60 W. Kanalseparationen 
> 45 dB vid 1 kHz, > 30 dB mellan 
250 och 10000 Hz. 

Som synes anger B&O genomgående 
sina mätdata med referens till vissa nor
mer, i detta fall de tyska, och av speci
fikationerna framgår också vid vilka be
lastningar på ingångarna man mätt sig
nal/störningsförhållandet och separatio
nen. Detta är ju förtroendeingivande och 
får anses som betydelsefull konsument
vägledning och -upplysning. - RT har 

Beovox 2500 Cube 

som bekant tidigare kritiserat de fabri
kantdata som lämnas till främst enklare 
hembandspelare. Alltför ofta säger siff
rorna just ingenting - det vore lika bra 
att utelämna dem! 

Förstärkaren har ett antal korrektions
anordningar och kompensationsfilter. 
Möjligheter till inkoppling av mittkanal
högtalare finns. Speciell testknapp för 
balanskontroll. 

Beomaster 5000 

Samma originella design som förstärka
ren, med kalibrerade, grafiska kontroller 
av typ »räknesticka» över frontpanelsen 
uppvisar FM-mottagaren Beomaster 
5000. Den har stereodekoder för pilotton
systemet. AFC och automatisk omkopp
ling mono/stereo. (Valbar omkopplings
nivå mellan 1 och 100 /h V.) Visarinstru
ment för avstämningen och signalstyrkan. 
Automatiken i tunern inte bara switch ar 
från mono till stereo då dynap1iken är 
gynnsam, utan kopplar bort signalen vid 
för l~g fältstyrka eller under avstämning. 
En kontroll finns för muting; valbar om
kopplingsnivå för stationsstyrkorna 0-
40 f tV. 

4-gangs avstämd HF-förstärkare med 
separat oscillator, fem mellanfrekvens
steg och bredbandig FM-detektor, 25 av
stämda kretsar, 22 transistorer och 20 
dioder. 

Frekvensgång 50 Hz-15 kHz ± 2 dB 
(stereo såväl som mono), pilot- och bär
vågsundertryckning 50 dB, stereosepara
tion vid 1 000 Hz 40 dB, infångningsin
dex 2 dB, AM-undertryckning 100 /hV 
52 dB, distorsion vid 100 Hz, 40 kHz 
frekvenssving, 100 /hV 0,4 % och signal! 
brusförhållande vid 1 kHz 75 kHz sving 
resp 100 /hV 75 dB. Användbara käns
ligheten anges till 1,5 (lHF-normmätt). 
Begränsning 3 dB 1,5 /h V. 

Beovox-högtalarna 

i den nya serien kallas 5000, 3000 resp 
2500 Cube, den senare en originell kon
struktion för runds trålning med sex hög
talarenheter. Den står på en pelare. 

Största högtalaren, 5000, har ett 
frekvensområde 30-18 000 Hz och tål 
50 W, kontinuerligt 30. Sju stycken hög
talarelement har den bestyckats med, 
och distorsionen, mätt efter DIN 45403, 
uppges till max 2,2 %. Volymen är 66 1 
och som en särskild finess finns regler
bart filter för inställning av mellan- och 
höjdregistrets nivåer. 

Generalagent: EMI Svenska AB, 
Stockholm ö. 
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* Välkända Revox 
i nytt hölje: renare design, 
ny elektronik 
Ingen bandspelare har bland svenska 
High Fidelity-entusiaster vunnit så 
många vänner genom åren som den 
schweiziska Revox, vilken också dugt 
till många uppgifter i rent professionella 
sammanhang - med litet trimning kan 
den bringas att elektriskt få data som 
kvalificerar den mer än väl för yrkes
bruk. (En version finns också för 38 
cm/s.) 

Det mekaniska har väl inte alla gånger 
hållit samma utomordentliga klass som 
det elektriska, lite svaj jämte otillfreds
ställande omkopplare och reglage hör 
inte sällan till bilden. - Förslitning av 
capstanmotorns axel var en annan kritisk 
detalj på äldre modeller. 

De olika modeller och versioner som 
funnits - i synnerhet E- och F-modeller
na blev populära - förbättrades natur
ligtvis kontinuerligt (spolrnotorerna flyt
tades t ex för att tillåta 10,5 tumsspo
lar) och kritik beaktades av tillverkaren. 

Mot närmaste föregångaren till den mo
dell, A 77, som nu står inför sin debut, 
G 36, kvarstod kritik mot främst svaj 
hos vissa exemplar, trots fabrikens 
stränga kontroll med kassation aven inte 
ringa del av motorerna. (A andra sidan 
höll sig svajvärdena oftast - vare sig 
vägt eller ovägt värde tillämpades -
mycket under fabrikens data, alltså utom
ordentligt lågt. En absolut hastighetsav
vikelse om + 0,03 % hörde inte till säll
syntheterna.) Raderingen lämnade något 
kvar att önska - oscillatorn orkade tyd
ligen inte alltid med drivning av tonhuvu
dena. Vidare var utstyrningsindikatorn 
inte så där särskilt professionell, trots att 
Revox VU-metrar var klart bättre än de 
hos många andra maskiner och att band
spelarens inspelningsförstärkare hade 
mycket högre överstyrningsreserv än 
brukligt, vilket kompenserar en del. -
Av allt att döma är det dock oföränd
rade utstyrningsinstrument, dvs icke 
toppvärdeskännande, som finns kvar på 
den nya A-77. 

Antalet tonhuvud, motorer m m är 
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oförändrade från G-36, men till skillnad 
från föregångarens rörbestyckning sitter 
nu 54 transistorer, 32 dioder och fyra 
kisellikriktare m fl halvledarkomponenter 
i A-77. Hastighetsregleringen är helt ny. 

Förstärkarna sitter nu på kretskort. 
8 W (10 W), kisel-planar-transistorer. 
Olika utföranden beträffande förstärkar
na uppges, liksom antalet. 

Inspelningskorrektionen följde tidigare 
DIN-standard; nu har man NAB (för av
spelning valbart NAB eller IEC, dvs 
CCIR). Elektriska omkopplare, som sägs 
arbeta tyst och alltså inte »brakar» i läge, 
har införts. 

Huvuddata: Hastigheterna är oföränd
rat 19 resp 9,5 cm/s som standard, 38 
cm/s på särskild beställning. »Drop» an
ges till < 0,08 % resp < 0,1 % vid 
standardhastigheterna. Svaj < 0,2 %. 
Förstärkarna uppbyggda på instickbara 
kretskort. Frekvensgång 20 Hz-20 kHz 
vid 19 cm/s, 30 Hz-16 kHz, mätt enligt 
DIN 45500. Klirr (max nivå och 1 kHz 
< 2 % vid 19 cm/s, < 3 % vid 9,5 cm/s. 
Signal/brusförhållande > 54 dB vid 19 
cm/s, > 52 dB 9,5 cm/s. Överhörning 
mono < -60 dB, stereo < -45 dB . 
Oscillatorfrekvens 120 kHz. -

Maskinen kan köras i horisontellt eller 
vertikalt läge, den nya formen underlät
tar det senare genom VU-metrarnas hög
re placering. 

Två versioner kommer att tillhanda
hållas, en utan slutsteg, högtalare och 
hölje men med förförstärkare, och en 
fullt utrustad med högtalare. Priset på 
det senare utförandet torde komma att 
ligga på över 3 000 kr. Vikt: Ca 15 kg, 
alltså en »lättnad» ... 

Generalagent: ELFA Radio & Tele
vision AB, Stockholm K. 

* Telefunken M 28 nyhet 
för hem- och studiobruk 
Tele/unken har onekligen erfarenhet av 
bandspelarbygge - ordet »magnetofon» 
är f ö ett för AEG/Telefunken sedan 
gammalt inregistrerat varumärke, vilket 
ju innebär att man enbart i anknytning 
till dessa speciella produkter bör använda 
namnet. Men vissa namn blir ju lätt be
grepp - jfr Vespa, som oegentligt alla 
skotermotorcyklar ofta kallas för, och 
Caterpillar, som är ett visst märke av 
väg- och transportmaskiner. - Redan 
1935 kom Telefunkens första magneto
fon, och världen över, inte minst i Sve
rige, används firmans studiobandspelare 
i alla professionella sammanhang. 

Under 1950-talet ansågs Telefunkens 
M 24 svårslagbar elektriskt och meka
niskt som apparat i kategorin närmast 
under studiornaskinklassen. I Sverige an
vände och använder alltjämt Stig Carls
son en modifierad sådan maskin för 
många av sina inspelningar. 

Ur bl a denna monomaskin har Tele
funken nu utvecklat M 28. Magnetofo
nen har fått en del drag ägnade kanske 
att mera attrahera teknikmedvetna ama
törer än ljudtekniker i gemen. - VU
metrarna och mixeranordningen främst. 
Därmed inte sagt att M 28 inte skulle 
lämpa sig för studiornässiga upptagning
ar, men vid sådana sker mixning och ut
styrning genomgående med andra medel. 

Att maskinen kommer att kunna levere
ras i fullspårsutförande utan mixer och 
VU-meter i en nära framtid talar för att 
man skiljer på köparkategoriernas behov. 

M 28 har tre motorer och levereras 
antingen i rent chassiutförande eller i 
koffert. Bandhastigheten är som standard 
19 resp 9,5 cm/s. M 28 kan drivas an
tingen i horisontalt eller i vertikalt läge. 
Halvspårsteknik, stereo eller mono. Ton
huvudsatsen (3 st) är utbytbar och upp
ges vara speciellt långlivad. 

Ingångar finns två för mikrofon och 
två för radio/band med förinställning och 
utgångarna är för hörtelefon resp linje. 

I början av år 1968 beräknas leverans 
kunna ske av fullspårsutförandet, och en 
tvåspårs stereoapparat för hastigheterna 
38 cm resp 19 cm/s kommer också in på 
nästa år. Denna upplaga av M 28 kom
mer utan mixer och utstyrningsinstru
ment. 

För samtliga modeller gäller att maski
nen kan ta spolar upp till 26,5 cm, v s 
10,5". NAB-adapter blir ett tillbehör. 

Elektriska huvuddata: Frekvensgång 
vid 19 cm/s enligt DIN-norm 40 Hz:-
100 Hz < ± 2 dB, 100 Hz-lO kHz < 
± 1 dB och 10 kHz-15 kHz < ± r
dB. 

Klirrfaktor vid 1 kHz, full utstyrning 
ca 2 % vid 19 cm/s. 

Signal/brusförhållandet uppgår vid 
denna hastighet, mätt enligt DIN 45405 
med low noise-band, till 53 dB och ca 
51 dB vid 9,5 cm/s. 

Överhörningsdämpning 1 kHz > 60 
dB för mono/halvspår resp > 45_dB i 
stereo. 

Apparaten väger ca 17 kg. 
Generalagent: AEG/Tele/unken, 

Svetsarv. 10, Solna. 



* Tandberg Modell 11 
portabel batterimaskin 
Som framgår av urvalet i denna översikt 
av audionyheter marknadsdebuterar snart 
flera nya bandspelare för batteridrift och 
portabelt bruk. I denna kategori har 
N agra varit närmast allenarådande för 
yrkesbruk under åratal, Uhers lyckade 
Report-serie dominerat bland amatörerna 
med höga krav (professionellt bruk är 
heller inte sällsynt) och Philips, Luxor 
jämte märken som t ex japanska National 

, sålts som uttalade hembandspelare för 
»bärbart» bruk. 

Tandbergs nya batteribandspelare mo
dell 11 torde kunna räkna med stort in
tresse, eftersom typen tilltalar åtskilliga 
kategorier. 

Tandberg bandspelare modell 11 är en 
heltransistorerad (41 transistorer, 12 dio
der) batteridriven monobandspelare. Den 
har tre hastigheter: 7 h " , 3 % " och 
1 Ya " /s och tvåspårsteknik för mono in
och avspelning. Med locket öppet kan 
man spela 7" spolar, med locket stängt 
5" spolar. Elektronisk hastighetskontroll 
håller toleranserna inom ± 0,2 % relativt 
och ± 1 % absolutvärde. 

Den har tre tonhuvuden för radering, 
in- och avspelning, tre ingångar för dy
namisk mikrofon, radio och linje. 

En volymkontroll för mikrofon och en 
för radio och linjeingångarna möjliggör 
mixning. För utgångarna linje (600 ohm), 
monitor (200 ohm hörtelefoner) och in
byggd kontrollhögtalare finns en sepa
rat volymkontroll. 

Modell 11 har AB-test, dvs direkt av
lyssning från programkälla eller band 
under inspelning. Begränsningsförstärka
re (automatisk inspelningskontroll) kan 
inkopplas. VU-metern fungerar då som 
begränsningsindikator. Bandspelaren kan 
också anslutas till nätet genom tillkopp
ling aven batterieliminator. 

Bandspelare modell 11 med helspårs
teknik och pilottonhuvud kommer att 
levereras säsongen 1967/68. 

Svajdata uppges vid 7 h" Is, till bättre 
än 0,1 %, 3 %"/s, bättre än 0,15 %, 
1 Ya "/s, bättre än 0,35 %. Signal/brusför
hållandet uppges till bättre än 58 dB vid 
maximal utstyrning och 7 h "/s. 

Frekvensgång vid 7 Y2" Is är ± 2 dB 
40-16000 Hz. Klirr uppges vid maxi-

mal utstyrning av 400 Hz, till bättre än 
3 %. VU-meter med 20 dB område + 
överstyrning. Fungerar också som spän
ningsindikator. 

Generalagent: Svenska AB Tandberg, 
Fack, Solna 1. 

~-En ny Nagra--. 
sägs vara klar att börja marknads
föras under 1968. Vid tiden för det
ta nr av RADIO & TELEVISIONS 
pressläggning förelåg inga närmare 
uppgifter från f:a Stefan Kudelski i 
Vaud, Schweiz, där man ju traditio
nellt är förtegen om sina projekt. 
Den nya maskinen, som givetvis blir 
helt igenom transistoriserad och 
elektriskt troligen omkonstruerad, 
motses med stort intresse av yrkes
ljudtekniker världen över - och det 
bör ju ha funnits åtskillig erfarenhet 
att bygga på från den nya maski
nens föregångare i III-serien. 

* Perfectone 
schweiziska studio- och 
reporterapparater 
Betydligt mindre känd i vårt land än 
»landsmannen» N agra är den schweiziska 
firmans Produits Per/ectone S.A . i Biel 
produkter. Denna leverantör av band
och ljudutrustningar, kopieringsapparatur 
för film, studioapparatur för radiosta
tioner och TV (mixbord m m) och labo
ratorier (ett eget system för synkronise
ring av magnetljud har man som konkur
rerar med de från Maihak, Tele/unken, 
Rangertone och BBC), gör också den bär
bara bandspelaren Per/ectone, som t ex 
franska radion och TV:n arbetar mycket 
med. Modell EP 6A 11 är speciellt tänkt 
för synkronljudupptagning vid reportage 
och filmning och utgör en förbättrad 
upplaga aven tidigare maskin. 

En heltransistoriserad upplaga för 
överspelning av pilottonsynkroniserat 

magnettonband på 16 eller 35 mm-mate
rial heter LP 6 A 11. 

EP 6 A är batteridriven och tar 12,6-
cm spolar. Hastigheten är 19 cm/s. Full
spår, CCIR-karakteristik. Frekvensgång 
30-12000 Hz ±ä dB. Max klirr an
ges till < 0,5 % vid full utstyrning. Svaj 
< 0,2 %, hastighetsvariation vid bandets 
början resp slut < 0,3 %. 

»Synchro-Tape» heter den speciellt till 
maskinen anpassade synkenheten, som 
visas på en bilden. - Fabriken gör en 
hel mängd specialtillbehör, som överspel
ningsapparatur, mixer, konvertrar, om
formare, kamerarnotorer, bl a för Arri
flex, laddningsapparater m m. 

Generalagent: Axel V. Bergström, 
Solna. 

* Kompakt Ampex nyhet 
för reportage och mätbruk 
Kompakt utförande med små yttre di
mensioner och liten vikt var vägledande 
för brittiska Ampex vid konstruktionen 
av AG-20, som är avsedd för reportage
bruk, laboratorieregistrering, mätningar 
eller provrapporter där större utrustning 
inte får plats. Maskinen kan köras i vil
ket läge som helst, och stor omsorg har 
lagts ned på stöttålighet och motstånds
kraft mot fukt- och temperaturpåkän
ningar liksom vibrationer. 

AG-20 är genomgående bestyckad 
med kiseltransistorer och tantalkondensa
torer. Tio 1,5 V-celler (eller yttre ström
källa) krävs för driften. Ett speciellt ser
vosystem sörjer för capstanmotorns all
tid jämna hastighet, oavsett omgivnings
temperatur och storleken på spolarna 
samt batteriernas tillstånd. 

Maskinen tar sjutumsspolar med öppet 
lock, femtumsspolar med höljet på. Den 
kan fås med varierande hastighetspro
gram, bl a 19 cmls och 38 cmls liksom 
betydligt lägre spolhastigheter för spe
ciell registrering. Vid -10 dB anges 
frekvensgången vid 38 emls till 50 Hz-
16 kHz ± 1,5 dB, vid 19 cmls 50 Hz-
12 kHz med samma avvikelse. Signal! 
brusförhållandet vid dessa hastigheter an
ges för fullspår till 60 dB resp 55 dB för 
halvspår. Svajvärdena uppges till mindre 
än 0,15 % vid 38 cm/s, mätt enligt ASA ...... 
med speciellt testband från Ampex. ~ 

RADIO & TELEVISION - NR 11 - 1967 31 



( forts ) 

Denna bolagets första batteridrivna 
apparat väger omkring 6 kg - utan bat
terier - och grundpriset är ca 900 dol
lar i USA, utan tillbehör. Leveranserna 
påbörjas enligt uppgift denna månad för 
att nå full omfattning 1968. 

Generalagent: Svenska Ampex AB, 
Fack, Sundbyberg 3. 

* Sony »N ewscaster» 
japanskproffsnyhet 

I skrivande stund har denna för profes
sionellt bruk avsedda bandspelare (hel
transistoriserad) inte nått Europa i sär
skilt många exemplar. Radiostationer och 
TV -bolag torde bli de huvudsakliga av
nämarna av denna bärbara maskin, som 
har beteckningen EM-2 T som standard 
och EM-2 S i sitt utförande med pilotton
huvud för synkronljudupptagning vid 
filmning. 

Hastigheten är 19 cmls ± 0,2 %, svaj 
mindre än 0,12 %. Femtumsspolar av 
NAB-typ. Tre huvuden, en motor. Upp
given frekvensgång 40-12000 Hz ± 
3 dB. NAB-värdet för signal/brusförhål
landet är bättre än 50 dB. 

Inspelningskorrektion enligt NAB- el
ler CCIR-standard, valbar. Utstyrnings

>instrument på frontpanelen. Batterielimi
nator finns för nätdrift. 

Generalagent: Gylling & Ca, 
Box 440 30, Stockholm 44. 

* Kassetter med ändlöst 
band för nya Tandberg 
Denna nyhet från den norska fabriken 
har tidigare i korthet beskrivits i RT. 
Från tillverkaren föreligger nu utförli
gare data. 

Tandberg modell 13 är avsedd för t ex 

32 RADIO & TELEVISION - NR 11 - 1967 

musik till arbetet, musik på restauranger, 
hotell, väntrum m m samt programmerad 
inlärning i arbetslivet, automatisk infor
mation i hotell, museer m m. 

Till bandspelaren används kassetter 
med ändlöst band (system Fidelipac). 
Kassetten förs in i en spalt och bandspe
laren startar. Tiden kan varieras från 
några få sekunder till över en timme. 
Bandspelaren kan inställas så att samma 
program spelas om och om igen i det 
oändliga eller också så att bandet stoppar 
efter ett varv. Start och stopp av bandet 
kan fjärrstyras. 

Tandberg modell 13 levereras dels en
dast för avspelning, modell 13-21 och 
dels för kombinerad inlavspelning, mo
dell 13-22. 

Bägge modellerna är heltransistorise
rade och nätanslutna. Bandspelaren har 
en hastighet, 3 %" Is och två spår. 

Med spårväljaren kan man välja mel
lan två program, från spår 1 eller 2. Mo
dell 13 har inbyggd högtalare, uttag för 
extrahögtalare och högtalarväljare. Ut
effekten är 5 W. 

Bestyckningen är 10 st transistorer, 2 
st dioder och 1 st likriktarbrygga. Spel
tiden är totalt per band (2-spår) 1 200 ft 
2 X 64 min, 600 f t 2 X 32 min, 300 f t 
2 X 16 min. Frekvensgången uppges till 
± 3 dB 50-10000 Hz vid 3 % "/s. 

Signal/brusförhållandet är bättre än 
50 dB när bandet är utstyrt till 5 % klirr. 

För modell 13-22 gäller att denna 
maskin har samma tekniska data som 
modell 13-21 frånsett följande . 

Bestyckningen är 17 st transistorer, 4 
st dioder och 1 st likriktarbrygga. Ton
huvudena är 1 st 2-spårs raMrhuvud, 1 
st 2-spårs kombinerat in- och avspelnings
huvud. 

A vmagnetiserings- och förmagnetise
ringsfrekvensen är 85-90 kHz. Utstyr
ningsindikator är en VU-meter korrige
rad efter inspelningskurvan. 

Utstyrningsindikatorn uppges justerad 
·så, att bandet ger mindre än 5 % harmo
nisk förvrängning vid avspelning, när en 
400 Hz sinusformad signal inspelats till 
angivet märke på utstyrningsindikatorn. 
Reduceras signalen under inspelningen 
med 10 dB sjunker förvrängningen till 
mindre än 1 % under avspelning. 

* Philips Pro 35 ny, 
»Iiten» studiomaskin 
Långt fler av RT-Iäsarna än man skulle 
tro hyser starkt intresse för bandspelarei 
inspelningsmaskiner i den mindre studio
klassen - förfrågningar efter presen
tationen av Studers A 62 i somras var 
t ex många. En dylik maskin kostar mel-

lan 8000-12000 kr, beroende på ut
rustning, men tydligen har både många 
privata ljudentusiaster och institutioner 
börjat önska apparatur av detta kvalifi
cerade slag. 

En relativ nykomling från Philips i 
den aktuella klassen är den heltransisto
riserade Pro 35, utvecklad ur fabrikens 
Pro 20, som var portabel. Pro 35 har 
i sin tur en ännu större och tyngre 
släkting, Pro 51 , men då är vi inne på 
ren studioutrustning. - Enligt uppgift 
från Philips kostar 35-modellen i basut
förande ca 14000 kr. Den har två has
tigheter, 38 och 19 cm/s. Ferroxcubehu
vuden av ny, förlustfattig typ. Mono/ste
reoomkoppling via en enda switch. Auto
matisk kontroll av bandspänningen. 
Elektroniken är uppbyggd på plug in
enheter, lätt utbytbara. Maskinen kan ta 
spolar av antingen NAB- eller CCIR-typ 
(liksom filmhjul av vissa slag). Pro 35 har 
tre motorer och svajet uppges vid 19 
cmls till 0,075 % (toppvärdesmätt), eljest 
0,08 %. Hastighetsvariationen bandets 
början-slut anges till mindre än 0,2 %. 
Frekvensgången för CCIR och NAB an
ges t ex för 19 cmls 40 Hz-12 kHz ± 
1,5 dB. Samma värde gäller för 38 cmls 
upp till 15 kHz. Klirr: Mindre än 2 % 
vid 1 kHz (32 Mx/mm). 

Till skilLnad från Studern har Pro 35 
utstyrningsinstrument på däcket. Hela 
höljet för elektronikutrustningen vilar i 
ett stativ. Vår bild visar stereoversionen 
av bandspelaren. 

Generalagent: Svenska Philips AB, 
Stockholm 27. 



* Ny professionell 
utrustning från brittiska 
Leevers-Rich 

Leevers-Rich Equipment Ltd, London är 
en av de ganska många brittiska firmor 
vilka tillverkar bandspelare i professio
nell klass för studio anläggningar eller 
O B-utrustningar. 

Basmodellen i Leevers-Rich's serie be
står av banddäck och rack för plug in
förstärkare. 

Den modell som tig 1 visar har be
teckningen E141M och är utrustad med 
plug in-enheter för en kanal. I tig 2 
visas modell E242M, som är bestyckad 
för tvåkanals in- och avspelning. 

Som byggsatser 
kommer inom kort - till årsskiftet, 
uppges det från AB Sonab för RT -
DA S-högtalarna, dvs de mindre Carls
son-enheterna. 

Satserna blir av två slag: Dels full
ständiga med alla komponenter, dels 
»ombyggnadssatser» för de många 
som t ex byggt den i RT 4/1964 pu
blicerade högtalaren. Dessa senare sat
ser kommer att innehålla höljet, 
dämpsatsen, montageplattan och nä
tet. Alla dyrbarare komponenter går 
således att behålla från amatörbygget. 

Följande typer av plug in-enheter finns 
att tillgå för E-serien: 

40R; inspelningsförstärkare med hög 
förstärkning för mikrofonnivå på in
gången. 

40R; inspelningsförstärkare i standard
utförande för linjeingång. 

40P; avspelnings- och medhörnings
förstärkare med utgång för linje. 

40C; effektförstärkare som förstärker 
linjenivån från 40P till högtalarnivå. 

40H; VU-meterförstärkare. 
Ingångskänsligheten i förstärkaren 

40R är 15 flV vid inimpedansen 30 ohm, 
i förstärkaren 40S, 80 m V vid anslutning 
av 600 ohms linje. 

Fig 2 

Bandspelaren är avsedd för max 
10,5" europeiska spolar eller max 1 0,5-
tums NAB-spolar. Bandhastigheterna är 
1,5" (38 cm)/s och 7 lh" (19 cm)/s; fre
kvensåtergivningen inom ± 2 dB är vid 
den högre hastigheten 40-20 000 Hz, 
vid den lägre 40-14000 Hz. Svajet är 
< 0,1 % (medelvärde). 

Bandet har standard bredden %" och 
inspelning görs på hel- eller halvspår, 
med signal/brusförhållandet 60 dB resp 
56 dB enligt uppgift. 

I Leevers-Rich serie E ingår också tre 
portabla bandspelare, bestående av ma
skinell enhet och förstärka renhet E141P, 
E242P och E121P (tig 3). Data samma 
som för E141M och E242M. 

Leevers-Rich har vidare konstruerat 

Utförliga perspektiv- och spräng
skisser fullbordar byggsatserna från 
Sonab. Vilka träslag man ämnar offe
rera är ännu inte fastställt, och inte 
heller till vilket pris OA S-satserna 
skall säljas. 

Det kan nämnas i sammanhanget 
att flera tusen hembyggda högtalare 
enligt beskrivning i RT 1964 nu måste 
finnas i bruk, och ingen vecka går 
utan att förfrågningar kommer om 
konstruktionen. Det finns alltså en 
stor mängd byggda, men det är tvivel 
underkastat huruvida de verkligen 
fungerar korrekt i samtliga fall, dvs 
är riktigt monterade. • 

ett bandspelarsystem för snabb kopiering 
utan nämnvärd kvalitetsförsämring. Fyra 
olika hastigheter kan väljas: 7 112" (19 
cm)/s, 15" (38 cm)/s, 30" (76 cm)/s eller 
60" (152 cm)/s. 

Anläggningen består av s k master
bandspelare och slavbandspelare ur serie 
E (%" band) eller serie H (112" band). 

Master- och slavmaskinen har två 
hastigheter (7lh"/15", 15/30" eller 
30/60") och de kan alltså kombineras så 
att man t ex kan spela av med lägsta fart 
och kopiera med 4 ggr högre fart och 
vice versa. I språklaboratorier kan ju ofta 
uppstå behov att samla produktion från 
olika band, inspelade med hög fart, på 
ett enda lågfartsband. 

Modell ER242 kan appliceras som 
masterbandspelare för kvartstumsband. 
Denna modell har utbytbara huvuden 
för fullspår, två halvspår eller dubbelspår 
(alltså lärar- och elevspår i inlärningsstu
dios). 

Modell HR444 är avsedd för halv
tums band och har utbytbl;lra huvuden 
för max fyra spår. Lämplig slavbandspe
lare är modell E242, som har dubbelspår, 
eller om halvtums band används -
H444. Slavmaskinen har egna oscillato
rer, inspelningsförstärkare och avspel
ningsförstärkare. VU-meter, omkopp
lingsbar för inspelningsnivå eller avspel
ningsnivå, ingår även. 

Leevers-Rich bandspelare och -system 
marknadsförs av Videoprodukter, Göte
borg ö. 

Sony 

har i USA framgång med sin nya ste
reoförstärkare och FM-tuner i en de
sign som starkt påminner om Ma
rantz' dvs med skjutreglage. Närmare 
data har inte kommit RT tillhanda 
från generalagenten Gylling i Stock
holm, men uteffekten uppges till 
2 X 50 W, kontinuerligt värde. Appa
raturen fick sin Sverigepremiär vid 
Agrens mässa i Göteborg i september. 

• 
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30 W slutrör 
för tonfrekvensförstärkare 
ovanlig Philips-konstruktion 

Elektronröret har alltjämt åt
skiUliga användEdngsområden där 
det är suveränt över halvledarna, 
vanligen då det gäller mycket 
höga effekter 
Det är inte ofta rörnyheter före
ligger, men här är en ovanlig 
konstruktion - EL 503 - i 
allglasutförande som introduce
rats av Philips 
Typiskt för det nya röret är en 
ovanligt låg anodimpedans, 2,4 
kohm anod till anod i mottakt
koppling 
Effekten är mer än 30 W vid 
275 V anodspänning 

• • Tidigare slutrör i samma klass som 
det här beskrivna nya röret EL 503 har 
krävt en anodspänning av åtminstone 
350 volt för 30 W uteffekt. Med EL 503 
kan man utnyttja en enkel spänningsför
dubblare som arbetar på en 105 V sekun
därlindning på nättransformatorn. 

EL 503 är tänkt som en efterföljare 
till röret EL 34, som trots att det intro
ducerades för så länge sedan som 1948 
fortfarande åtnjuter stor popularitet som 
slutrör för alla slag av audioförstärkare. 

Röret har ovanlig uppbyggnad ; det har 
ett ram galler med tre parallellt lindade 
trådar, ett konventionellt anordnat skärm
galler som »skuggas» bakom ramgallret 

Fig 1. Sockelkoppling 
och dimensioner i mm 
för röret EL 503. -
T h röret i genom
skärning. 
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max39.7~ 

och har en anod som är täckt med ett 
nickel-oxidskikt, detta för att reducera 
sekundärenlission. 

Den unika konstruktionen resulterar i 
hög branthet, 23 mAN; förhållandet 
mellan anodström och skärmgallerström 
är så hög som 12: 1. 

Röret är mycket kort och har en total 
längd av endast 8,4 cm, vilket åstadkom
mits genom att insmältningen skett på 
kolvens undersida. 

Fig 2 visar schemat för en förstärkare 
med två pentoder EL 503 i klass AB, 
lämplig bl a som orkesterförstärkare. I 
praktiken kan det vara nödvändigt att 
lägga till ett extra förstärkarsteg utanför 
motkopplingsslingan, där lämplig bas
och diskantkontroll kan anordnas. 

Ingångspentoden typ EF 86 fungerar 
som spänningsförstärkare. Detta rör följs 
av ett ECC 82, som arbetar som drivsteg 
och fasvändare. Jämna övertoner i ut
gångseffekten kan minskas genom att 
man justerar balanskontrollen PI, som 
kontrollerar symmetrin i drivsignalen till 
effektrören. Genom denna procedur kan 
små differenser i karaktäristiken för de 
två utgångspentoderna kompenseras. 

För att undertrycka parasitsvängningar 
finns små lindade ferritdrosslar insatta i 
skärmgallertilledningen för EL 503. Vi
dare finns ett stopprnotstånd på 3,9 kohm 
i styrgallerkretsen. 

En allmän motkopplingskanal går från 
sekundärlindningen på utgångstransfor
matorn till katoden för EF 86. För 10 dB 
motkoppling är ingångskänsligheten om
kring 70 millivolt för full uteffekt. 

För att undertrycka tendens till insta
bilitet vid höga frekvenser används tre 
korrektionskretsar, nämligen en 820 pF 
kondensator i motkopplingsslingan och 
ett RC-nät (2,7 kohm + 5 000 pF) över 
primärlindningen på utgångstransforma
torn. Detta nät eliminerar inverkan av 
läckinduktanser i utgångstransformatorn. 

RC-nätet 1,5 kohm och 470 pF paral
lellt med anodbelastningen hjälper till att 
reducera förstärkningen vid mycket höga 
frekvenser. 

En kontroll av frekvensgången med 
hjälp av kantvågssignal rekommenderas 
vid utprovning av dämpningselementen, 
då komponentvärdena är beroende av 
egenskaperna hos den använda utgångs
transformatorn. 

Provresultat: 

De resultat, som uppnåtts med den för
stärkare, som visas i tig 2, är samman
ställda i diagram i tig 3. Upp till 32 
watts uteffekt kan erhållas med mindre 
än 1 % distorsion. Distorsionen innehål
ler huvudsakligen 4:e och 5:e tonen. 

Frekvensgången är linjär från 20 Hz 
upp till 20 kHz, 3 dB fall vid 10Hz och 
vid 50 kHz. • 
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Tab 1. Arbetsdata för röret EL 503 i klass AB 

Anodspänningskälla 265 V 
Skärmgallerspänningskälla 265 V 
Gemensamt katodmotstånd 56 ohm 
Belastningsresistans (anod-anod) 2,4 kohm 

Ingångsspänning O 11,5 V (effektiv-
värde) 

Anodström 2 X 100 2 X 118 mA 
Skärmgallerström 2 X 8,5 2 X 32,5 mA 
Uteffekt O 40W 
Total distorsion 5% 

Tab 2. Maximalvärden för röret EL 503 

. Anodförlusteffekt 
Skärmgallerförlusteffekt 
Skärmgallerförlusteffekt (toppvärde) 
Styrgallerkretsens resistans vid 
automatisk förspänning 
Katodström 
Spänning katod-glödtråd 

(l~ 

o-f 

1M 

max 27 W 
max 6 W 
max 9 W 

max 0,5 M 
max 200 mA 
max 100 V 
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Fig 2. Principschema för en orkesterförstärkare med 
två rör EL 503 i klass AB. Vid 275 volts anod· 
spänning erhålles 30 watt med mindre än 0,5 % 
distorsion vid en ingångsspänning av 0,2 volt 
(effektivvärde). Spänningsvärdena i schemat är upp· 
mätta för det fall att ingen signal föreligger på 
ingången. 
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Fig 3. Erforderlig ingångsspänning, anod- och skärm· 
gallerströmmar och distorsionen som funktion av 
uteffekten för förstärkare enligt fig 2. 
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STEN HAGBERG:* 

SELA:s MIXER 
Till den välkända professionella bandspelaren 
»skräddarsytts» en mixerenhet som inte står ___ ,. ..... _ 
och data. 
Mixern har funnits i en tidigare version, 
tionen bygger på erfarenheterna från 
För den elektriska uppbyggnaden och 
av detta slag redogör här upphovsmannen. 

• • Då de båda amerikanerna Bardeen 
och Brattain år 1956 erhöll Nobelpriset 
för sin uppfinning av transistorn anade 
väl ingen att så många tio år senare dag
ligen skulle få erfara följderna av den 
revolution inom elektroniken som följde 
i halvledarnas spår. 

Inom den professionella ljudindustrin, 
dvs film, radio och grammofonindustrin 
rådde emellertid länge tveksamhet inför 
transistoriserade utrustningar. Transis
torns små dimensioner, robusthet och 
praktiskt taget obegränsade livslängd har 
dock jämnat vägen för transistorbestyc
kade utrustningar även inom dessa verk
samhetsområden. 

Speciellt inom radio och filmindustrin 
har behovet aven liten, lätt bandspelare 
med studiokvalitet varit stort. 

Med den heltransistoriserade schweizis
ka bandspelaren Nagra III(B) har detta 
behov i viss mån tillfredsställts. Nagran 
återfinns idag hos nästan alla europeiska 
film- och radioföretag. 

Bandspelaren har emellertid endast en 
. mikrofoningång, vilket i hög grad begrän-

", Ing. Hagberg är knuten till utvecklings
avdelningen vid SELA, Svenska Elektronik
Apparater AB, Stockholm . 

sar dess användbarhet. De flesta inspel
ningsföretag har därför även haft behov 
aven portabel mixer med flera kanaler. 
AB Sela i Stockholm har därför kon
struerat en 4-kanalmixer som ett direkt 
komplement till Nagran och som en fri
stående, högkvalitativ inspelningsenhet 
- för anslutning till befintlig eller kom
mande ljudutrustning. 

Komponenternas utbytbarhet 
viktigt hos portabel apparat 

Vid konstruktion av portabla utrustning
ar ställs konstruktören ofta inför krav 
som kan tyckas oförenliga. Förutom att 
alla elektriska egenskaper skall vara lik
värdiga med dem hos fasta apparater, 
uppställda i tempererade rum, skall den 
portabla utrustningen dessutom kunna 
tappas i marken eller köras i 30 0 kyla 
utan att taga skada. Skulle någon kom
ponent trots allt gå sönder så skall den 
lätt kunna bytas ut mot en något så när 
likvärdig, dock inte nödvändigtvis av 
samma fabrikat. 

Motstånd och kondensatorer bör helst 
kunna ha 30 % tolerans utan att kretsar

na för den skull slutar att fungera. Till 
detta kommer vidare att priset skall vara 
lågt! Krav som dessa kan synas helt 
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orealistiska, men de har tillgodosetts på 
ett tillfredsställande sätt i Mixer 2880. 
Alla i mixern ingående komponenter är 
av standardtyp och kan lätt ersättas vid 
service utan speciell mätning. Motstånd 
med ± 20 % och kondensatorer med 
± 30 % tolerans kan användas. Kritiska 
arbetspunkter inställs enkelt med olika 
trimorgan efter eventuellt komponent
byte. Tack vare kraftig motkoppling 
inom stegen blir inverkan av transistorer
nas dataspridning reducerad till ett mi
nimum. 

På några punkter i mixern kan vissa 
transistorer bytas ut mot en helt annan 
typ utan mätbara förändringar i växel
strömshänseende. Hjärtat i mixern, dvs 
den första transistorn i försteget, bör 
dock opereras med en viss försiktighet 
om den låga brusnivån skall bibehållas. 

Elektrisk uppbyggnad i sex steg 
Brusproblemen måste elimineras 

Mixer 2880 är elektriskt uppbyggd i 
sex steg. Steg l innehåller en lågbrus
mikrofonförstärkare, steg 2 ett brant LC
filter, steg 3 en mixerförstärkare, (B 
först) steg 4 ytterligare ett LC-filter, steg 
5 en FK-variator som samtidigt tjänstgör 
som linjesteg till Nagran samt steg 6 en 

lo-

~ 
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~ 

~ 
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Fig 1. Principlösning för lågbrusmikro
fonförstärkare med såväl lik- som växel
strömsmotkoppling. 

Fig 2. Frekvenskurvor hos FK-variator och 
dialogfilter för mixer 2880. 
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Fig 3. Nivådiagram. 

monitorförstärkare för 500 ohm linje 
(eller hörtelefon). 

De flesta fabrikanter av bandspelare 
och förstärkare uppger alltid mycket 
noga data över effekt, distorsion, ström
förbrukning, antal ingående komponen
ter osv samt raka och fina frekvenskur
vor. Tonvikten läggs nästan undantags
löst vid dessa frekvenskurvor, medan 
viktiga data - som är av avgörande be
tydelse hos t ex en mikrofonförstärkare, 
nämligen brusnivåer, utelämnas helt. Det
ta sker ofta medvetet, då krav från kon
sumenterna på låg brusnivå kan kosta 
fabrikanten stora summor. 

I professionella sammanhang är dock 
brusnivån en mycket viktig faktor att 
räkna med, kanske den allra viktigaste. 
En väldimensionerad mikrofonförstärka
re skall enligt yrkesmässiga krav ha en 
brusnivå på minst -120 dBm. Ytterst få 
bandspelare i marknaden har mikrofon
förstärkare som kommer ens i närheten 
av den siffran! 

En av de bättre i detta avseende är 
N agra III(B), som har en till ingången 
överreducerad brusnivå av storleksord
ningen 122 dBm. Bland de rent profes
sionella förstärkarna med liknande brus
data kan nämnas mikrofonsteg av fabri
kat Neumann (-126 dBm) och Siemens 
(Sitral) (-124 dBm) i prisklass cirka 2-
3000 kr. 

Vid konstruktion aven transistoriserad 
lågbrusförstärkare uppställer sig genast 
en mängd problem. Val av transistor, 
grundkoppling, utstyrningsområden, driv
spänningar, distorsionsnivå, frekvensom
fång jämte problem, typiska för trans is
tortekniken, nämligen temperatur och 
dataspridning. 

Dessutom tillkommer dimensionerings
svårigheter om ingångskretsen alltid skall 
fungera lika bra vid anslutning till olika 
mikrofontyper. 

Kombinationen kondensatormikrofon
ingångssteg erbjuder inga brusproblem, 
då ju i detta fall bruset bestäms av kon
densatormikrofonens egen förstärkare . 
Värre blir det då en dynamisk mikrofon 
skall användas. Mikrofonfabrikanternas 
största huvudvärk gäller verkningsgrad 
kontra frekvenskurva. Om det förutsätts 
att detta problem lösts genom kompro
misser åt alla håll, gäller det för transis
torkonstruktören att förvalta sitt pund 
rätt, dvs se till att mikrofonsignalen för
stärks med minsta möjliga brustillskott. 
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Här ligger den största stötestenen. Att 
göra en bredbandsförstärkare med låg 
distorsion och hög förstärkning är ele
mentära saker (dvs upp till ca 100 kHz), 
men att dessutom få samma förstärkare 
med en brusnivå på ca -124 dBm samt 
hög ingångsimpedans fordrar en hel del 
arbete! 

En transistor - även av det »Iågbru
siga» slaget - visar upp en hel prov
karta på olika brustyper. Det kan röra 
sig om flera olika sla1gs brus på en gång, 
varvid varje brustyp fordrar sin behand
ling, t ex termiskt brus, strömbrus, »rip
pe!» eller »flicker» osv. Val av grund
koppling har sin betydelse liksom driv
spänningar, strömmar samt generator
och belastningsim pedanser. 

Motkoppling i rikt mått 
ger »växelströmsstabilitef» 

I mixer 2880 har temperatur och stabi
litetsproblem i försteget lösts genom att 
använda kisel-planar-transistorer. Genom 
att använda likströmskoppling (direkt
koppling utan kopplingskondensatorer) 
mellan stegen och införande av s k blan
dad motkoppling har arbetspunkterna 
kunnat stabiliseras. 

Växelströmsmässigt har stabilitet åstad
kommits genom motkoppling i rikt mått. 
Genom kraftig motkoppling rätas alla 
krokiga frekvenskurvor ut, samtidigt som 
distorsionen börjar närma sig mätin
strumentens ytterområden (ca 0,02 %). 
Två av de brusbestämmande faktorerna, 
kollektorströmmar och spänningar, har 
lagts på så låga värden som möjligt för 
att inte inverka alltför mycket. 

Det viktigaste av allt, kretsarnas inre 
impedanser, har tillrättalagts bland annat 
genom att ingångstransformatorns om
sättningstal och induktans givits optimala 
värden. 

Resultatet har blivit ett försteg med 
en brusnivå som ligger mycket nära det 
teoretiska 'gränsvärdet. Den till ingången 
överreducerade brusnivån är av storleks
ordningen -126 dBm. Ingångsimpedan
sen (Z-in) bör i idealfallet vara hur hög 
som helst och dessutom lika vid aHa fre
kvenser, men verkligheten i mixer 2880 
nöjer sig med en Z-in variation med fre
kvensen av 1 : 4 dvs från ca 1 000 ohm 
till max 3,7 kohm. (Jfr Nagra 450 ohm 
till 7,5 kohm = 1 : 16.) 

Temperaturområdet är -30 till + 50 0
• 

(Mixern är testad under driftförhållan-

den under vintern 1966 i Lappland i 
_35 0 kyla utan annan anmärkning än 
att vantarna frös fast vid mixerns metall
rattar.) 

Vid extremt kraftiga program (typ pop) 
kan en god dynamisk mikrofon ge en ut
spänning av ca 10 mV, vid speakertal 
normalt ca 300 JL V. En kondensator
mikrofon levererar ungefär 15 dB högre 
spänning. Mikrofonförstärkaren har där
för utförts med en förstärkningsregleran
de motkoppling i fem steg (0-25 dB). 
Genom att minska förstärkningen med 
variabel motkoppling vinner man dels att 
brusnivån hålls i det närmaste konstant, 
samt dels att distorsionen minskar med 
ökad motkoppling. Maximal ingångs
spänning på mikrofonsteget är ca 200 
m V före klippning. Ett ytterligare plus 
är att mixerns rattar kan hållas i unge
fär samma driftsläge oberoende av vilken 
mikrofontyp som används. 

Vid mikrofoninspelningar utomhus på
verkas mikrofonmembranet av alla luft
rörelser vare sig dessa härrör från ljud
källor i omgivningen eller från vinden. 
Den energi som träffar mikrofonmem
branet aven vindstöt kan tusenfalt över
stiga den som erhålls från t ex skådespe
larens repliker i ett samtal eller ett fågel
pip*. Den huvudsakliga energipåverkan 
aven vindstöt ligger i de lägsta frekven
serna under 100Hz medan tal i allmän
het saknar intresse under 100 Hz. 

Okonventionellt utseende 
hos frekvenskurvoma 
I mixer 2880 har därför efter varje för
steg inlagts ett brant Le-filter, som med 
18 dB per oktav skär bort allt under 
100 Hz. Praktiska prov visar att minst 
20 dB av vindstörningar försvinner vid 
inkopplat filter. Vid inomhusinspelning
ar i ett rum med parallella väggar och 
stående basvågor, eller med någon låg
frekvent störning i närheten, ökas utstyr
ningsmöjligheterna i hög grad. Talinspel
ningar blir mer distinkta och klarare till 
sin karaktär. 

Dialogfilter av olika slag har för övrigt 
funnits sedan ljudfilmens barndom och 
är ett »måste» vid all talinspelning av hög 
kvalitet. 

'*Moral: Blås aldrig i en mikrofon! Det 
kan vara en bandmikrofon - och då 
försvinner bandet vanligen. 
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Filtret kopplas givetvis ur vid musik
inspelningar. Mixning av de fyra ingångs
kanalerna sker resistivt. Genom att an
vända militärt specificerade volymkon
troller av hög kvalitet beräknas livsläng
den hos kontrollerna vara av samma stor
leksordning som hos övriga i mixern in
gående komponenter. 

Maximaldämpning vid fullt neddragen 
pot är ca 110 dB. Volymkontrollernas 
dämpningskurva är utformad med tanke 
på enklaste möjliga handhavande i stres
sade situationer. Kurvan är i det närmas
te logaritmisk från max till - 20 dB för 
att därefter successivt övergå till att bli 
linjär. Denna kurvform medger en enkel 
finreglering inom det normala arbetsom
rådet samt en mycket snabb nedrattning 
vid behov. 

Det färdigmixade programmet går vi
dare till en B-förstärkare, för att växa till 
sig i styrka ca 20 dB. Observera att även 
B-förstärkaren måste vara dimensionerad 
för lägsta brus, då den ligger efter mix
punkten! 

Programmets energiinnehåll vid olika 
frekvenser kan kontrolleras i efterföljan
de FK-variator, som dessutom är linje
utgångsförstärkare till Nagran. Frekvens
kurvorna följer ej det gängse mönstret att 
mjukt falla av från en bestämd gräns
frekvens, utan har en trappformad sänk
ning resp höjning av programenergin. 

Med en kurvform av detta slag erhål
ler man en mycket god verkan i avseende 

på jämnhet av frekvens innehåll i inspel
ningar gjorda i olika lokaler vid olika 
tidpunkter, ett förhållande som är av stor 
vikt vid filminspelning. Ändring av nivån 
sker stegvis vid 100 Hz och 10 kHz ± 
10 dB i steg om 2 dB. I 

FKV-linjeförstärkaren är direktkopp
lad, och det komplementära transistor
paret i utgångskretsen är temperatursta
biliserat genom en kiseldiod samt två 
emittermotstånd. Genom att använda 
komplementära transistorer med mycket 
goda HF-egenskaper har en kraftig mot
koppling (ca 55 dB) kunnat genomföras 
utan stabilitetsbesvär. 

Till följd av den kraftiga motkoppling
en har även här distorsionen ett accepta
belt värde (0,02 %). I serie med ut
gången, som normalt matar N agran med 
en nivå av ca 50 mV, ljgger ett 500-ohms 
motstånd. Detta arrangemang medger en 
parallellkoppling av flera mixrar till sam
ma samlingspunkt. 

Önskas en högre spänning ut från 
mixern än vad utgången till Nagran kan 
leverera, dvs ca 1,5 V, kan den inbyggda 
monitorförstärkaren användas. På denna 
utgång kan 3 V över 500 ohm eller 1,5 
V/lO ohm uttagas. 

Gemensamt kretskort hyser 
de elektriska komponenterna 
500-ohmslinjens utgångsspänning är kon
tinuerligt variabel från 0-3 V/500 ohm 
och förstärkningen är max ca 30 dB hög-

Fig 5. Uppbyggnaden av mixern har skett med kretskort som från en 
tidigare version utökats till sex (förut fem). 
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Fig 4. Exteriör av mixer 2880, serie IV. 

re än vid utgång 1. Alla utgångarna kan 
kortslutas utan risk för trasiga transisto
rer. Totala frekvensgången genom hela 
mixern följer de europeiska rundradio
normerna, dvs ± 0,5 dB från 40 Hz till 
16 kHz. Över 16 kHz faller frekvenskur
van med 18 dB/oktav via ett LC-filter 
efter B-förstärkaren. Distorsionen genom 
hela mixern överstiger aldrig 0,1 % på 
någon utgång. Medelvärde vid normala 
programnivåer är ca 0,03 %, vilket un
derstiger Nagrans egen distorsion med 
en lO-potens. 

Mixerns drivspänning, 10,5 V, uttages 
direkt från N agrans batterier eller via 
ett kortslutningssäkert, spänningsstabili
serat nätaggregat (typ 2881), dimensione
rat att driva minst fem mixrar. Vid mat
ning från yttre batterier kan valfri spän
ning mellan 12-35 V användas om nät
aggregat 2881 används som spännings
stabilisator. Anslutningskontakterna för 
likspänning är diodskyddade mot polari
seringsfel. 

De elektriska komponenterna är upp
byggda på ett gemensamt kretskort av 
glasfiberlaminat inneslutet i en låg stål
plåtlåda. Anslutningskontakterna är mon
terade på en rektangulär löstagbar plåt, 
varför valfri kontakttyp kan användas . . 
Som standard utförs dock mixern med 
Canon-miniatyrkontakter. 

Vid användning av transistoriserad ut
rustning i närheten av gnistbildande kon
takter, t ex i en filmatelje, är det ofta 
stora bekymmer med knäppar och sprak, 
då varje transistor kan ses som en liten 
kristallmottagare i miniatyr. Nagran är 
därvidlag mycket känslig på grund av de 
relativt höga impedanserna i ingångsste
gen. Vid mixerkonstruktionen har därför 
stor vikt lagts vid att eliminera dessa 
problem, och praktiska prov har visat 
att mixern är helt okänslig för HF-stör
ningar av detta slag. 

Sela mixer 2880 har varit i drift i 
drygt ett år i alla svenska filmateljeer 
samt hos några av de största europeiska, 
t ex Bavaria-ateljeerna i Miinchen samt 
Magnaphone Studios i Paris. Export sker 
utom till de europeiska länderna också 
till Amerika. Denna svenska produkt 
hävdar sig väl i den hårda internationella 
konkurrensen, vilket visas av att ett fler
tal av de största amerikanska filmatelje
erna använder mixer 2880 i sin dagliga 
produktion. • 



RTHARPROVAT: 

EICO 3070 stereoförstärkare 
»CORTINA» 

•• Amerikanerna har kommit en akt
ningsvärd bit på väg då det gäller utfö
rande hos byggsatser för olika elektronik
apparater, speciellt hobby- och service
betonade instrument och audiomateriel. 
Det har nedlagts mycket arbete, åtskil
lig tid och stora summor hos den hand
full större företag vilkas omsättning helt 
eller delvis baseras på »kits». Det torde 
inte vara alltför galet att gissa på andra 
världskrigets jätteansträngningar på in
dustrisidan som en betydelsefull faktor 
då det gällt framställning av text- och 
bildbeskrivningar över relativt kompli
cerade tekniska förlopp och manipule
rande av intrikata detaljer. Den gången 
gällde det att forcera fram instruktioner 
och vägledning inom krigsindustrin till 
tiotusentals oskolade och ovana arbetare 
på vilka det hängde om det gigantiska 
programmet för de allierades arsenal, 
från bombsikten till ubåtsutrustningar, 
skulle hålla. 

Sedan dess har tekniker, pedagoger 
och psykologer samarbetat i syfte att 
ständigt vidareutveckla kommersiella 
byggsatsbeskrivningar för amatörbruk 
och de ledande tillverkarna, bland dem 
EICO, anses ha kommit långt i konsten 
att · meddela tydliga och klara anvisningar 
steg för steg för montering av de alltmer 
förarbetade och förenklade byggsatserna 
med alla komponenterna i paketet, t o m 
lödtenn (vilket är nog så motiverat, så att 
inte annat än hartsfyllt lödtenn används). 

De i sammanhanget gängse lödanvisning
arna och »briefingen» om de i byggsatsen 
ingående komponenternas natur medde
las också utförligt. 

Den till sina ytterdimensioner men 
knappast prestandamässigt lilla Cortina
förstärkaren debuterade på den stora 
audiomässan i New York i våras, och det 
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har alltså gått snabbt att få igång im
port till Sverige. 

Det ovan nämnda förtjänstfulla sättet 
att beskriva hopmonteringens gång (ett 
par gånger är ordningen mellan operatio
nerna mindre genomtänkt och man -
som i fallet med kretskorten - gör klo- • 
kare ibland i att göra avsteg från ord-
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Fig 1. Förstärkarens tonkurva med bas- och diskantkontroller i mittläge samt tonkontrol
lernas regleringsområde. Uteffekt 1 W över 8 ohm. 
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Fig 2. Den, fysiologiska tonkontrollens inverkan på tonkurvan. 
Obs. att nivåändringen inte är utritad! Kl 7 betecknar miu.volym 
och kl 17 max. Dessutom är bas- och diskantavskämingsfiltrens 
funktion inritad. 

Fig 3. Kantvågssvaret vid olika frekvens och en 
utstyrning motsvarande l W sinuseffekt : 

A 

ningsföljden för att undvika alltför trass
liga montage) för ev förstagångsbyggare 
återspeglas kanske inte genomgående i 
de två tillsammans ganska digra trycksa
ker som medföljer: Skötsel- och inkopp
lingsföreskrifterna med diverse felsök
ning osv jämte själva montagebeskrivning
en. Typografi och layout har blivit lite 
rörig med onödigt tättpackade sidor (allt 
givetvis på originalspråket). För en över
komlig merkostnad borde också firman 
absolut bestått flerfärgstryck över de sto
ra skisserna med komponentplacering 
och ledningsdragning, i stil med t ex vad 
H H Scott gör. Färgmärkning underlät
tar oerhört vid byggen som dessa. 

Tillägg och ändringar vanliga 
för USA-byggsatser på export 

Eftersom priset i Sverige måste beteck
nas som avgjort förmånligt är det kanske 
ofrånkomligt med sådant samt med lite 
enklare förpackningsstandard än de 
Luxe, så inget torde vara att säga om 
byggsatsernas enkla bruna påsar med 
(suddig) stämpelmärkning. 

Vi fann för gott att på en gång bryta 
alla förseglingar, klippa ut sifferkoderna 
och hälla ut resp påses innehåll i ett kom
ponentskåp av Raaco-typ där på varje 
låda tejpades resp »etikett». Därpå vid
tog kollning av samtliga komponenter, 
ett minst sagt omfattande jobb med kon
troll dels i den flera blad långa styck
listan (där resp komponenters värden, 
kvantiteter m m står), dels i det speciella 
»Iokaliserings»-blad tillverkaren benäm
ner »Kit Package Breakdown vs Kit 
Steps». Det var tur att vi frångick den av 
EICO äskade proceduren: Ett par nog så 
väsentliga komponenter - likriktare -
fattades. 

Fig 4. Kretskorten sitter på 
skruvsocklar som går igenom 

chassiet. Tre stycken skall rym
mas på över- resp undersida. 
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A) 100 Hz, B) l kHz, C) 10 kHz. 

Uppenbart bereder europaexport de 
amerikanska byggsatstillverkarna vissa 
problem. Vår EICO-byggsats bar syn för 
sägen genom främst en mängd addenda, 
dvs tillägg för olika icke-amerikanska 
nätspänningar. 1 det aktuella fallet skulle, 
av givna skäl, främst modifieringar kring 
transformatorn göras i vissa kretsar 
(»uppsök Sektion 6, 220 V, 50/60 Hz») 
och att få ordning i de faktiskt sins
emellan motsägande - och även dubble
rade - tilläggen kring »step 40-41 » 
tog lite tid. En del motståndsvärden be
hövde givetvis också ändras enligt bi
packade servicebulletiner och blad -
det bör införas i beskrivningen omgående 
vid uppackningen. I något fall har också 
komponenters placering förväxlats, och 
det varnar man för i rättelsen. 1 ytter
ligare något fall saknas angivelse på fig 
för ett visst steg, men det är utan bety
delse. 

Vad som dock är ägnat att frambringa 
nervösa yttringar hos byggaren är om 
han möter en samling komponenter med 

märkningar och beteckningar eller vär
den som alls inte stämmer med dem pap
peren anger. Eftersom vi inte sett de för 
amerikansk marknad avsedda byggsatser
na för Cortinan kan inget bestämt häv
das om frekvensen av sådana utbyten 
(vårt ex var ett tidigt), men · man kan 
misstänka att sortimentet komponenter 
avviker här och där, som i RT:s prov
bygge. 1 synnerhet gällde detta konden
satorerna. De var om inte genomgående 
så till tämligen stor del ersatta med andra 
än de i beskrivning och bilder synliga. 
För den vane hembyggaren betyder det 
ju mindre om utseendet, fabrikatet och de 
elektriska värdena ändrats, bara det skett 
i »rätt riktning» - 50 V spänning i stället 
för 10 osv, liksom 5 % för ett motstånd 
som nominellt skulle vara på 1 O % m m. 

Den som saknar vana vid elektronik
byggen riskerar dock att tillgripa fel kom
ponent. (I provbygget fanns f ö konden
satorer utan någon märkning alls . .. ) 
- Komponenterna var, apropå detta, en 
sant kosmopolitisk blandning: Ameri-



kanska, italienska, engelska och japanska 
osv. - Transistorerna från RCA och 
GE, 18 st. 

Generalagenten ELF A i Stockholm 
blev dock på ett tidigt stadium medveten 
om de smärre brister som de första se
rierna byggsatser uppvisade, och alla som 
vänt sig dit har beståtts gedigen service 
och råd för bygget; antingen per brev 
eller telefon. Det vittnar om ansvar inför 
kundkretsen och förtroende för produk
ten, vilket är mer än väl motiverat med 
tanke på förstärkarens genomgående go
da egenskaper. 

Kompakt utförande av Cortina 
ger snävt montageutrymme 
Förstärkaren är uppbyggd på sex krets
kort, i sin tur monterade på över- resp 
undersidan av »däcket» eller chassiet. 

Cortinans verkligt kompakta mått -
ca· 35X20X7,5 cm - medför att det 
inte finns något rikligare utrymme att 
montera in korten för förförstärkeriet, 
slutstegen m m! Korten hålls i läge mitt
emot varandra på ömse chassisidor via 
genomgående skruvinfästningar, en ele
gant och god lösning. 

Transistorerna är genomgående RCA 
och General Electric: RCA 40362, 40317 
och 40361, GE 2N3391A, eller 2N3391, 
inalles 18 st, »matched or equivalent». 

Bygget inleds med montage av kompo
nenterna längs baI<panelen, som brukligt 
är; ingångar, säkringar osv. Potentio
metrarna och switcharna kommer här
näst. Turen kommer så till komponen
terna i steg 3, och här är att märka att 
det kan bli knepigt anbringa transforma
torn som har en verklig skohornspass
ning! I vårt fall var det på grund av dålig 
passning mellan skruvhål och övrigt gods 
omöjligt att placera transformatorn en
ligt anvisningarna, utan skruvarna fick 
gängas in från fel håll. - Apropå skruv: 
Inte mindre än tio olika slags skruv, med 

B 

Fig 5. Detaljbild av 
komponenterna på kor
ten. 

Fig 6. Den färdigkopp
lade övre sidan av 
chassiet med transfor
matorn tv. 

• 
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Generalagent: ELFA Radio & Tele
vision, Sysslomansgatan 18, Stock
holm K. 

Fig 7. Kopplingsarbetet färdigt för under
sidan av chassiet. - Man får akta sig noga 
för kallödningar eller bristfälligt inlödda 
komponenter på kretskorten, en fadäs får 
till följd att korten måste skruvas loss och 
alla förbindningar lödas loss - eftersom 
man måste komma åt kortens undersidor 
på nytt. 

olika dimensioner, huvuden m m ingår i 
byggsatsen i varierande mängder. 

Kretskortens komponenter 
tar största tiden avverka 

Femte operationen blir i huvudsak att 
börja dra ledningarna, och här gjorde vi 
också bekantskap med de utbytta kon
densatorerna. Som vanligt står beteck
ningen MFD för fLF; ibland ufd. Det un
derlättar inte precis för byggaren att fin
. na sortangivelserna för kondensatorerna 
(kapacitanserna) angivna på olika sätt i 
ritningen resp bygganvisningen. 

Frontpanelen och kretskorten för för
förstärkaren står därpå i tur. Det gäller 
att inte få sådan värme från lödningen 
att innerledarens isolering smälter, med 
kortslutning som följd, vid lödning på 
kablarnas skärmning. Alla motstånd och 
kondensatorer skall nu monteras på kor
tet enligt angiven ordning. Detta upptar 
f ö största delen av byggtiden för för
stärkaren. Obs att i steg 4 är transistorer
na här utbytta från angivna 94047 till 
94048. (2N3391 .eller 2N3391A .) 

De större kretskorten för effektförstär
keriet löds i ordning i steg 9 och anslut
ningarna till korten avslutar operationen. 

Man bör ta beskrivningens uppmaning 
till kontroll av föregående stegs alla mo
ment innan nästa påbörjas ad notam. 
Det är som vid allt bygge av detta slag 
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snubblande lätt att ansluta komponen
terna fel , som t ex lägga minus på plus 
och vice versa i fråga om kondensato
rerna eller förväxla ett par motstånd. 

Chassiet skall härefter fullbordas med 
montage aven mängd komponenter. I 
något fall bör nog extra isolering till 
längs en del tiIledare utöver vad beskriv
ningen anger - detta bör framgå av sig 
själv vid bygget. Noga får man också 
vara med ett snyggt komponentmontage, 
här ännu mer än annars då det finns så 
litet utrymme på chassiets över- resp un
dersida. 

Ordningsföljden ej alltid 
den gynnsammaste att följa 

Det underlättar väsentligt om kretskor
tens komponenter ligger tätt an, och om 
alla ledningar och kablar är dragna utan 
onödiga utvikningar här och var. Kablar
nas längd är ju i tum, och givetvis är 
man mest hjälpt aven mall på arbetsbor
det över vilken man lägger önskad längd 
och klipper av. Byggsatsen innehåller i 
vårt tycke en aning restriktivt tilltagen 
ledningsmängd, åtminstone av vissa typer, 
så »felmarginalen» är rätt liten. Skulle 
man dock stå utan den aktuella typen! 
färgen är det ju bara att ersätta utifrån, 
men då får man minnas att färgen kanske 
inte stämmer med fig. (Rött-rött, orange
orange, vitt-vitt osv skall ju oftast mötas 

på lödställena.) 
Förstärkarens kompakta dimensioner 

spelar in också vid lödningen. Mycket ut
rymme att manövrera lödkolven finns 
inte, och vissa kopplingsplintar är kne
piga med upp till sju tilledningar!kom
ponenter att löda på samma punkt. Här 
är risken för åverkan på komponenterna 
ganska överhängande om man är oförsik
tig eller har för kraftig lödkolv. 

I tig 11 får man erinra sig att det rör 
sig om 220 V-versionen (kretsarna kring 
trafon) och lämna en lödanvisning utan 
beaktande. Detta ger sig själv. 

Vidare är ordningsföljden mindre ge
nomtänkt i montageföreskrifternas steg 
9-11, enligt vårt förmenande. Det blir 
nog lättare att applicera kablarna i an
nan ordning än vitt, rött och gult. 

En operation kan vi inte se utritad i 
fig, nämligen den fyrfaldiga lödningen 
TB6-1. I tig 11-12 verkar ett par saker 
felritade, 11:11, skärmen till I8-J] O och 
12:5, felvänt perspektiv på höljet. Då det 
gäller åtkomligheten resp ordningsföljden 
kunde nog 11 :44-51 vara gynnsamma
re. Man låser sig lätt eller får i varje fall 
svårare att löda ledningarna om anvis
ningen där följs precis, enligt vår åsikt. 

Och mot nätkabelns infästningsanord
ning får man verkligen gå en match med 
muskler och verktyg innan den är på 
plats i paneluttaget . . . • 



Provresultat 
•• Tonkurvan var rak 20 Hz-20 
kHz ± ~ dB vid 8 ohms resistiv be
lastning och vid 1 W uteffekt. Mät
ningen skedde med volymkontrollen i 
maxläge och med tonkontrollerna i 
sina mekaniska nollägen. Tonkurvans 
sträckning och utseende samt bas- och 
diskantkontrollernas regleringsområde 
framgår av jig 1. 

I jig 2 redovisas diskant- och bas
avskärningsfiltrens inverkan på ton
kurvan samt även den fysiologiska 
(loudnesskontrollen) volymkontrollens 
funktion. 

Den jämna tonkurvan framgår även 
av kantvågssvaret. Se jig 3/ Inga tec
ken på ringning kan iakttagas vid fre
kvensen 10 kHz; rundningen av fram
kanten pekar på tonkurvans avtagan
de ovanför övre gränsfrekvensen. Den 
är mjuk och inte för brant. - Topp
fallet vid frekvensen 100 Hz är nor
malt och tyder på att den undre 
gränsfrekvensen är lämpligt vald. I 

Tabell l 
Uteffekt och klirr vid begynnande klippning och 
vid olika belastningsresistanser. 

Vänster kanal: 4 ohm 27,5 W 1,56 % 

Höger kanal : 

Tabell 2 

8 ohm 15,5 W 0,53 % 
15 ohm 9,0 W 0,32 % 

40hm 27,6W 1,70 % 
8 ohm 17,2 W 0,63 % 

15 ohm 9,7 W 0,32 % 

Harmoniska distorsionen som funktion av uteffekt 
och frekvens . Mätningen är gjord över vänster 
kanal och med 8 ohms resistiv belastning. 

0,1 1,0 10 15W 

100 Hz 
2:a ton 0,04 0,06 0,40 0,45 
3:e ton 0,03 0,05 0,05 0,11 

tot 0,05 0,07 0,40 0,46% 

2:a ton 0,04 0,05 0,40 0,50 
3:e ton 0,01 0,06 0,07 0,12 1 kHz 

tot 0,04 0,07 0,41 0,51 % 

2:a ton 0,06 0,17 0,70 0,80 
3:e ton 0,01 0,10 0,05 0,20 10 kHz 

tot 0,06 0,20 0,70 0,83% 

Tabell 3 
Signallstörningsavstånd. Mätningen skedde med 
volymkontrollen i max läge och med kortslutna 
ingångar. 

Vänster kanal : 
linjärt A-kurva 

dB dB 
Pickup-ingång 48,5 70,5 
Övriga ingångar 74,5 94 
Höger kanal: 

Pickup-ingång 53,5 72,5 
Övriga ingångar 72,5 89,0 

övrigt kunde inga tecken till instabili
tet iakttagas. 

Överhörningen var liten och i hu
vudsak kapacitiv. Vid frekvenser un
der 1 kHz var den bättre än 40 dB. 
Värdet minskade mot högre frekvens 
och vid 20 kHz uppmättes 25 dB. 

Den maximalt uttagbara effekten 
uppmättes vid 1 kHz till värdena i 
tabell 1. 

Då båda kanalerna samtidigt belas
tades med 8 ohm erhölls klippning 
vid 14,5 W för vänster resp 15,4 W 
för höger kanal. Den maximalt uttag
bara effekten var i stort sett obero
ende av frekvensen. 

Den harmoniska distorsionen -
klirret - vid olika frekvens och ut
effekt redovisas i tabell 2. 

Låg distorsion hos förstärkaren 
Märkbar värmeutveckling uppstår 
Mätningen är gjord vid 8 ohms last, 
och för vänster kanal, kanalerna var 
f ö mycket lika. Som framgår av tab 
är distorsionen mycket låg vid effek
ter upp till 1 W. Detta beror på att 
slutsteget arbetar i klass A också upp 
till relativt höga effekter. Det märks 
även på effektutvecklingen i förstär
karen. Vid användande (och tomgång) 
blir hela förstärkaren varm, vilket är 
ovanligt för en transistorförstärkare. 

Dämpningsfaktorn uppmättes vid 1 
kHz till 50. Detta värde är fullt till
fredsställande och bättre än det man 
vanligen får för rörförstärkare - nor
malt 5-15. 

Vid musikspelning genom en av
spelningskedja händer det ofta att för
stärkarna överst yrs då och då av kor
ta spänningstoppar i programmateria
let (transienter). Om dessa klipps utan 
att förstärkaren blockeras är detta inte 
störande för örat. Rörförstärkare är 
oftast mycket känsliga för dylikt. En 
enstaka överstyrning kan blockera rör
förstärkare 10-100 ms, vilket upp
fattas som synnerligen störande vid 
lyssning. 

Transistorerna ger 
lågfrekvent brus 
Transistorförstärkare är vanligtvis 
vida bättre i detta avseende, och 
EICO:s Cortina uppvisade ett mycket 
lågt värde. Blockeringstiden var mind
re än 5 f-ls då förstärkaren påfördes 
en signal med dubbla den amplitud 
som behövs för att tonklippning skall 
inträda. 

Ingångskänsligheten för de olika in
gångarna uppmättes till 3,6 mV för 
nålmikrofoningång och till 225 m V 
för de övriga. Ingångsimpedanserna 
var 47 kohm resp 100 kohm. 

Vid en insignal av 68 m V på pick 
up-ingången började ingångssteget att 
klippa. Detta värde är lite lågt. Har 
man ett nålmikrofonelement som ger 
hög utspänning, 2-3 mV per cm/s är 

det stor risk för att ingångssteget klip
per vid kraftigt graverade passager i 
grammofonskivorna. 

RIAA-korrektionen för nålmikro
fonförstärkaren var mycket god; inom 
1 dB i området 30 Hz-15 kHz. 

Slutligen uppmättes signal/stör
ningsavståndet, vilket redovisas i ta
bell 3. 

Kanalerna skiljer sig här en aning 
från varandra, vilket beror på transis
torernas varierande data. Som synes 
av värdena ger transis'torerna en hel 
del lågfrekvent brus, men detta är ju 
inte så störande för örat, vilket också 
framgår av de vägda, hörriktiga vär
dena (vägningskurva A). 

• Sammanjattning: EICO Cortina 
är en förstärkare av god klass . Den 
höll utlovade data och hade i de flesta 
fall t o m bättre data än de av tillver
karen utlovade. 

• Dessa data måste anses i flera 
fall som beaktansvärt bra, i andra faH 
representerade förstärkaren data som 
i stort sett är likvärdiga med övriga 
High Fidelity"förstärkare i prisklassen. 

• Den som bygger Cortina torde 
inte bli besviken: För ett hyggligt pris 
får användaren en liten, tilltalande 
formgiven, avgjort snygg och anpass
ningsbar (interiörmässigt) förstärkare 
som presterar en hel del i en återgiv
ningskedja. Data är givetvis inte i 
klass med vad superkonstruktioner för 
flera tusen kronor håller, men beak
tansvärt goda ändå. 

• Tillverkarens data: Kontinuerlig 
uteffekt 40 W i 4 ohm, 30 W i 8 
ohm och 16 W i 16 ohm (»musik
effekten» anges till 70 W i 4 ohm resp 
50W i 8 ohm). 

Frekvensgång: 5 Hz-100 kHz 
± 1,5 dB, 8 Hz-60 kHz ± 0,5 dB. 

Klirr: Mindre än 0,8 % 50 Hz-1O 
kHz vid 15 Watt ut per kanal konti
nuerligt, eller samma värde för 20 Hz 
-20 kHz vid 10 W per kanal. 

Störningsnivå: 72 dB under märk
effekten. 

Överhörning: 50 dB. 
Frekvensomjång: 10 Hz-40 kHz 

vid 1 % distorsion. 
Dämpjaktor: Minst 30 vid 8 ohms 

last. 
Stigtid: 4 us. 
Intermod~lationsdistorsion, ej upp

mätt av RT: mindre än 2 % vid full 
uteffekt och mindre än 1 % vid 8 W! 
kanal med 8 ohms last. 

Tonkontrollernas regleringsområde: 
Diskant ± 15 dB vid 10kHz, bas 
± 15 dB vid 50 Hz, rumblefiltret 
- 6 dB vid 50 Hz, »nålrasp»-filtret 
- 7 dB vid 10 kHz. 

Balanskontrollen: 23 dB. 
Utgångar: Anpassade för 4/8/16 

ohms belastning. Bandspelareutgång. 
Anslutning för hörtelefon för stereo 
av lågimpediv typ via frontplåten. 

Pris: Ca 750 kr. • 
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RT HAR PROVAT: 

Clark Modell 100 
hörtelefoner 
Den alltigenom perfekta hörtelefonen för audio
bruk väntar alltjämt på att bli konstruerad, 
trots aktningsvärda tekniska framsteg under 
senare år. Men amerikanska Clark kommer 
bra nära mångas ideal, främst tack vare sitt 
goda återgivande av mellan- och diskantregistret 
där ju huvudparten av all instrumentklang blir 
kritisk. 
RT har provat fabrikatet under ett långtidstest 
och »lurarna» har också regelrätt mätts upp vid 
jämförelseprov. Denna hörtelefon är på många 
håll accepterad som standard för studiobruk. 

•• »For Professional and Audiophile 
listening.» Omdömet är David Clark's 
eget och den vidsträckta användning des
sa hörtelefoner fått just för krävande 
bruk och yrkesanvändning i studio jävar 
inte påståendet. I Sverige begagnar sig 
t ex Stig Carlsson, Clas-Göran Wanning 
och andra med bl a Fylkingen och Riks
konserter lierade tekniker av Clark, som 
utom i en lågimpediv version finns i ut
förandena 300 resp 1200 ohm. I USA 
har dessa hörtelefoner en entusiastisk fö
respråkare i t ex Dynaco-chefen Dave 
Haller, och det är till viss del på dennes 
rekommendation som AB Sonab inlett en 
import i mindre skala av Clark. För vår 
del - och troligen är förhållandet det
samma för många andra - har det fram
för allt gällt en jämförelse med det fabri
kat som hittills framstått som det över
lägset bästa, Koss (också amerikanskt). 

Efter sex månaders jämförande an
vändning av dessa två hörtelefoner vill vi 
ge förordet för Clark; detta inte enbart 
på subjektiva bedömanden utan också på 
jämförelsestudier av de två hörtelefoner
nas frekvensgång sådant som det artifi
ciella B&K-örat och kurvskrivare för
medlar den. Det är en påtagligt bättre 
återgivning av mellanregistret och de hög
re frekvenserna hos Clark. 
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Mätningar som vi tagit del av på alla 
detta fabrikats utföranden - 8, 300 och 
l 200 ohm - visar gynnsammare kurva 
för de viktiga områdena 3 000-10 000 
Hz. Där Clark-kurvan höjer sig, beskriver 
Koss' en tydlig dal mellan l kHz och 7 
kHz. Tidigare lyssningsprov och mät
ningar på Koss har också givit detta re
sultat (och fött planer på insättande av 
korrigeringsfilter i denna i övrigt för
träffliga hörtelefon). 

Klarhet och transparens 
ställer Clark i särklass 

De låga frekvenserna får nog Koss an
ses återge bättre. På kurvbladen är det 
inte så uttalade skillnader, men basen är 
ostridigt djupare och fylligare hos Koss. 
Clark's basåtergivning är ändå utmärkt, 
och här, liksom över hela frekvensområ
det, besitter den en klarhet och transpa
rens som konkurrenten kanske har lite 
längre till, låt vara att skillnaderna kan 
bli subtila vid vissa slags programrnate
riaI. Det är svårt att i ord exakt definie
ra en hörtelefons goda egenskaper, så låt 
oss hävda att Clark framstår som mest 
lättlyssnad, klarast och med allmänt be
hagliga akustiska kännetecken där dis
torsionen är nästan omärklig. - I syn
nerhet diskanten är befriad från all vass-

Fig 1. Clark 100, 103 och 112 har en till
talande finish i grått. Till de speciella 
»öronmusslorna» levereras tygskydd med 
hörtelefonerna - bra att tillgå vid mycket 
långa lyssningsperioder, då det kan hetta i 
öronen. Clark-hörtelefonerna i tOO-serien 
har dynamiska drivsystem. 

het och den annars så vanliga »pressade» 
klangkaraktären. 

Gediget och tilltalande är också det 
yttre utförandet med ljusgrå höljen av 
PVC-plast - stötsäkert material - och 
följsamma »tätningsmusslor» i kontraste
rande, mörkt material. Metallbygeln, med 
en bred, mjuk huvuddyna, har en anord
ning över infästningen och svängfattning
en för inställning av höljena samt marke
ringar för höger-vänster kanal. 

Finish och kvalitet är av hög klass. 
Vikten uppgår till ca 450 g, och hörtele
fonerna är tilltalande lättburna. En inte 
oväsentlig fördel gentemot många andra 
fabrikat är enligt vår mening att de slu
ter perfekt tätt mot öronen, utestänger 
omvärlden effektivt, men utan att vålla 
obehaglig värme ens efter en längre 
stunds användande. Särskilda »värmefil
ter», tygskydd av lättvättat material, le
vereras med som en speciell finess och 
med tanke på yrkesbruk. Inte ens vätske
fyllda anliggningsytor hos kåporna isole
rar f ö så väl eller känns så behagliga 
som Clark's speciella tätning kring örat. 



PIRATRADIOSÄNDARNAS 
ÖDESTIMMA ÄR SLAGEN 
Piratradioverksamheten i Eng
land lider mot sitt slut. De fles
ta stationerna upphörde med 
sina sändningar under augusti 
månad och det var endast pion
järstationen Radio Caroline som 
fortsatte med sina program. Om 
stationen tvingats upphöra ock
så på sin position utanför hol
ländska nordsjökusten är obe
kant då detta skrives. 

• BBC i England har startat 
World Radio Club. Det är en 
specialavdelning som skall 
handha alla förfrågningar från 
lyssnare världen runt angåen
de uppgifter om BBC :s verk
samhet, programtider, frekven
ser och alla andra spörsmål 
som rör BBC-programmen. 
Klubben kan nås under BBC:s 
adress, Bush House, London 
WC 2, England. 

• Stlchting Radio-Omroep i 
Surinam skall enligt uppgifter 
börja kortvågssändningar till 
Europa under 1968. Stationen 
sänder annars endast på mel
lanvåg 725 kHz. 

• Cable & Wireless Ltd på 
Turk & Caicos Islands sänder 
nyheter varje dag utom sönda
gar kl 19.30 på 4560 kHz. 
• Den turkiska lokalstationen 
Radio Iskenderun kan höras 
under kvällstimmarna på en fre
kvens som varierar mellan 
10065 och 10080 kHz. 

»Direktkoppling» mellan 
öronen och drivsystemen 

• Den relativt nya radiostatio
nen på ögruppen Maldiverna 
sydväst om Indien hade under 
hösten god hörbarhet i Sverige 
genom stationens nya sända
re på 4740 kHz. Man sänder 
ofta trevliga musikprogram men 
stänger på tider varierande 
mellan 18.30 och 19.00. Har 
även hörts sporadiskt på fre 
kvensen 3 331 kHz. Verifierar 
rapporter med brev. 

• En av de vanligaste brasili
anska stationerna i Sverige är 
Radio Tupi i Rio de Janeiro 
som hörs på såväl kortvåg som 
mellanvåg. Stationen har dock 
under alla år varit omöjlig att 
få OSL från och överraskning
en blev stor bland DX-arna då 
stationen under sommaren bör
jade verifiera lyssnarrapporter 
med brev. Aven i Sao Paulo 
sänder Radio Tupi och från den 
stationen har tidigare sporadis
ka OSL kommit till svenska 
DX-are. 
• Radio Monserrat på Leeward 
Islands börjar sända med en 
ny mellanvågssändare med 200 
kW effekt. Frekvensen är den 
gamla (930 kHz) och den nya 
sändaren väntas vara klar i slu
tet av detta år eller i början av 
1968. 
• Tropical Radio and Tele
graph i Panama sänder på eng
elska varje dag 02.00 på fre
kvensen 9135,5 kHz och rap
porter besvaras med OSL
kort. Stationen är dock ingen 

vanlig rundradiostation utan är 
en s k PTT-station för kom
munikationsverksamhet. 

• I slutet av oktober hölls DX
möte i Laxå. Det var mellan
vågsorganisationen Arctic Ra
dio Club som höll sitt ordinarid 
höstkonvent. Träffen var dock 
intressant från den synpunkten 
att medlemmar från kortvågs
organisationen Shortwave Bul
letin deltog i årets konvent. 
Förhandlingar har länge förts 
om att dessa organisationer 
skulle samlas för en konferens 
då deras medlemmar anses 
vara den svenska DX-eliten på 
sina respektive områden. 

Radiostationen HCJB, Ander
nas Röst i Ecuador, är nu mitt 
uppe i »Project Outreach», vil
ket har som mål att få en stark 
signal till alla lyssnare. Utrust
ning - som är för gammal -
byggs om eller byts ut, och ef
ter hand kommer minst 5 nya 
100 kW-sändare att tas i bruk. 
Nya antenner för en sändar
styrka av 200 kW skall installe
ras. Två 100 kW-sändare är re
dan beställda hos RCA i USA 
och en av dem beräknas vara 
i bruk i början av 1968. Ström
men till HCJB:s sändare kom
mer från stationens eget kraft
verk i Pappajakta. I Pifo, där 
HCJB:s sändare ligger, finns 
29 antenntorn som är upp till 
100 meter höga. Femton an
tenner sänder till olika delar av 
världen. Just nu finns i Pifo sju 

aktiva sändare i bruk, två med 
1 kW, fyra med justerbar effekt 
mellan 30 och 50 kW samt en 
sändare med 50 kW effekt, och 
samtliga dessa sändare har 
stationens egna ingenjörer 
byggt. Börge Eriksson 

KV-SÄNDNINGARNA FRAN FN 
Rundradioverksamheten vid FN 
har publicerat en ny frekvens/ 
tid-lista för de världsomfattan
de sändningarna på ett trettio
tal olika språk. Sändningarna 
till Europa utgörs av enbart 
korta nyhetsändningar på föl
jande tider fredag-torsdag: 
1800 Engelska 
1805 Franska 
1810 Spanska 
1815 Grekiska 
1820 Turkiska 
1825 Tyska 
Stationerna är Greenville, USA, 
på 15415 kHz och 21510 kHz 
samt Tanger på 15245 kHz och 
17 740 kHz. Påpekas bör att 
Greenville reläsänder program
men till Tanger på 19721 kHz 
med SSB. Detta gör att de som 
har möjlighet att motta SSB 
kan utnyttja denna metods för
delar, vilket ju i regel inte är 
möjligt vid rundradio. 

Fullständig lista över samt
liga sändningar från FN kan 
rekvireras d irekt från: 

Radio and Visual Services Di
vision, United Nations, New 
York, USA. 

BC. 

Vid utförandet aven hörtelefons pass
form och höljets kontakt med örat ställs 
man ju inför flera problem. En hörtele
fons prestanda är avhängiga hur tättslu
tande höljena med systemen kan fås att 
sitta kring örat. Läckor och glapp kan 

nom detta. Att konstruera en »Iur» som 
sluter tätt och ligger ordentligt an men 
inte utövar obekvämt tryck på öron och 
huvud, och där drivsystemen är akustiskt 
anpassade till örats fysiologiska egenart 
samt lyssnandets speciella betingelser är 
alltså ett problem för sig, utöver det med 
känsligheten, återgivningen (frekvens
gången) osv. 

först individuellt och därpå mot ett an
nat för kontroll av värdena. Avvikelser 
tolereras inte. 

Hur ingående detta sker är vanskligt 
att bedöma, liksom värdet av förfaran
det, men faktum synes vara att sprid
ningen är liten eller ingen alls hos de 
exemplar vi varit i tillfälle att prova. 

Clark modell 100 kommer från fabri
ken med en specifikation som ger vid 
handen att frekvensgängen är 20 Hz-lO 
kHz ± 3 dB och att dessa värden hänför 
sig subjektivt till mätningar på »genom
snittlig verklig hörsel». Frekvensområdet 
uppges till 10 Hz-20 kHz, vilket åtmins
tone för den »låga änden» framstår som 
lite tveksam. Men å andra sidan uppvisar 
alla hörtelefoner likartat basbortfall vid 
mätning i artificiellt öra. - Distorsionen 
anges till mindre än 0,2 % vid 1 00 phons 
nivå över det användbara frekvensområ
det resp mindre än 0,5 %/110 phon. 
Känslighet: 1 m W ger 100 dB vid 1 kHz 
per kanal (0,0002 ,ub) - 200 fhb/V vid 
1 kHz. Effektbehov 1 W/kanal. Tillver
karen anger ett medelvärde om 20 dB 
som störningsbegränsande faktor för höl
jena vid prov med vitt brus. 

• vålla förluster i främst det låga registret. 
Vid mätningar i B&K-öra blir resul

taten bokstavligen darriga nästan kon
stant med hörtelefoner därför att de inte 
kan fås att sluta hundraprocentigt tätt 
under provningen. Oftast uppstår läc
kage, vanligen med beskärningar (bas
förluster), självsvängning och förryckta 
värden som följd. 

Örat reagerar oftast illa inför närvaron 
aven högfrekvent ljudkälla - också om 
ljudet är fritt från förvrängning - om 
ljudet på visst sätt strålar in alltför nära. 
Även om detta inte är generell regel är 
det mycket vanligt med uttalad olust hos 
många inför ett så »nära» ljud av före
trädesvis diskantkaraktär. 

Den luftvolym som ljudet skall arbeta 
i hos hörtelefonen blir liten. I praktiken 
uppstår nästan »direktkoppling» öra-driv
system hos detta och flera andra fabrikat, 
vilket är avsett. Man anser sig ha över
vunnit den befarade ogynnsamma ljud
transmissionen och »närhetseffekten» ge-

Tonkurvor har ingen själ 
- akustikkänslan huvudsaken 
Clark's konstruktion uppges ta hänsyn 
till dessa faktorer, och den speciella test
metodik man utvecklat - med en sär
skild koppling för efterliknande av örats 
känslighet liksom dess mest verksamma 
hörområde - har fått vägleda konstruk
törerna. Man framhåller själv hos David 
Clark att firmans hörtelefoner är »gjorda 
för mänskliga öron, inte huvudsakligen 
för att ge 'raka kurvor' vid instrument
provningar». - Sådant har sagts förr, 
men denna gång verkar utsagan ha fog 
för sig. 

Firman hävdar vidare att omsorg ned
läggs på en »integrerad», stegvis prov
procedur som skall tillförsäkra samtliga 
hörtelefonexemplar mlm godkänner en 
enhetlighet i utförande, data och prestan
da som överträffar t o m det teoretiskt 
möjliga härvidlag! Varje exemplar provas 

Clark-modellerna 100, 103 och 112 le
vereras som standard med anslutnings
propp för stereo och 2,5 m kabel. 

• 
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BOGDAN ZALESKI: 

Kanalseparation vid stereosändning 
och linjär distorsion hos den ·sammansatta 
stereosignalen 
• • Vid stereosändningar är kanalseparationen den mest be
tydande faktorn. Den definieras som det reciproka värdet av den 
linjära överhörningen vilken orsakas av den linjära distorsionen i 
hela transmissionskedjan. Denna linjära distorsions uppkomst är i 
huvudsak att hänföra till modulatorkarakteristiken hos sändaren 
resp karakteristiken hos frekvensdetektorn i mottagarens MF-del, 
vilket ger upphov till förstärknings- och fasskillnader mellan 
summasignalen M och skillnadssignalen S. 

För att bestämma kanalseparationens beroende av distorsionen 
hos den sammansatta stereosignalen skall följande behandlas: 
<D Överhörning, beroende av amplitudskillnad och fasvridning 
mellan M-och S-signalerna. 
Q) Linjär distorsion för den sammansatta stereosignalen hos både 
FM/FM- och pilottonsystemen. 

Generella kurvor för kanalseparationen vid stereosändningar 
För att beräkna kanalseparationen med avseende på förhållan
dena för förstärknings- och fasskillnaderna mellan M-signalen 
och S-signalen antar vi att sinusformad signal A enbart påförs 
vänsterkanalen : 

där 
A = Ao cos at 

Ao = amplituden 

a . If - = tonsIgna rekvensen 
2n 

högerkanalen B är då signalen: 

B =O 

(1) 

(2) 

Förf är född år 1932 och verksam i Warszawa där han är knuten 
till forskningsuppgifter vid motsvarigheterna till svenska Telesty
relsen resp Tekniska Högskolan. Han har varit verksam i Sverige 
en tid som stipendiat hos Telestyrelsen och där arbetat med ut
vecklingen av FM/ FM-systemet vid Radiobyrån. Tidigare stu
derade han frågor rörande stereoradio vid bl a IRT i Tyskland. 

H- ili·~d8 

s'.., 
1 

2D/lgkl dB r--r--. 

I detta fall är då summasignalen: 
A+B 1 

M= --= - Ao· cosat 
2 2 

(3) 

och skillnadsignalen: 
A-B 1 

S = --= - Ao • cos at 
2 2 

(4) 

Om summasignalen ges förstärkning kM och skilInadsignalen 
ks, medan fasvridningarna för respektive kanal är $M och $s. 
modifieras M- och S-signalerna enligt följande: 

1 
uM=2Ao·kM·cos(at+$M) (5) 

(6) 

Från matrisnätet får vänster- och högersignalerna följande ut
spänningar: 

1 
UA = uM+ us= 2 Ao[kM · cos(at+ $M) +ks · cos(at+ $s)] 

(7) 

1 
UB = uM - Us = 2 Ao [kM· cos(at + $M) - ks · cos (at + $s)] 

(8) 

Ur visardiagrammet i tig 1 erhålls resulterande amplituden 

UA = ~ Ao V k~ + k~ + 2kM · ks · cos ($s - $M) (9) 

och 

UB = ~Ao Vk~+ k§- 2kM·ks·cos($s- $M) 

Om man sätter 

~A.21dB, 
dB 1 
\4 22dB 

r- r- ...... 

(10) 

(11) 

-r-- ............. '-"dB ~ 
..... ...... '.2 j ! 

Fig 1. ViSardiagram för M- och S-signaler 
enligt ekvation (7) och (8). 
uM =iAnkM cos(at + (/JM) och us=iAoks cos(at + (/Js) 

46 RADIO & TELEVISION - NR 11 - 1967 

T -r-. ...... l'-
4 u. 

T 
-r--r--. r--. r-.. . j\. "-". 

~ -r-- r--. ...... !'. 
, 

1\ \ 
3 

...... , \ ~ .... r--r--. " \. r\ Wd8 

2~ .... r-., r-.. ...... ,1'\ \ i\ 
...I~ r--r-., ....... 1'- \.1\ \ 

, \ 
f"',\. '\ ~\ 1\ , 

\1\ \ 
\ 1\ \ I I . 

Fig 2. Kanalseparationen som funktion 
av förstärkningsskillnaden och fasvrid
Dingen mellan summa- och skillnads
signalerna. 
a) separationen i området 10-20 dB, 

\ 

". r--
" I r-- , 

'-rr- ...... ...... 
~ r-. ...... 

o,e~ r- , \. 
T--" .. r-" ...... " "\ 

o,e .... . 1' r\. \ 

0,' 
r--.. i' i\ 

1"\\ \ 
\1\1\ 

1'-

r\. 
.i\ 

1\ 

\ \ 
1\ 1\ 

\ 
1\ \ , , 

\. 
i\ 

1\ 

1\ 

\ 

\ 
1\ 

9 1) -. 
b) separationen i området 21-30 dB 

och 

. 



Effekten av linjär distorsion på den sammansatta stereo signalen 
behandlas i denna artikel. Den linjära överhörningen, som beror 
av nivå- och fasskillnader mellan M- och S-signalerna bestäms, 
och kurvor för normaliserad kanalseparation visas. 
Formler för den distorsion som uppstår då en sammansatt stereo
signal passerar en krets med kända amplitud- och faskaraktärer ges 
också. 
Kurvor för kanalseparationen visas för lågpassfilter-fallet. 
Diagrammen för FM/FM-systemet och pilottonsystemet är kom
parabla. 

och att 

(jJ = (jJs - (jJ M 

kan kanalseparationen uttryckas som: 
--::-:o-------,--~ 

(12) 

UA [d] 2 l Vi 1 + k 2 + 2k . cos (jJ - B = O og = 
UB l + k 2 - 2k· cos (jJ 

l • /I + k 2 + 2k . cos (jJ 
=10 Ogv 1+k2-2k.cos(jJ 

Denna funktion är symmetrisk kring fasvinkeln 
förstärkningsförhållandet k = l, varför vi kan sätta 

(jJ = ! (jJs - (jJM! 

och 

ks kM 
k= - eller k=-

kM ks 

(13) 

(jJ = O och 

Uttrycket (13) representeras av ett antal kurvor i/ig 2. 
Förstärkningsförhållandet k uttryckt i dB visas som funktion av 

fasvridningen med kanalseparationen uttryckt i dB som parame
ter. 

Formel (13) och kurvorna i lig 2 är allmängiltiga och kan till
lämpas på alla stereosystem i tvåkanalutförande. Med hjälp av 
dessa kan man således bestämma kanalseparationen när förstärk
ningsförhållandet k och fasskillnaden (jJ mellan M- och S-signa
lerna är kända. 

Linjära distorsionen hos den sammansatta stereosignalen i pilotton
systemet 

Den linjära distorsionen hos den sammansatta stereosignalen ger 
upphov till nivåskillnader och fasvridningar mellan signalerna i 
huvudkanalen och de på underbärvågen. Detta förorsakar änd
ringar i förhållandet mellan de tonfrekventa signalernas ampli
tuder och faslägen i huvudkanalen och på under bärvågen. 

En annan inverkan är att linjära distorsionen också ger upphov 
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till olinjär distorsion på tonfrekventa signalen i S-kanalen. Denna 
effekt kan emellertid elimineras helt genom användande av pro
dukt- eller switchdetektor. Även vid användning avenvelopp
(AM)-detektor blir denna effekt hos den uttagna underbärvågen 
försumbar, varför detta inte behöver behandlas i artikeln. 

För att bestämma verkningarna av den linjära distorsionen på 
sammansatta stereosignalen räcker det att beräkna nivå- och 
fasvridningsförhållandena mellan summa- och skillnadssignalerna 
för den använda frekvensen. 

Den sammansatta stereosignalen för pilottonsystemet kan ut
tryckas som: 

c= M + S· sinwnt + 0,1· sin ~nt (14) 

där 
w . 

In = 2 n = underbärvågens frekvens. 

f~= 38 kHz 
Antag åter (1), (2) och insätt (3), (4) i (14). Den sammansatta 
stereosignalen (utan pilottonen) blir då: 

c= ~ Ao(cosat + cosat· sin wnt) = 

1 [1. l. J = i Ao cosat+ ism(wn - a)t+ ism (Wn + a)t (15) 

Denna signal ändras när den passerar ett linjärt nät och kan t ex 
bli modifierad enligt följande: 

1 { 1 . 
C' = iAo kM' cos(at + (jJM) + 2. kl . sin[(wn - a) t + (jJI] + 

+ ~ k 2 · sin [(Wn + a)t+ (jJ2]} (16) 

där 
kM förstärkningsfaktorn för summasignalen 

.- - --

~~ 

~- ~ 
1 1\ 1 1 

Fig 3. Karakteristiken hos 
ett lågpassfilter med 5 p,s 
tidkonstant. a) amplituden 
som funktion av frekven
sen och b) fasvinkeln som 
funktion av frekvensen. 
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Fig 4. Kanalseparationen 
som funktion av frekven
sen med tidkonstanten 1: 

som parameter. Heldragen 
kurva pilottonsystemet, 
streckad FM/ FM-systemet. 
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kl förstärkningsfaktorn för underbärvågens undre sidband. 
k 2 förstärkningsfaktorn för underbärvågens övre sidband 
if>M fasvridningen hos summasignalen 
if>l fasvridningen av signalerna i underbärvågens undre 

sidband 
if>2 fasvridningen av signalerna i underbärvågens övre sid

band 

Switchfunktionen 

P=1±2sinwnt ± 2sin3wnt ± .... (17) 

ger att vi får samma demodulationsfaktor för summa- och skill
nadssignalerna. Om man antager att fasvridningen av switchsig
nalen är if>3 och om de termer försummas som, multiplicerade 
med den sammansatta stereosignalen, inte ger några tonfrekventa 
komponenter, får vi: 

P'=l ±2sin(Wnt+if>3) (18) 

Denna signal erhålls från den frekvensdubblade pilottonen, varför 
fasvinkeln if>3 är ekvivalent med dubbla fasvinkeln för pilot
tonen 

if>3 = 2if>p (19) 

Den slutliga signalen från switchdetektorn blir då: 

, , 1 { n. UA,B=C,P =ZAo kM·cos(at+'VM)+ 

1 . 1 l + 2 kl' sm [(wn - a)t + if>l] + 2 k2· sin[(wn + a)t+ if> 2] r . 
. [1 ± 2 sin (wnt + if>3)] (20) 

Vid dubbla tecken ( ± ) gäller + för utsignal A och - för utsignal 
B. Beaktar man endast de produkttermer som innehåller ton
frekventa komponenter, erhålls 

1 [ 1 uA,B= ZA o kM' eos (at + if>M) ± 2 kl' eos (at + PI) ± 

±~k2·cOS(at+PJJ (21) 

där 

PI = if> 3 - if>l och P 2 = if>2 - if> 3 

Ekvationerna (7) och (8) kan omskrivas till följande 
1 

uA, B = Z Ao [kM' eos (at + if>M) + ks ' eos (at + if>s)] (22) 

och efter jämförelse med (21) fås: 
1 1 . 
Z kl . eos (at + PI) + 2 k2· eos (at + P 2) = ks ' eos (at + if>s) 

(23) 
Lösningen av denna ekvation ger oss: 

1 
ks = Z Vk l • sin PI + k 2· sin P 2)2 + (kl' eos PI + k2· eos P 2)2 

(24) 
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och 

Fig 5. Vektordiagram 
representerande ekva
tion (36), 

(25) 

Den linjära distorsionen på komponenterna i den sammansatta 
stereosignalen är given av genomgångskarakteristiken i filtret 

h(w) = H(w). ejtp(w) 

För lågpassfilterfal1et i fig 3 är 

1 
h(w) = VI + w2r 2 ' exp - j arctgwr 

där r = RC 

Sålunda kan vi uppskatta värdena för 

kM kl k2 if>M if>l if>2 if>3: 

1 

1 
kl =Vl +(W

n
-a)2. r 2 if>l = -arctg(wn-a)·r 

1 

wnr 
if>3 = 2if>p = - 2 arctg-

2 

(27) 

Antag skiljaktiga värden för a och r, och om formlerna (24), 
(25) och (13) också används kan vi för varje fall beräkna stereo
separationen mellan A- och B-kanalerna. I fig 4 framgår stereo
separationen som funktion av frekvensen med r som parameter. 

Linjära distorsionen hos den sammansatta stereosignaIen i FM/ 
FM-systemet 

Den sammansatta signalen i FM/FM-systemet kan uttryckas som: 

där 

t 
C= M + 0,25 eos (wnt + /).wjSdt) 

o 

w 
fn = 2; = underbärvågsfrekvensen 

(In = 33,33 kHz) 

(28) 

/).w 
/).f = 2n = underbärvågens maximala frekvensdeviation (/).f = 

10 kHz) 

Antas (1), (2) och sätt in (3), (4) i ekvation (28) med Ao = 1, blir 
sammansatta stereosignalen 

C = ~ eos at + 0,25 eos ( wnt + ~ sin at) (29) 
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STEFAN ESSEN:* 

Dolby's »Signal to Noise-Stretcher» 
ger unika möjligheter vid inspelning 
Det brittiska Dolby-systemet -
pop,ulärt benämnt »S/N-Stret
cher» - har inlett sitt segertåg 
över världen. RT harltidigare i 
korthet beskrivit systemets egen
skaper att väsentligt öka signal/
brusförhållandet i överförings
system, vanligen en bandspelare. 
Förf. är en av de få personer i 
vårt land som aktivt arbetat 
med Dolby-systemet i studio. 
Detta presenteras nu med ut
gångspunkt från sådant prak
tiskt inspelningsarbete 

* AB Europafilms inspelningsstudio, 
Sundbyberg. 

• • Detta år har på marknaden utkom
mit en apparatur för undertryckning av 
brus i överföringskedjor för audiosigna
ler. Den tillverkas av Dolby Laboratories 
i England och kallas »Audio Noise Re
duction System A 30l». I Sverige brukar 
den i ljudkretsar rätt och slätt kallas för 
»Dolby» men då Dolby's egen benämning 
är »Signal-to-noise Stretch er» kommer i 
artikeln ordet »Stretcher» att användas. 
(Se även RT 1967 nr 7/8, s 34) 

Som namnet antyder är apparaturen 
konstruerad för att öka signal/brusför
hållandet i överföringssystem för tonfre
kventa signaler. Överföringssystemet kan 
vara en telefonledning, en programled
ning för rundradio eller en inspelnings/ 
uppspelningsmaskin, t ex bandspelare el
ler ljud kamera plus projektor för optiskt 
filmljud. I artikeln behandlas användning 
i samband med bandinspelning. (Annan 
användning är dock analog.) 

Funktionen hos Stretchern, som bygger 

på kompression av programmet på band
spelarens ipgång samt motsvarande ex
pansion då programmet spelas upp, krä
ver två förutsättningar (som normalt är 
uppfyllda): 
1. Örats maskeringseffekt 
2. Brus och andra icke önskvärda signa

ler ligger normalt väl under program
mets medelnivå 

1. Örats maskeringseffekt innebär, att 
av två ljudsignaler i samma frekvens
område uppfattas endast den starkare. 
Den svagare signalen maskeras mer eller 
mindre. Det brus man hör från band 
t ex har alltså frekvenskomponenter som 
sammanfaller med de låga amplituderna 
i programmet. Stretchern »tar bort» det 
brus som ligger i programmets svaga par
tier. Övrigt brus maskeras alltså av den 
starka signalen. 

Det har tidigare i marknaden funnits 
annan apparatur för samma ändamål, I~ 
som även den bygger på kompression - ,.. 
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Monoinspelning - uppspeln'ing (1 enhet) 

Oolby 

Inspeln. 
processor 

A 

·In Ut 
Ino---~ 

QO 
L-----.Ut 

Stereoinspelning -uppspelning alt. 1 
(med en enhet försedd med funktions-
omkopplare) Vid uP.E.Spelni!!9 ..!!}:ttas enheten 

;o-;;Lby stretcher I till bondsp.utgång Oolby stretcher 

Vänster 
Inspeln . In 
processor 

A 

n 

Inspeln. In 
processor Höger 

B 

Med omkopplare i 
ins eln.-lö e p g 

Vänster 
kanal 

Höger 
kanal 

QO 
2-kanallg 
bondspe(are 

U 
~ 

"-

t I ruppsPe~' I 
....... --t -Jprocessor J...--l-... Vönster 

I L_!_J I 
I I Ut 

ut I rup'p;PeL;;.l I 
~-r- -Iprocessor ,-t-.-Höger 

L B I I ----..I I 
L _______ I 
Med omkopplare i 
uppspeln.- löge 

StereoinsP-elning - uppspelning a l t . 2 
(med två enheter) 

Oolby stretcher 

Irnspeln. In 
IprocÄsor Vänster 

In 

Ilnspeln: 
Iproc~ssor 

Höger 

Fig 1. Här framgår Dolby
stretcherns inkoppling vid mono 
.och stereo in- resp nppspelning. 

Fig 2. Karakteristik för inspel
ningsprocessorn och avspelnings
'processorn i systemet. 
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Oolby stretcher 

Vänster ~ Uppspeln. 
kanal processor 

A 

Vånster 

Ut 

Höger Uppspeln. 
kanal proc~ssor 

Höger 

QO 
2-kanallg 
ba ndspe lare 

Ulnivö dB 

_--=-60.::....._-....J5~0 _-....J40=--_-..:JJO=--_-..:;:20=-----.:;::_----J!~lnnivå dB 

linspeLnings
processor 

~~et:~:~fkns-
-10 

-20 

-JO 

----------- -- - -40 

-50 
Ulnivö dB 

-60 -50 -40 -JO -20 
---'-----'--+--..:.:....-.:I:..-I...--,lL .... !nnivå dB 

Uppspelnings
processor 

Expansions
karakteristik 

-20 

-30 

-50 

-60 

expansion (Noise-Ex bl a), men Stretch
ern skiljer sig från alla övriga genom 
l) den unika kompressions-expansions
karakteristiken och 2) genom att audio
spektrum uppdelas i fyra frekvensband, 
och signalen behandlas i fyra av varandra 
oberoende korripressorer-expandrar i var 
sitt band. 

En Stretcher-enhet består av två st 
identiska »processors» A och B, som drivs 
av ett gemensamt nätaggregat. Varje pro
cessor kan kopplas antingen som inspel
ningsprocessor (kompressor) eller avspel
ningsprocessor (expander). Vid enkanalig 
bandinspelning-uppspelning krävs alltså 
en Stretcher-enhet, där den ena proces
sorn A (kopplad som kompressor) in
kopplas i signalkedjan omedelbart före 
bandspelaren, och den andra processorn 
B (kopplad som expander) sätts in ome
delbart efter bandspelaren. 

Ändring aven processor från avspel
nings- till inspelningsprocessor sker med 
en smärre omlödning. Vid enkanalinspel
ning-uppspelning . är detta naturligtvis 
inget problem men vid två-kanalinspel
ning måste Stretchern förses med om
kopplare, såvida man inte skaffar två 
kompletta Stretcher-enheter, vardera med 
både processor A och B kopplade för in
spelning resp avspelning. 

Det senare alternativet medger ju kon
trollyssning efter band under inspelning
en. Fig 1 visar Stretcherns inkoppling vid 
mono och stereo inspelning-uppspelning. 

Kompressionen erbåIls genom 
svaga signalers förstärkning 
Kompressions-expansions-karakteristiken 
är som nämnts ganska ovanlig. Kompres
sion i konventionell mening innebär ju att 
starka signaler begränsas, och begränsas 
mer ju starkare signalen är. I Dolby
Stretchern erhålls kompressionen genom 
att svaga signaler (låga amplituder) för
stärks - och förstärks mera - ju sva
gare signalen är. Detta framgår av tig 2 
där karakteristiken för inspelningspro
cessorn och avspelningsprocessorn visas. 
Observera att kurvorna gäller för en kom
pressor-expander i ett av de fyra fre
kvensbanden! (Man kan således rita fyra 
kurvor där kurvan för det högsta fre
kvensbandet kommer att visa största 
kompressionsförhållandet.) 

Betraktar man kurvan för inspelnings
processorn, ser man att signaler med 
noll nivå och högre passerar oförändrade 
(enheten förutsätts inkopplad i ett system 
med standardnivå O dBm). Processorn är 
alltså en linjär förstärkare med förstärk
ningen O dB vid starka nivåer. Svaga sig
naler förstärks däremot. En inkomman
de nivå på -50 dB spelas således in 10 
dB starkare än utan Stretcher. 

Avspelningsprocessorns expansions-
kurva är som synes invers med den förra, 



dvs svaga signaler (inberäknat bruset) 
från bandspelaren återges ca 10 dB däm
pade. Höga nivåer (kring O dB och över) 
passerar oförändrade. 

I tig 3 återges ett nivådiagram som vi
sar vad som händer dels vid vanlig inspel
ning-uppspelning, dels vid inspelning
uppspelning med Stretchern inkopplad: 

Originalprogrammet som skall spelas 
in antas ha ett signal/brusförhållande om 
ca 70 dB, dvs brus, statiska »knäppar», 
brum m m som tillsammans med pro
grammet kommer från mixbordets ut
gång ligger ca 70 dB under O VU (= ak
tuell standardnivå). - Programmet är 
utstyrt enligt fig. - Då programmet spe
las in höjs brusnivån genom att inspel
ningsförstärkarens brus och brum samt 
band bruset adderas till grundbruset. Dess
utom tillkommer modulationsbrus (vilket 
ju ökar med inspelningsnivån). Bandspe
laren begränsar alltså signal/brusförhål
landet. 

Vid avlyssning av ett sålunda inspelat 
program blir bruset speciellt besvärande 
i svagt utstyrda partier (seriös musik t ex). 
I starka partier verkar ju maskeringsef
fekten, som nämnts ovan. Vid lagring av 
ett inspelat band uppstår ofta eko-effek
ter som även de blir hörbara i svaga pro
grampartier. 

Uppspelningsförstärkarens 
brum blir effektiv dämpat 
Vid inspelning-uppspelning med Stretch
er gäller följande: 

Fig 3 visar nivådiagrammet för 'pro-

Nivå Originotprogrom 

-+- - - -I\---------T'd 

Niv& Progrommt't komprim.rot 

'--J----f\----------Tid 

5·717131 

grammet då det passerat inspelningspro
cessorn. (Fig avser program i ett av de 
fyra frekvensområdena.) Man ser att alla 
svaga nivåer i programmet »lyfts», men 
att topparna och nivåer kring O VU är 
oförändrade. På bandet erhålles nivåer 
enligt nästa tig. Stretcherns eget brus är 
så lågt att det saknar betydelse i detta 
sammanhang. 

Avspelning av ett så behandlat pro
gram sker via uppspelningsprocessorn 
(utan uppspelningsprocessor låter det 
mycket konstigt). Därvid sker följande: 
Enligt kurvan för expandern dämpas 
svaga signaler mer eller mindre, medan 
starka signaler passerar oförändrade. En
ligt tig 3 medför detta att de under in
spelningen komprimerade partierna åter
får sin rätta originalnivå, samtidigt som 
bruset i dessa partier (och frekvensband) 
dämpas i motsvarande grad. Knäppar, 
drop outs, ekoeffekter m m, behandlas 
även de som »svaga signaler» och däm
pas följaktligen. Brum i uppspelningsför
stärkaren dämpas likaså. Någon dämp
ning av bruset då stark programutstyr
ning råder i alla frekvensband erhålles 
alltså icke, men det är heller inte nöd
vändigt eftersom maskeringseffekten då 
verkar. 

Mycket snabba attack
och återgångstider 
Det väcker ofta misstro när man talar 
om apparatur som begränsar bruset utan 
att påverka programkaraktären. Denna 
verkar dock vara obefogad när det gäller 

Program 
J«!nvenlionelll inspelat 

-+---I\----------_Tid 

Nivå Det komprimerpde 
progrornmtt po bandet 

Bondbrus 
eko m.m 

,-+-- -A---------__ Tid 

Bandbrus 
eko m.m. 

Dolby-Stretchern. För att återfå original
ljudet från det »komprimerade bandet» 
måste programmet expanderas enligt en 
kurva som är exakt invers med kompres
sionskurvan. 

Detta uppnås genom att använda iden
tiska kretsar vid både kompression och 
expansion, men med skillnaden att de är 
inkopplade i en förstärkares motkopp
lingskedja i avspelningsprocessorn. Exak
ta uppgifter om attack- och återgångsti
der är ej tillgängliga, men enligt en be
skrivning är attacktiden vald relativt 
lång, jämfört med en vanlig kompressor. 
Detta för att undvika distorsion vid låga 
frekvenser. Atergångstiden är gjord jäm
föi:elsevis kort; även detta är ovanligt. 

En utredning om hur attack- och åter
gångstider påverkar programmet och 
brusreduceringen blir ganska komplice
rad och skall ej behandlas här. Proble
met blir ju inte detsamma som vid van
lig kompression, eftersom kompression i 
Stretchern under vissa dynamiska förhål
landen efterföljs av expansion under sam
ma dynamiska förhållanden. Originalpro
grammet återfås utan översvängar eller 
»pumpeffekter». - Integreringskretsarna 
för kompressorernas reglerspänningar, 
vari ingår de tidkonstantbestämmande 
komponenterna, har för övrigt fått en 
mycket originell design. Kretslösningarna 
skall dock inte behandlas här. 

Kontrollrattar saknas 
på Dolby's S/N-Stretcher a... 
Dolby-Stretcherns konstruktion är utförd I~ 

Flg 3. Nivådiagram utvisande förloppet vid 
gängse inspelning/uppspelning respektive 
in- och uppspelning vid inkopplat Dolby
system. 

Nivå 

+----1I\-----------~Tid 

DÖ olla fyro.bonden odd .... s 
bUr brusnivon mer konstCllt 
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med särskild tanke på driftsäkerhet, sta
bilitet och enkel service. Då enheten en 
gång trimmats,-vilket är ett lO-minuters
arbete (mycket bekväma trim- och mät
punkter), kräver den ingen ytterligare 
passning. KontroUrattar saknas nämligen! 
Stretchern skall bara inkopplas och an
vändas. Enheten är uppbyggd på krets
kort av fiberglas av instickstyp, och varje 
komponent är tydligt markerad på kor
tet. Endast högklassiga komponenter in
går, exempelvis används tantalelektroly
ter. I vardera processorn ingår fyra sepa
rata instickskort, s k moduler, nämligen: 

en förstärkarmodui 
två kompressormoduler innehåUande 
två kompressorer var + bandfiltren 
samt en kontrollrnodul innehållande , 
bl a integreringskretsarna. 
Totalt ingår alltså åtta moduler i en 

Stretcher, förutom det stabiliserade nät
aggregatet, som även det är av plug in
typ. Varje modul av given typ i enheten 
kan tillåtas byta plats med en annan av 
samma typ utan att Stretcherns data änd
ras. Detta underlättar eventuell felsök
ning. Fig 4 visar Stretcherns front med 
de olika modulernas placering. 

Som framgått är stretchern avsedd att 
användas inkopplad både före och efter 
bandspelaren. Ytterligare en användning 
kan noteras, vilken dock inte omtalas av 
tillverkaren: Om man har en färdig kon
ventionell inspelning (det kan vara en 
musikinspelning på band eller platta) i 
vilken ingår störande bros, brum och an
nat icke önskvärt, kan man genom att 
spela upp programmet genom en upp
spelningsprocessor, »avlägsna» bruset 
från det inspelade programmet. Dock, 
och det måste noga ihågkommas, medför 
ett sådant förfarande att programmet 
»färgas». 

Visserligen dras bruset ner, men sam
tidigt dras alla låga programnivåer ner. 
Dessutom har expandern för det högsta 
frekvens bandet den kraftigaste expansio
nen, vilket medför att programmet måste 
diskanthöjas efter processorn. 

Har man alltså en gammal knastrig 
78-varvskiva, kan man spela över den till 
band via en avspelningsprocessor, och få 
en avsevärt tystare kopia ; .dock med en 
viss färgning av prograrnkaraktären. Det
ta användningssätt är dock inte det ur
sprungligen avsedda. 

Slutligen kan- nämnas att AB Europa 
Film som första företag i Sverige sedan 
en tid har en Stretcher i bruk. Sveriges 
Radio väntas inom kort också pröva en 
enhet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Dol
by Signal-to-Noise-Stretcher är en unik 
apparat som ännu saknar sin motsvarig
het. Den är stabilt uppbyggd, den har 
avsedd funktion, den saknar reglage och 
kräver ingen service, eller, som det står 
i den engelska handboken: »To be in
stalled and forgotten». • 
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Fig 4. Uppbyggnaden hos Stretchern. De olika modulernas placering framgår. 
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Band l. 

Ingångar: 10 Kfl balanserade. Önskad nivå mellan 0,7-
2,5V 

Utgångar: IMPEDANS och NIV A enligt beställning 
(t ex + 4 dBm, 600 fl) 

-Frekvensgång: 
(Inspelning - avspelning) 30 Hz- 20 kHz ± 1 dB 

Klirrfaktor: mindre än 0,2 % vid toppnivå 

Klippnivå på utgången: + 18 dBm 

Brusreducering: 10 dB vid lägsta frekvensbandet. Ökar till 15 dB i 
högsta frekvensbandet. 

Överhörning: minst 80 dB 

Brusnivå (eget brus): bättre än -80 dB från toppnivån (ovägt) 

Arbetstemperatur: max. + 45 ° C 

Storlek: 

Vikt: 

Nätspänning: 

225 X 483 X 270 mm, aluminium chassie för 19" 
rackmontage 

13 kg 

100-250 V 45-65 Hz 



Kanalseparation vid stereosändning... (forts.) 

där 

Llw d l· . d m = - = mo u atlOnsm ex. 
a 

Beakta den sammansatta signalens linjära distorsion pga nätet 
med överföringsfunktionen enligt (27)! Förstärkningsfaktorn kM 
och fasvridningen WM hos M-signalen får vi direkt ur (27) 

(30) 

(31) 

varför man endast behöver beräkna distorsionen i S-kanalen. 
Signalen i underbärvågskanalen, angiven av (29), kan omskrivas 
som den reella delen aven komplex funktion: 

(32) 

där 

m. 
CPs = wnt + "2 sm at (33) 

Re är utelämnad på konventionellt sätt men skall hela tiden vara 
underförstådd. 

Det är tydligt att den momentana frekvensen 

dcps Llw 
Wt = dr = wn + 2 cos at (34) 

När underbärvågssignalen (32) passerar genom ett linjärt nät 
med överföringsfunktionerna (26) och (27), analyseras utsignalen 
med quasi steady state-metoden till 

där 

Efter amplitudbegränsaren och diskriminatorn får vi den distor
derade, tonfrekventa signalen i underkanalen 

S =_s+-=-cosat+- -arctg wn+-cosat o , dcp dcp Llw d [ ( Llw ) J 
dt dt 2 dt 2 

(37) 

Första termen representerar S-signalen och den andra distor
sionen. Ekvation (36) beskriver en rätvinklig triangel (fig 5) så vi 
får 

(38) 

och 
dcp dcpo 
dt dt 

(39) 

Från fig 5 fås 

. 1 Ll R· smcpo = :20. w· cos at· coscpn 

1 
R . coscpo = Rn + - o . Llw . cos at . sin CPn 

2 

1 
coscpn=

R n 

vilka kan kombineras och omskrivas på följande sätt: 

eller 

R oLlw . 
-. expjcpo = 1 + - -2 . cos at· (wno + j) 
Rn 2Rn 

Logaritmerna för båda leden får vi: 

Utvecklar vi högerledet i en oändlig serie erhålls; 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

R TLlw 1 (oLlW)2 2 -+jCPo=-- ·cosat·(wnT+j)- - -- ·cos at· 
~ 2~ 2 2~ 

(47) 

Försummas de imaginära termerna i (47) får vi följande serieut
veckling, som representerar CPo: 

oLlw 1 (TLlW)2 2 
ro = -- . eos at - - -- . eos at + 
TO 2R; 2 2~ 

1 (oLlW)3 3 + - --2 • cos at - ..... 
3 2Rn 

oLlw 
I praktiken är -R2 ~ 1, 

2 n 

och således konvergerar serien i (48) till värdet 

TLlw 
CPo = 2~ . cosat 

(48) 

(49) 
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Alltså 

dcp = _ dcpo = 7:/).w a. sin at 
dt dt 2~ 

och 

dcp dcp /).w( 0(7: . ) S,=_s+_ = - cosat+ 2 .smat 
~ ~ 2 Rn 

Den distorderade signa~en S' kan också skrivas som 

s' = /).w • ks . eos (at + l/Js) 
2 

Sättes (SI) och (S2) lika får vi 

n. 0(7: . 
ks ' cos(at + 'Ps) = cosat + 2' smat 

Rn 

Lösningen av denna ekvation ger oss 

där 

. /--;;y. 
ks = V 1 +ji4 

n 

a7: 
l/Js = - arctgR; 

(SO) 

(SI) 

(S2) 

(S3) 

(S4) 

(SS) 

(S6) 

vilka kan kombineras med (30), (31) och skrivas som förstärk
ningsförhållandet och fasvridningen mellan signalerna i M- och 
S-kanalerna. 

ks / [ a
2
7:

2 J 2 2 k = - = \ 1 + 2 22 • (1 + a 7: ) 
kM ' (1 + W n7: ) 

(S7) 

(S8) 

Genom att använda (13) och sätta in skilda värden för a och 7: 

kan vi beräkna den stereofoniska kanalseparationen mellan A
och B-kanalerna i FM/FM-systemet. Kurvorna ifig 4 visar stereo
separationens funktion av frekvenser med 7: som parameter. 

Exempel: 7: = 3 fiS. Ur fig 4 erhålls att stereoseparationen i 
pilottonsystemet är 19 dB. Separationen för FM/FM-systemet är 
då 41 dB för 3 kHz, 30 dB för 10 kHz och 26 dB för IS kHz. 

Jämförs kurvorna för de båda systemen i fig 4 framgår att 
linjär distorsion på den sammansatta stereosignalen är mer ogynn
sam i pilottonsystemet än i FM/FM-systemet. Q e d ! • 

Litteratur : 

(1) Louis, Cuccia C: Harmonies, Sidebands, and Transients in 
Communication Engineering. McGraw Book Company, New York 
19S2. 
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Television Receivers. No. 2 1961. 
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trycksaker 
kataloger 
och broschyrer 

F6r8lllnlngs AB Elcoma, Stock
holm 27: 

datablad över bl a lågbrusiga 
planarepitaxialtransistorer tör 
audiofrekvens och högfre
kvens. 

Svenska Slemens AB, Stock
holm 23: 

broschyr över miniatyrrelä för 
kretskort. 

Bo Palmblad AB, Stockholm 9: 
broschyr med data tör Bey
schlag metallfilmmotståntf. 

Wllh Carl Jacobeen AB, Stock
holm 1: 

broschyrer över Isophon hög
talare och kompaktboxar. 

M Slenhardt AB, Vällingby: 
översiktskatalog , för 1967 
med exempelvis Epsylon 
mätbandspelare, Racal digi
talinstrument och kommuni
kationsradio, Motorola kom
munikationsradio. Cossor 
oscilloskop och Brush signaI
omvandlare; broschyrer över 
RCA overlaytransistorer, in
tegrerade kretsar, kommuni
kationsradio, videobandspe
lare. 

AB Slnectro, Bromma 1: 
katalog över Stereosound 
och Audio Fidelity stereoför
stärkare, Fane orkesterhög
talare, Reslo mikrofoner m m. 

AB Nordqvlat & Berg, Stock
holm 12: 

broschyrer över SGS Fair
child linjära integrerade kret
sar, Helipot trimpotentiomet
rar, IR zenerdioder och ef
fektdioder. 

Svenska Deltron AB, Spånga 2: 
datablad över RCA kiselef
fekttransistorer, nettoprislis
ta över RCA halvledare. 

AB Hetab, Stockholm 45: "* 
broschyrer över Chinaglia 
halvledarprovare och FET
transistoriserad voltmeter. 

General Motors Nordiska AB, 
Stockholm 20: 

datablad och »application 
note.. för Delco kiseleftekt
transistorer; 
datablad för ASEA effektdlo
der och tyristorer. 

Polyamp AB, Jakobsberg: 
broschyrer och prislista över 
SEN (Societe d'Electronique 
Nucleaire) spänningsaggre
gat för inbyggnad. 

Mlltronlc AB, Segeltorp: 
broschyrer över apparatlå
dor och färdigmonterad ka
bel. 

AB Kretsteknik, Saltsjöbaden: 
broschyr med information om 
tryckta kretsar. 

Ingenl6rsflrman Elmetrlc AB, 
Johanneshov 4: 

broschyrer över EDI (Elec
tronie Devices) dioder. 



nya produkter 
Kommunikationssystem 

PORTABEL TRAFIKMOT
TAGARE FÖR VHF FRÄN 
DEFENSE 
Det amerikanska företaget De
fense Electronics Inc har ut
vecklat en men bärbar VHF
mottagare, modell GPR 20, för 
frekvensområdet 55-260 MHz. 
Den kan ta emot AM, I;'M, CW 
samt pulsmodulerad signal. 

Frekvensstabiliteten i lokal
oscillatorn är bättre än 100 
Hz/min efter 30 min uppvärm
ningstid. Mellanfrekvensen är 
21,4 MHz. MF-bandbredden kan 
skiftas mellan 10 kHz (AM och 
CW) och 1 MHz (FM, AM, CW 
och pulsmodulering). Signal! 
brusförhållandet är min 20 dB 
vid FM med 1 MHz bandbredd 
och 10 ,."V insignal samt ± 300 
kHz frekvenssving. Vid 50 % AM 
erhålles min 10 dB signal/brus
förhållande vid 5 ,."V insignal 
och 1 MHz bandbredd eller vid 
0,5 ,."V insignal och 10 kHz 
bandbredd. 

På frontpanelen finns två vi
sarinstrument; en avstämnings
indikator samt en signaInivå
och batterispänningsindikator. 
Rekommenderade batterier är 
Burgess typ 210, som har livs
längden 250 timmar vid hörtele
fonlyssning. 

Mottagaren är universellt an
vändbar, t ex för telemetri, vä
dersatellitmottagning, VHF-kom
munikation (fast eller mobil) , 
spektrumanalys. Den kan leve
reras utrustad med kretsar för 
radarmottagning. 

Dimensionerna är 30,2 X 30,2 
X 95,2 cm och vikten 4 kg. 
Mottagaren kan om så önskas 
monteras 'i stativ. 

Svensk representant: Erik 
Ferner AB, Bromma. 

KOMMUNIKATIONSNYTT FRÄN 
MULLARD PÄ EXPO 
På utställningen RECMF i Lon
don i maj visade Mullard till
lämpningar av nya halvledare 
i mobila kommunikationsutrust
ningar för VHF och UHF. 

• FM-Iransceiver för UHF 
En heltransistoriserad transcei
ver för 470 MHz med sändaref
fekten 4,5 W och endast 13,8 V 
driftspänning. I sändardelen in
går bl a transistorerna BF 115 
(14 MHz oscillator), BA 102 (fas
modulator), BC 107 (trefaldar
steg) och BLY 33 (drivsteg). 

Mottagardelens MF-förstärka
re för 10,7 MHz består aven 

integrerad krets. I HF- och 
blandarstegen används tran
sistorn BF 180. 

• VHF-sändare 
En rad prov visades på VHF
sändare med de nya transisto
rerna BLY 33 och BLY 35. I de 
flesta fall kan så låg driftspän
ning som 13,8 V användas, var
igenom utrustningen blir mera 
lätthanterlig än om gängse 
spänning, 28 V, används. 

Exempel: AM-sändare för 80 
MHz med 8 W uteffekt, AM
sändare, 170 MHz; 7, 11 eller 
15 W, FM-sändare, 170 MHz; 
25-30 W ut. 

KORTVÄGSTATION 
FÖR SSB-TRAFIK 

Drake Company USA tillverkar 
en ny kortvågstation för kom
mersiellt och militärt bruk. 
Mottagaren som är av typ R-
4A och sändaren T -4 har kom
binerats till en enhet. Stationen 
arbetar med enkelt sid band i 
frekvensområdet 1,8-30 MHz, 
men det är också möjligt att 
använda telegrafi eller AM-te
lefoni. Apparaturen är utveck
lad med tanke på klimatet i 
Sydostasien. 

Generalagent: Elfa Radio & 
Television, Box 12086, Stock
holm 12. 

Mikrovågsnytt 

NY KOAXIALOMKOPPLARE 
I SUBMINIATYRFORMAT 
MicrowaVe Associates tillver
kar · en ny koaxialomkopplare 
för frekvensområdet 0-12,4 
GHz i synnerligen kompakt ut
förande. Typbeteckningen är 
MA-7530. Isolationen är 60 dB, 

genomgångsdämpningen 0,3-
0,7 dB och max SVF 1,2-1,5. 
Den tål en HF-effekt av 15 W 
och en spänning av 350 V. Om
koppl'.ingstiden är 0,02 s. 

HF-anslutning sker via 
koaxialkontakter av OSM-typ. 
Relä!lpänningen är 26 V lik
spänning som standard men 
kan även erhållas för 115 V, 
50-1 500 Hz. Dessutom finns 
ett utförande med manuell om
koppling. 

Svensk representant: Swed
ish Elektrolink AB. 

VÄGLEDARFIL TER 
ENLIGT NY PRINCIP 
Standard Telecommunication 
Laboratories Ltd i England 
presenterade för en tid sedan 
sina forskningsresultat på en 
ny typ av bandpassfilter med 
arbetsområde under vågleda
rens nedre gränsfrekvens. (En 
notis om detta system var in
förd i Elektronik nr 2, 1967). 

Vidareutveckling av dessa 
filter har givet upphov till ännu 
en ny filterprincip, frekvensav
stämning genom ändring av ett 
pålagt magnetfält. Väntade 
applikationer är i komplexa fil
tersystem som måste fjärrav
stämmas till olrika fre'kvenser 
inom ett moderat band. 

Principen är att strypa den 
dominerande vågutbrednings
moden genom att pålägga ett 
lämpligt magnetfält över två 
tunna ferritskivor, placerade 
längs vardera sidan av vågle
daren. Variation av detta mag
netfält ändrar gränsvågläng
den och utbrednringskonstanten 
hos vågledaren och därigenom 
varierar filtrets resonansfre
kvens. Dessa filter är fortfaran
de på utvecklingsstadiet och 
är ännu inte kommersiellt till
gängliga. 

10 W MIKROVÄGSFÖR
STÄRKARE FRÄN ALFRED 
ELECTRONICS 
Alfred Electronics, USA, tillver
kar en ny serie 10 W mikro
vågsförstärkare med seriebe
teckningen 5000. Den täcker 
frekvensområdet 1-11 GHz i 
fyra modeller med användning 
av vandringsvågsrör med pe
riodisk permanentmagnetfoku
sering. 

Förstärkningen är 30 dB vid 
både små signalnivåer och vid 
10 W uteffekt. Förstärkarna kan 
användas för höjning avtitSf-

fekten hos alla slags mikro
vågssignaikällor. 

De är stabilt uppbyggda och 
inbyggda skyddskretsar ger 
dem en mycket tillförlitlig funk
tion, vilket medger användning 
på obemannade stationsplat
ser, t ex ,i mikrovågslänkstatio
ner. Stabiliserade kraftaggre
gat med lågt brum för rörets 
elektroder och glöd ger hög 
förstärknings- och fasstabilitet. 

Modell 5010 täcker området 
1-2 GHz, modell 5020 2-4 
GHz, modell 5030 4-8 GHz 
och modell 5040 7-11 GHz; 
den senare typen lämnar en re
ducerad effekt av 2 W upp till 
12,4 GHz. 

Svensk representant: Ajgers 
Elektronik AB, Fack, Stockholm 
32 

BREDBANDIG KOAXIALOM
KOPPLARE FÖR Ku-BAND 
FRÄN HP ASS. 

HP Associates, USA, har pre
sente~at två nya koaxialom
kopplare för Ku-bandet, 12-18 
GHz, typerna HPA 3560 och 
3561. 

Omkopplingen sker genom 
ändring av förspänningsnivån 
hos två PIN-dioder som shun
tar transmissionsledningen. Sig
nal passerar när diodspänning
en är noll eller i backriktning
en, då diodresistansen är hög. 

Med framspänning shuntar 
de matchade dioderna trans
missionsledningen med en låg 
impedans, som reflekterar HF
signalerna. Framströmmens 
storlek bestämmer shuntimpe
dansen och därmed reflektions
graden. 

Max reflektion, dvs max iso
lation mellan in- och utgång, 
inträffar vid ca 50 mA. Genom
gångsdämpningen är 1,5 dB, 
isolationen 50 dB och ståen
devågförhållandet 1,6 i till-läge. 

De båda typerna är lika så 
när som på polaritet för till
slag. 3560 kopplas' till med ne
gativ spänning, 3561 med po
sitiv. Anslutning sker via 
koaxialkontakter, av OSM-typ 
och vikten är endast 32 g. 
Lämplig användning av dessa 
elektriskt styrda kontrollele
ment är som puls- eller am pli
tUdmodulator, variabel dämpa
re eller omkopplare i radar-, 
motmedels- eller kommunika
tionsutrustningar. 
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nya produkter 
Mikrovågsnytt 

MULTIPLIKATORDIOD FÖR 
X-BAND AV NY TYP FRAN HP 

POWER INPUT WATTS AT 2 6Hl 

En ny s k »step-recovery» diod 
från HP Associates lämnar en 
uteffekt av 150 mW vid 10 GHz 
i ett enda multiplikatorsteg (5 
ggr) med ineffekten 2 W vid 2 
GHz. Denna nya SR-diod, typ 
HPA 0320, är en epitaktisk, Y t
passiverad kiseldiod, vars 
strömkarakteristik har ett myc
ket abrupt avbrott i backströms-

Jiktningen. Denna skarpa krök 
ger hög övertonshalt. Ingen an
nan typ av halvledare kan bry
ta strömmar på hundratals mA 
vid dessa effektnivåer på så 
kort tid , ca 100 ps. 

Svensk representant: HP In
strument AB, Box 1004, Solna 1. 

VARAKTORDIOD FÖR S-BAND 
NY MULLARD-PRODUKT 
Mullard har presenterat en ny 
varaktordiod av »step-recovery»
typ för högre effekter med be
teckningen BXY27. 

Den är av kisel-planar-epit
axial-konstruktion och är av
sedd att användas som multi
plikator upp till S-band i mi
krovågskommunikations-, tele
metri- och radarutrustningar. 

I en frekvensdubblarkrets från 
1 till 2 GHz och med en inef
fekt av 10 W lämnar BXY27 
6 W uteffekt. 

Gränsfrekvensen är 100 GHz, 
kapacitansen 4,5 pF och max 
temperatur 175 0 C. 

MIKROVAGSTRANSISTOR 
FÖR 4,5 GHz FRAN FAIRCHILD 
En ny transistor från Fairchild 
Semiconductor, typ MT 1062, 
har en max oscillatorfrekvens 
av 4,5 GHz. Den är avsedd att 
användas som förförstärkare 
och lokaloscillator upp till S
bandet. 

Förstärkningen är 7 dB vid 2 
GHz och 3,5 dB vid 3 GHz. 
Max effektförlust är 200 mW. 

Kapseln är av TO-51 strip
line typ. 

nytt från industri 
och forskning 
TEKTRONIX USA ÖVERTAR 
BRITTISKA TELEQUIPMENT 
Telequipment Ltd, som tillver
kar serviceoscilloskop, har 
övertagits av Tektronix Inc -
en av de världsledande på os
cilloskopområdet. 

I samband härmed har Mag
netic AB överlåtit sin svenska 
ensamförsäljning av Telequip
ment-instrumenten till general
agenten för Tektronix, Erik Fer
ner AB. 

SAVEN AB REPRESENTANT 
FÖR SCHNEIDER, FRANKRIKE 
Ett nystartat elektronikföretag, 
Saven AB, Bromma, är gene
ralagent för bl a Schneider RT 
!:Iectronique, Frankrike, som 
tillverkar digitala mätinstru
ment och dataloggsystem, samt 
Fenlow Instruments Ltd, Eng
land (mätförstärkare). 

ITT LEVERERAR TELEKABEL 
FÖR EUROPA-SYDAFRIKA 
Telekommunikationerna mellan 
Europa och Sydafrika får 10 
ggr högre kapacitet år 1969, 
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då en ny koaxialkabel för 360 
kanaler sätts i drift. Kabeln 
tillverkas av det brittiska ITT
företaget Standard Telephones 
& Cables Ltd och beräknas kos
ta ca 320 mkr. STC svarar ock
så för utläggning av den 1 000 
mil långa sjökabeln, som skall 
förbinda Lissabon med Kapsta
den. 

SATT ÖVERTAR MARKNADS
FÖRING AV TELEFUNKENS 
STUDIOMATERIEL 
Den del av verksamheten vid 
Svenska AEG som rör elektro
akustisk materiel och studio
bandspelare av Telefunkens 
tillverkning har överflyttats till 
Svenska AB Trådlös Telegrafi. 

Telefunkens radio- och TV
mottagare marknadsförs, som 
tidigare, av Svenska AEG. 

STOR ORDER TILL SATT 
FRA N SVERIGES RADIO 
Sver)ska AB Trådlös Telegrafi 
har från Sveriges Radio fått 
beställning på elektronikutrust
ning för det nya TV-huset i 
Stockholm. Orderbeloppet är 
enligt uppgift 4-5 mkr. Förut-

BLANDARDIOD FÖR UHF 

F~~~~~~~~i=°X1DE EPITAXIAlLAYER 

1:::::=======:3-. GOlD 

FAIRCHILD HOT CARRIER DIODE FHllOO 

Fairchild Semiconductor har 
presenterat en ny kiseldiod av 
s k »Schottky-barrier»- eller 
»hot carrier»-typ med bättre 
data som UH F-blandare än ti
digare varit möjligt. 

Typbeteckningen är FH1100 
och den har max effektförlust 
av 100 mW, en framspänning av 
0,55 V vid 10 mA och läck
strömmen är 50 nA vid back
spänningen 1 V. Som blandare 
vid 890 MHz är brusfaktorn 10 
dB max. 

FH1100 är mycket snabb -
switchtiden kunde inte mätas 
på grund av brist på lämpliga 
instrument, men den uppskat
tas till storleksordningen tion
dels nanosekund. 

Svensk representant: Svens
ka SGS-Fairchild AB, Märsta. 

om leverans av utrustningen 
har SATT åtagit sig projekte
ring, installation och intrim
ning. 

Leveransen från SATT omfat
tar central utrustning, kopp
lingscentral och program kon
troller för fyra TV-studios samt 
videobandspelare, scanners 
och andra programkällor. Vi
dare ingår en manuell/fjärrstyrd 
växelanläggning för ljud och 
bild - samma typ som SATT 
tidigare levererat till Telesty
relsen för Kaknästornets cen
tralutrustning. 

Slutleverans beräknas ske 
under sista halvåret 1969. 

SVENSKA SlEMENS UTVID
GAR MED NY ESKILSTUNA
FABRIK 
Svenska Siemens startat en ny 
fabrik för starkströmsmateriel i 
Eskilstuna. Anläggningens yta 
är totalt 14500 m2 - 35 % stör
re än den gamla fabriken -
och kan utvidgas till det dubb
la i en senare byggetapp. 

ITT NORDEN UTÖKAR 
SITT PRODUKTPROGRAM 
ITT Norden AB, dotterföretag 

I kW VANDRINGSVAGSRÖR 
FÖR Ku-BANDET FRAN 
VARIAN 

Varian Associates, USA, har ut
vecklat en ny serie vandrings
vågsrör för pulsdrift med utef
fekten 1 kW på Ku-bandet för 
användning som drivrör till 
högeffektsradar och flygburna 
elektroniksystem. 

Typen VAU-810T3 täcker fre
kvensområdet 14,5-16 GHz och 
VAU-810T5 16-17,5 GHz. Fläkt
kylning erfordras ej. 

Förstärkning i mättnad ärmin 
25 dB och ståendevågförhål
landet max 2 : 1. 

Svensk representant: Varian 
AB, Skytteholmsvägen 7D, Sol
na. 

till Standard Radio & Telefon 
AB, har utsetts till generalage'nt 
för TELECOURlER personsö
karsystem. Tillverkare är AB 
Telekontroll, Göteborg. 

ITT Norden svarar även för 
service på TELECOURIER, som 
nu används av över 250 svens
ka företag, sjukhus och statliga 
förvaltningar. 

SCANDIA METRIC 
FAR NY USA-AGENTUR 
Eldorado Electronics, USA, 
som tillverkar fotometrar och 
digitalinstrument, företräds nu 
i Sverige av Scandia Metric AB. 

I det amerikanska företagets 
tillverkningsprogram ingår bl a 
en räknare för max 6 GHz samt 
universalräknare i modulutfö
rande. 

VISUAL ELECTRONICS ÖVER
TAR DATAPULSE-FÖRETAG 
Visual Electronics Corp i New 
York har övertagit ett annat 
USA-företag, KSR Instruments, 
som tillhört den stora Datapul
se-koncernen. KSR tillverkar 
huvudsakligen kassettbandspe
lare för professionellt bruk. 



UHER ~@@@ REPORT [L 
UHER ~~@@ REPORT STEREO 
UHER ~~@@ REPORT STEREO 

Bandar allt överallt. gör Uher Report, som nu även 

finns för inspelning/avspelning stereo i 2-spårs-

och 4-spårstekoik. Batteri- och nätdrift. Stor 

tillbehörssortering. Rekvirera vårt specialprospekt! 

jt EIA SUCCESSORS AKTIEBOLAG • Box 6060 • ' Stockholm 6 

Informationstjänst nr 25 

• 08/241470 
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!!ar Ni hört Otrl den nya genera

tionen trlönsterkort? 

- tekniken som löser probletrlet :med 

r.netallerade hål_.tät packning: våglöd-
. . 

~ng och en yta SOtrl ej påverkas av 

industrir.niljö I ': v 

avd. STROMTRYCK 
Jämtlandsgatan 151 . Vällingby· Tel. 081372640 

Informationstjänst nr 26 
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BANDSPELARE 
MP 613 S 
Avancerad stereobandspe
lare med 2X2 watts ut
gångseffekt. 4-spårsteknik 
samt plats för spolstorlekar 
upp till 18 'cm. MP 613 är 
konstruerad med tanke på 
den publik som har stora 
krav på kvalificerad ljud
återgivning. Levereras i 
teak eller jakaranda, med 
skyddslock av rökfärgad 
acrylplast. 

STEREO 
med hög svensk kvalitet 

STEREORORSTÄRKARE 
S 3748 
En av marknadens förnäm
ligaste förstärkare med 
2 X 20 watts utgångseffekt. 
Vid 15 watt under 1 % dis
torsion. Frekvensomfång 
20-20.000 Hz. Förstärka
ren har dessutom filterväl
jare för mellanregister-, di
skant- och basavskärning. 
Inbyggd FM-tuner med 
automatisk frekvenskontroll 
och Selektomat snabbväl
jare för 3 FM-program. Till
verkas i teak eller jaka
randa. 

SKIVSPELARE 
HF 163 S 
Stereo-Hi-Fi-skivspelare av 
högsta klass i elegant form
givning med skyddslock i 
rökfärgad acryl. Extra tung 
skivtallrik med direktdrift, 
kullagrad magnetodynamisk 
pick-up med ett nåltryck av 
2,5-3 gram. Tonarmen har 
lyftanordning med nedsätt
ningsdämpning. Sockel, 
teak eller jakaranda. 

HOGTALARE 
SH 102 
En högtalare av yppersta 
klass, konstruerad för att 
motsvara högsta krav på 
ljudåtergivning. SH 102 har 
en helt sluten, dämpad hög
talareiåda med två diskant
och en bashögtalare, (tre
kvensomfång 3S-:18.000 
Hz). Hölje i teak eller jaka
randa. 
SKANTIC:s stereobänk är 
utrustad med hÖj-, sänk
och svängbar lampa. 

STEREOFORSTÄRKARE S 3722 
En mycket elegant förstärkare på 2 X 20 watt med MV, LV, 
KV samt FM med Selektomat snabbväljare för P1, P2 och P3. 
Frekvensomfång 20-18.000 Hz. Vid 15 watt under 1 % distor
sion. Förstärkaren har dessutom filterväljare för mellan
register-, diskant- och basavskärning. Tillverkas i teak och 
jakaranda. 

SICAlVTIC 
HÖG SVENSK KVAliTET e GOD SVENSK SERVICE 

Informationstjänst nr 27 
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lAFAYETTE FM kommunikation~mottagare 
Lafayette presenterar härmed det allra se
naste inom FM kommunikations mottagare 
integrerade kretsar. Direkt avlyssning i app. 
utan användande av tillsatser. Jämför käns
ligheten med tidigare rörapp. För avlyssning 
av polis, brandkår, civilförsvaret, spårvägen, 
taxi, ambulanser, industrin, biIspedition, etc. 

PF-175 FM 30-50 MHz, 152-174 MHz. Dubbelband 
FM-ko.mmunikationsmottagare med '17 t ransistorer 
o 4 integrerade kretsar = 37 transistorer. Kristall
kontroll samt manuell avstämning . Känslighet 0,7 
p.V vid 20 dB. Avstämt HF o Blandarsteg samt 4 
MF-steg. Justerbar brus!\pärr. Drivspänning 12 V 
DC eller 220 V AC. Uttag för bandspelare o örtele
fon . Inbyggd 4" högtalare. Storlek 33 X 18 X 15 
cm . Vikt ca 4 kg . Pris 885: - . 
PF-30. FM 30-50 MHz. Enkelbandare med samma 
prestanda som PF-175. Pris 685 : - . 
PF-60. FM 152-174 MHz. Enkelbandare med sam
ma prestanda som PF-175. Pris 685 : - . 

HA-40 FM 40-41 MHz. Professionell FM-kommu
nikationsmottagare. 6-kanaler kristall kontrollerad. 
19 trans istorer, 6 dioder. Dubbelsuper med meka
niskt filter. Känslighet 0,7 p.V vid 20 dB. Variabel 
brusspärr. Drivspänning. 
12 V DC negativ eller positiv jordning. Storlek 15 X 
20 X 5 cm: Vikt ca 2 kg. Komplett med inbyggd 
5 X 3 högtalare samt monteringsfäste. Pris 885 : - . 
885 : -. 
HA-167 FM 166-168 MHz. Samma prestanda som 
HA-40. Pris 885:-. 

PB-50. FM·30-50 MHz. Kommunikationsmottagare 
för mobilt bruk. Manuell avstämning samt 1 kri
stalläge. Idealisk för bi lar, truckar eller båtar. 
Känslighet 0,7 p.V vid 20 dB. 12 transistorer + 4 
integrerade kretsar = 32 transistorer. Variabel 
brusspärr. Drivspänning 12 V. LF-uteffekt 2,8 watt 
till 5 X 3" högtalare. Antennimpedans 50-75 ohm. 
Storlek 15 X 20 X 6 cm. Vikt ca 2,5 kg. Pris 
685 : - . 
PB-150. FM 152-174 MHz. Samma prestanda som 
PB-50. Pris 685 : - . 
PB-90. FM 68-88 MHz. Samma prestanda som PB-
50. Pri s 685 : -. 
Tillbehör : Portabel kassett med inbyggd batterimä
tare, teleskopantenn, batterihållare o axelrem. Pris 
198 : - . 
Batterieliminator vid användning som basstation . 
Pris 198:-. 

Fick FM 27-50 MHz. Kommunikationsmot
tagare i fickformat 15 X 7,5 X 4 cm. 10 
transistorer. Inbyggd teleskopantenn o ut
tag för yttre antenn o örtelefon. Inbyggd 
2'12" högtalare. Drivspänning 6 V. Vikt ca 
4 hg. Pris 148 : - . 
Fick FM 146-175 MHz. Samma prestanda 
som Fick FM-27-50 MHz. Pris 148: - . 
Fick FM 68-88 MHz. Samma prestanda 
som Fick FM 27-50 MHz. Pris 178: -. 
Bildrörsinstrument för kontroll o reparation 
av såväl svart-vita som färg-TV-bildrör. Mä
ter emission, kortslutningar, etc. för 90 0 och 
110 0 bildrör. Stor 4'12" instrumentskala. Ett 
utmärkt instrument för såväl verkstadsbruk 
som uteservice. Inbyggd i snygg väska med 
handtag. Storlek 33 X 18 X 12 cm. Vikt ca 
4 kg. Pris netto 485 : - . 
FM-sändare s. k. trådlös mikrofon i fick
format 7,5 X 6,3 X 2,7 cm. Vikt 1,9 hg. Kan 
användas i samband med FM-transistorra
dio, bilradio, etc. för teater o TV-produk
tioner, säkerhets o experimentarbete, etc. 
Lev. komplett med inbyggd superkänslig 
mikrofon samt läderfodral o yttre knapp
hålsmikrofon. Drivspänning 9 V. Strömför
brukning 4 mA. Transistorer 3 st. Pris 
135: - . 

Tillbehör : Portabel kassett med inbyggt batterimä
tare, teleskopantenn, batterihållare o axelrem. 
Pris 198:-. 

HA-600. 5-band AM/ CW/SSB alltransistor amatör o 
kortvågsmottagare. 150-400 KHz, 550- 1600 KHz, 
1,6-4,8 MHz, 4,8-14,6 MHz, 10,5-30 MHz. 2 Fält
effekttransistorer + 10 transistorer + 8 dioder. 
2 Mekaniska filter 455 KHz. Skal belysning o S-me
ter. 60 cm:s bandspridning på 10-80 metersban
den. Automatisk störningsbegränsare o· AVC. In
byggd 100 KHz kristallkalibrator. Variabel BFO. 
Känslighet 1 p.V vid 10 dB. LF-uteffekt 3 watt. 
Drivspänning 12 V eller 220 V AC. Strömförbruk
ning vid-12 V DC max. 650 mA. Storlek 38 X 25 X 
20 cm. Vikt ca 4 kg. Pris 785 : -. 

FM-Tuner för användning i samband med 
ovanstående trådlösa mikrofon. 5 transisto
rer, 2 dioder. Drivspänning 9 V. Frekvens
område 20-20000 p/s. Sorlek 13,6 X 6 X 3 
cm. Vikt 2,6 hg. Kan kopplas till bandspela
re, radio, etc. Pris 135 : -. 

Batterieliminator vid användning som basstation. 
Pris 198: - . 

2 3 

1. Jordplansantenn av massiv aluminium för bas
stationer 27 o 29 MHz. Högkänsl ig, konstruerad 
av 4 jordplan ca 270 cm långa samt 1 radiator 
med samma längd. Varje element i 2 längder 
vilka skruvas ihop. Försedd med koaxialuttag. 
Lev. utan mast o kabel. Pris 148: - . 
2. Mobil antenn för montering på tak, skidställ , 
etc. Toppmatad avstämbar antenn för såväl 27 
som 29 MHz banden. För 29 MHz avkortas 
toppsprötet ca 5 cm. Lev. utan kabel. Total höjd 
75 cm. Pris 88 : -. 

3. Mobil antenn med kulledsfäste ställbar i alla 
riktningar. 3-del. teleskoptyp med mittmatad 
spole. Total längd uppdragen 142 cm. Nedskjuten 
65 cm. Pris 88: -. 
4. Magnetantenn med total hö id 75 cm. Lätt att 
anbringa på bilar, truckar, etc. utan att borra hål. 
Kan användas för såväl 27 som 29 MHz. Komplett 

4 

i I 
--~~~ 
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med 4,8 m kabel o koaxialkontakt. Pris 178: -. 
5. Båtantenn special för montering på trä, plast
båtar, etc. Antennens höjd ca 1,5 meter. Avstäm
bar för såväl 27 som 29 MHz. Mittmatad hög
effektiv båtantenn. Komplett med kabel o koaxial
kontakt. Pris 248:-. 
6. Kort antenn ca 50 cm lång, avsedd för hand
burna app. 27 och 29 MHz utan ändring. Trädes 
direkt över den ordinarie teleskopantennen i 
nedfällt läge. Passar direkt till HA-73A, Dyna-Com 
2A och 3A samt 5A. Högeffektiv toppmatad an
tenn. Pris 48 : - . 
7. Range boost 2-band 30-50 MHz, 130-174 MHz 
FM kommunikationsantenn med 4 sluttande ele
ment och en vertikal radiator med anpassnings
tran!\formator för höga o låga bandet. Idealisk 
för användning med FM kommunikationsmottaga
re. Komplett med monteringsfäste för 25-32 mm :s 
rör. Pris 198:-. 

9 10 

8. 2-bands inomhus/portabel antenn för 30-50 
MHz, 130-174 MHz för FM kommunikationsmotta
gare. Antennen försedd med koaxialkontakt. Be
står av 2 sektioner rostfritt stål spröt samt mitt
matad spole. Pris 98 : - . 
9. Mobil FM-antenn för snabbmontering. 36-42 
MHz med idealisk rundstrålande signal-diagram. 
Består av väderbeständig anpassningstrafo, rost
fritt stål-spröt och monteringsfäste. Total höjd 98 
cm. Pris 128:-. 
10. Mobil FM-antenn för 130-174 MHz. Monteras 
med 10 mm :s skruv. Fästet har justeringsskruv 
för enkel avstämning av sprötet. Total höjd ca 
50 cm. Pris 58: -. 
11 . Basantenn för 68-88 MHz liknande antenn nr 
1. Pris 178: - . 
12. Mobil antenn för 68-88 MHz. Liknande antenn 
nr 3. Pris 88 : - . 

SVENSKA LAFAYETTE, Lysekil. Tel. 0523/12278 



1968 LAFAYETTE RADIOTELEFONER 27-30 MHZ AM 
Samtliga app. är heltransistoriserade och alla S-watts stationer har omkopplingsbar minus- o plusjordning. Vidare har de flesta app. meka
niska filter. Jämför Lafayette med vilket annat märke sQm helst. Titta på designen, apparatens uppbyggnad och tekniska konstruktion. Jäm
för ljudkvalitet och räckvidd. Se vad Ni får för pengarna av avancerad elektronik. 

HA-73A. 100 MW 2-ka
nals radiotelefon med 
tonanrop. 7 transisto
rer, 2 dioder. Hög 
känsl ighet. Drivspän
ning 9 V. Fickformat 
15 X 7 X 3 cm. Vikt 
ca 4 hg. 1 Komplett 
med handlovsrem, 
batteri samt 1 par kri
staller. Pris 185:-. 

1 Uttag för yttre batt. 
Tillbehör: 50 cm kort 
antenn. Pris 48 : -. 

Micro 6. 5 W. 6-kanals mobil radiotelefon 
med 12 transistorer, 5 dioder. Känslighet 1 
/LV vid 10 dB samt mekaniskt filter. Driv
spänning 12 V. Automatisk störningsbegrän
sare o variabel brusspärr. Dynamisk mik
rofon med spiraliserad kabel. Koaxialut
tag. Storlek 12 X 17,5 X 3,5 cm . Vikt ca 
1,5 kg . Komplett med mikrofon, mobilt 
monteringsfäste, DC-kabel samt 1 par kri
staller. Pris 785:-. 

HB-555. 5 W. 12-kanals radiotelefon. 14tran
sistorer, 4 dioder. Drivspänning 12 V. Dub
belsuper med känslighet 0,7 /LV vid 10 dB 
samt mekaniskt filter. Automatisk störnings
begränsare o variabel brusspärr. Uttag för 
yttre högtalare, selektivt anrop. Mått 15 X 
20 X 5,4 cm. Vikt ca 2 kg. Komplett med 
'dynamisk mikrofon, DC-kabel, mobilt mon
teringsfäste samt 1 par kristaller. Pris 
1085: - . 
Tillbehör: Portabel kassett med inbyggd 
batterimätare, teleskopantenn, batterihålla
re samt axelrem. Pris 198:-. 

Priva Com 10. Basstationscentral selektivt 
anrop för 10 olika kombinationer. Dubbel
tonssystem för kontakt med olika fordon. 
23 transistorer, 13 dioder, 6 termistorer 
samt alla tonfilter. Indikerande lampsigna
ler för inkommande anrop. Uttag för yttre 
högtalare/signalhorn, etc. Kan samköras 
med Priva Com 3 och passar HB-555, HE-
20T, HB-525, HB-600, HB-625 samt HB-23. 
Öppnar endast den station som utvalts med 
resp. tryckknappar. Mått 26 X 20 X 9 cm. 
Vikt ca 2 kg. Pris 985 : -. 

Svenska Lafayette 
Lysekil Tel. 0523/12278. 

Dyna Com 3A. 3 W. 3-ka
nals radiotelefon med ton
anrop samt talkompressor. 
12 transistorer, 5 dioder. 
Känslighet bättre än 1 /LV 
vid 10 dB. Mekaniskt fil
ter. Drivspänning 12-15 V. 
Automatisk störningsbe
gränsare o variabel brus
spärr. Batteri o HF-instru
ment. Uttag för yttre an
tenn o batteri samt örteIe
fon. Storlek 21 ,5 X 8,5 X 
4 cm. Vikt ca 1 kg. Kom
plett med axelrem, batte
rier samt 1 par kristaller. 
Pris 585:-. 
Dyna Com 2A. 1,5-watts 
version. Pris 485 : - . 
Tillbehör: Läderväska för 
Dyna Com 2A och 3A. 
Pris 58:-. 
50 cm :s kort antenn. Pris 
48 : -. 

HA-450. 5 W. 6-kanals portabel o mobil ra
diotelefon med 12 transistorer o 4 dioder. 
Känslighet bättre än 1 /LV vid 10 dB samt 
mekaniskt filter. Automatisk störningsbe
gränsare från-till samt variabel brusspärr. 
Batteri o S-meter. Dynamisk mikrofon. Uttag 
för yttre antenn o batteri samt örtelefon. 
Drivspänning 12 V. Storlek med batterilådan 
26 X 15 X 7 cm. Mobil 26 X 11 X 7 cm. 
Vikt ca 2,5 kg. Komplett med läderväska 
o axelrem, mobilt monteringsfäste, batte
rier samt 1 par kristaller. Pris 885 : -. 
Tillbehör: 50 cm :s kort antenn med adap
ter 68 : - . 

HB-23. 5 W. 23-kanals radiotelefon med 
plug-in kristaller. 15 transistorer, 7 dioder 
samt integrerad krets (5 transistorer) . Driv
spänning 12 V. Dubbelsuper med känslighet 
0,7 /LV vid 10 dB samt mekaniskt filter. Au
tomatisk störningsbegränsare o variabel 
brusspärr. Uttag för yttre högtalare, selek
tivt anrop. Effekt o S-meter. Mått 15 X 20 
X 5,4 cm. Vikt ca 2 kg. Komplett med dy
namisk mikrofon, DC-kabel, monteringsfäs
te samt kristaller för kanalerna 9-13-19. 
Pris 1 285: -. 
Tillbehör: Kristallsats innehållande 10 st. 
specialkristaller för täckning av samtliga 
23 kanaler. Pris 250: -. 

Priva Com 3. selektivt anrop. 9 transisto
rer, 2 dioder. Dubbeltonssystem. Plugin ke
ramiska selektiva tonfilter. För tyst privat 
kommunikation. Indikatorlampa för inkom
mande anrop. Lev. med 2 plugin filter för 
817,5 p/s resp. 997,5 p/s. Passar direkt 
till HB-555, HE-20T, HB-525, HB-600, HB-
625, HB-23. Mått 14,4 X 10 X 3,5 cm. Vikt 
ca 5 hg. Drivspänning 12 V. Pris 350: -. 
Tonfilter 802,5, 832,5, 847,5, 862,5, 877,5, 
892,5, 907,5, 922,5, 937,5, 952,5, 967,5, 982,5. 
Pris 48 : -Ist. 

Dyna Com 5A. 5 W. 3-ka
nals radiotelefon med tal
kompressor. 13 transisto-
rer, 6 dioder. Känslighet 
bättre än 1 /LV vid 10 dB. 
Mekaniskt filter. Drivspän
ning 12-18 V. Automatisk 
störningsbegränsare o va
riabel brusspärr. Batteri o 
HF-instrument. Uttag för 
yttre antenn o batteri samt 
batteri laddare. Storlek 26 
X 8 X 5,5 cm. Vikt ca 1,5 
kg. Komplett med axelrem 
o kristaller för 1 kanal. Lev: 
utan batterier. Pris 885 : - . 
Tillbehör: Läderväska Pris 
58 : - . Batteriväska med 
batterier. Pris 68 : -. 
50 cm :s kort antenn. Pris 
48: -. 
Batterikabel med plugg 
Pris 15: - . 
Batteriladdare Pris 48:"':'. 

HE-20T. 5 W. 12-kanals radiotelefon samt 
23-kanals manuell mottagning. 13 transisto
rer, 10 dioder. Drivspänning 12 V. Effekt o 
S-meter. Automatisk störningsbegränsare o 
variabel brusspärr. »Spot-switch» för exakt 
inställning på manuell skala. CB-PA om
kopplare så att app. kan användas som 
vanlig förstärkare. Mottagarens känslighet 
0,7 /LV vid 10 dB samt mekaniskt filter. Ut
tag för yttre högtalare, selektivt anrop. 
Komplett med dynamisk mikrofon samt 1 
par kristaller. Mått 28 X 20,5 X 11 cm. 
Vikt ca 5 kg. Pris 985 : - . 

HB-625. 
5 W. 23-ka
nals radio
telefon 

med alla kristaller samt 
talkompressor och paten
terad HF-störningstystare 

med integrerade kretsar. 18 transistorer + 
3 integrerade kretsar = 40 transistorer. Dub
belsuper med känslighel 0,5 /LV vid 10 dB 
samt mekaniskt filter. Deltaavstämning plus 
eller minus 1,8 KHz. Automatisk störnings
begränsare o variabel brusspärr. Effekt o 
S-meter. Drivspänning 12 V. PA-omkoppla
re. Uttag för extra högtalare, selektivt an
rop samt ingång för Tuner/Bandspelare etc. 
Storlek 15 X 20 X 6 cm. Vikt ca 3 kg. 
Komplett med dynamisk mikrofon , monte
ringsfäste , DC-kabel o samtliga kristaller. 
Pris 1 785: - . 

CB-Tester. För mätning av uteffekt, modu
lation, stående-våg, fältstyrka samt som 
signalgenerator, modulerad och omodule
rad. Kristallaktivitet samt LF tongenerator. 
Transistoriserat. Mått 20 X 13,5 X 7,5 cm. 
Vikt ca 1,4 kg . Komplett med batteri o 
teleskopantenn. Pris 385 : - . 



spelar Ni 
på hela 

registret? 
Endast när Ni koncentrerar Era inköp och 
satsar på Hellesens *) röda transistorbatte
rier i hela sortimentet kan Ni vara säker på 
att tillfredsställa varje önskan hos kunden 
- och Era kunder är säkra på en jämn topp
kvalitet alltigenom. 
I Hellesens sortiment av röda iransistor
batterier finns de 3 dubbelsäkrade, stålkaps
lade typerna: 736 Steel Power, 726 Steel 
Effect och typ 410. 
Kom ihåg: Vartenda Hellesens-batteri är 
kvalitetskontrollerat. 

*) 
Bara genom att föra endast ett märke i helt sorti
ment uppnår Ni aHa fördelarna med ett koncen
trerat inköp. 
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__ A. 
nu med transistorer! 

QUAD 
33 

QUAD 
303 

'Sedan åtskilliga år har Quad rörbestyckade hifi-förstärkare, tack vare sina utomordentliga data, tjänat 
som norm när det gällt val av högklassig Ijudåtergiv~ingsutrustning vid såväl Sveriges Radio och Tele
styrelsen som vid skolor och bibliotek, samt av · kräsna musikälskare. Nu presenterar Quad en helt ny 
generation he.ltransistoriserade förstärkare med om möjligt ännu bättre prestanda. 

QUAD 33: Den nya förförstärkaren har fått en modern och tilltalande utformning. Bland de tekniska ny
heterna kan nämnas att känsligheten på nålmikrofoningången är så hög att den klarar nålmikrofoner som 
inte lämnar mer än 0,5 mV utspänning. Samtliga utgångar har emitterföljare. Quad 33 är utrustad med 
eget nätaggregat. 

QUAD 303: Effektförstärkaren lämnar en sinusuteffekt vid 8 ohms belastning på 2 X 45 W (2 X 28 W vid 
16 ohm). Distorsionen vid max. uteffekt är så extremt låg som 0,03 % vid 70 och 700 Hz (0,1 % vid 10kHz). 

Nålmikrofoner 
har fått högsta betyg i den 
amerikanska hifi-fackpressen. 
Spårningsförmågan hos den 
mest avancerade typen -
10/E Mark II - är utan kon
kurrens - en garanti för hög
sta ljudkvalitet och skonsam
het mot de dyrbara skivorna. 
ADC nålmikrofoner, med det 
patenterade inducerade mag
netsystemet, finns i sex olika 
modeller och i priser från en
dast 81 kronor. 

kommer med 
de nya 
högtalarideerna! 
De nya diskant- och mellanre
gistersystemen från KEF var 
en av de stora sensationerna 
på årets Audio Fair i London. 
De nya konstruktionerna inne
bär ett helt nytt grepp när det 
gäller att få fram högtalare 
som troget återger program
materialet utan · egen kolore
ri ng. KEF-högtalarna används 
bl. a. som kontrollhögtalare 
v id BBC - en garanti för en 
ljudåtergivning av högsta 
klass. 

HARRY THELLMOD AB 

SUPER EX 

H i Fi-hörtelefoner 
i proffs klass 
För bästa ljudkvalitet är SU
PEREX hörtelefoner uppbygg
da med separata bas- och dis
kantsystem, v ilket ger extremt 
rak frekvensgång. De väl iso
lerade öronmusslorna stänger 
effektivt ute alla störande om
givningsljud. 
SUPEREX tillverkar även en 
hörtelefonomkopplare med an
slutningar för förstärkare, hög
talare och två par hörtelefoner. 

; 

HiFi-serie i 
ekonomi prisklass 
Elektro Voice presenterar nu 
en helt ny serie hifi/stereo-för
stärka re och FM-enheter till 
mycket förde laktiga priser. 
Av nyheter kan nämnas en 
förstärkare typ 1122 som läm
nar 2 X 13 W, samt en FM
enhet typ 1159, båda till ett 
pris av 825 kronor. Dessutom 
kommer en kombinerad för
stärkare/FM-enhet, typ 1180 
(pris ca 1490 kronor). 
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Nyheterfrån • • • • • • • • • • • 

Momentan 2-pol 2-vägs miniatyr
omkopplare. Kan fås med knappar 
i olika färger. 2-hålsmontage. 

PERENA 

Kopplingstrådar i »duk». 
Fördelar: 
Mycket stor böjlighet. 
Mycket litet utrymmesbehov. 
Stor lätthet att skala. 

4-pol 2-vägs skjutomkopplare för 
tryckt krets. Miniatyr 24 x 11. 

Omkopplare med inbyggd belysning. 
6, 12 eller 24 V. Finnes med grupp 
eller individuell utlösning. 

ETT NYTT NAMN PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN! 

Fabriken tillverkar ett mycket stort sortiment kvalitets
kablar och som specialitet ett stort program kablar med 
pågjutna kontakter, som skräddarsys efter Era önskemål. 

Vi visar här några exempel ur lagersortimentet. 

E H E = En ny typ mikrofonkabel med följande fördelar: 
Förbättrad böjlighet. 
Lätthet att löda i massan. 
Avsevärt ökad skärmningseffekt. 

Maximala elektriska effekter för ett givet utrymme. 
Skärmmaterialet är termoplastiskt, vilket gör att dämp
ningen aven störsignal är 100 ggr starkare vid 10 Khz. 

:C 

; :u· j 

Bese dem i monter 404 eller hos 

TELKO 
64 RADIO & TELEVISION - NR 11 - 1967 

TELEKOMPONENTER S:t Eriksgatan 15, Box 12011, Stockholm 12 

Tel. 523334 - 523433 Butik 538020 
Informationstjänst nr 32 



SSB-SÄNDARE ST-700 Pris 2.050 :
Ytterligt påkostad och luxuös sändare 
som inte lämnar något övrigt all önska. 
Uteffekt : I antennen 200 W. 7 frekvens
band 3,>-29,7 MC. SSB. CW. AM. 
Ant. Imp. variabel 50-150 O . Frekvens
slab . bättre än 0,0003 % eller bättre än 
± 100 p/s. Sidbandsundertryckning 50-
80 dB. Inställn ingsnoggrannhet 200 p/s. 
14 rör 16 dioder. Vikt 25 kg. Dimen
sioner : 385 x 370 x 185 mm. Specialbro
schyr för 1 :- i frimärken .. 

~ristallstyrd sidb~nds.väl jare och ytter
hgt påkostad avstamnangsanordning med 
kugghjulsväxel. Trippelsuper med 17 
rörfunktioner 1:a MF 3,4-<4 MC, 2 :a 
MF 455 KC, 3 :e MF 50 KC. Frekvens
område: band 1: 3,4-4 MC, 2 : 7-7,6, 
3: 14-14,6, 4 : 21-21 ,6, 5 : 28-28,6, 6 : 
28,>-29,1,7: 29,1-29,7 MC. Kan dess
utom utrustas med 5 valfria band mellan 
4 och 30 MC. Känslighet : 0,5 I'V vid 10 
dB signal/brus 0,1 I'V vid 50 mV utef
fekt. ~elektivitet : 4 KC till 250 p/s vari
abel I fyra steg . Notch Filter, dämpning 
mer än 60 dB. Spegelfrekvensförhållande 
mer än 60 d B. Alla interferenstoner 
under brus nivån. Frekvensstabilitet bättre 
än 0,5 KC, Inställningsnoggrannhet : 
± 0,5 KC. Kristallkalibrator : 100 KC. 
Första blandaren kristallstyrd på alla 
band SSB/FM det, AVC, MVC, ANL 
BFO, AF Gain , RF Gain, S-Meter, finin: 
ställningsskala med delstreck för varje 
KC. Spe~ialbroschyr med schema för 
1:- i frimärken. 

Pris 725 : 
Utomordentlig 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. 
~änslighet 1 I'V 10 dB signal/ brus O,21'V 
vid 50 mW. Selektivitet variabel i 4 steg 
från 0,>-4 KC. Kristallkalibrator. Ut
effekt 1 W. Kontroller: RF Gain AF Gain 
Selektivitet, BFO, AVC, ANL, S:meter. 15 
rörfu n ktion er. S peg elfrekvens u nd ertryck
ning bällre än 60 dB. Special broschyr 
med schema mot 1 : - i fr imärken. 

SR 150 
350x205xHO mm. Vikt 6 kg . Frekvens
område : 550-1600 KC, 1,6-4,4 MC. 
4,>-11 MC, 11-30 MC. Blandare: 
12BE6, MF: 12BA6, BFO : 12BA6, Det. 
AF: 12AV6, Slutsteg : 50C5, Likr.: lS315. 
Känslighet: 10 I'V vid 50 mW. Uteff. 1 5 
W. Bandspridning, S-meter, ANL, BFO 
m. m. Inbyggd högtalare. Nätansl. 220 V 
50 p/s. Pris 315 : -

HÖGT ALARE SP-5 
Impedans 8 O. Passar 
alla våra trafikmolla
gare. Samma höjd och 
färg som apparatlådor
no. Pris 35:-

SIGNALGENERATOR SO-108 Kr 325:-
300 x 215 x 165 mm. Vikt 3,5 kg. Fre
kvensnoggrannhet ± 1 %. Frekvensom
råden A: 150-350 KC , B: 350-500 KC, 
C : 400-1100 KC, D : 1,1-4 MC, E: 3,5 
-12 MC, F: 11-40 MC, G : 40-150 MC, 
H : 80-3000 MC. Modulation : AM 800 
p/s. Ext. mod. Dämpning i 4 steg om 
20 dB vardera samt kont. reglerbar med 
potentiometer. LF 800 p/s på separat ut
gång och reglerbar med potentiometer. 
Yttre mod. kan anslutas . Signalgene
rator i absolut särklass. 

BILDMÖNSTERGENERATOR SMO-l 
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 550:-

SM-l 09 
Svep- och markeringsgenerator av högsta 
klass. Svepgenerator : Band A: 2-120 
MC, B: 140-260 MC. Output : 1 I'V-O 1 
V 75 O . Blanking 50 p/s. Svepvidd 12 MC 
med max amp.fell ,5 dB. Markgenerator: 
3,>-260 MC på 6 band. Noggrannhet 
bättre än 1 % . Kristall 5,5 MC 0,005%. 
Vik! 8,5 kg. 350 X 265 X 195 mm. 

Pris 795 : -

TONGENERATOR 
TE-22 D 
Frekvensområde: 
20 p/s-200 KC på 4 
band. Sinus och fyrkant
våg. Moderna dubbel
rattar. 40 x 215 x 170 mm. 

Pris 215:-

SIGNALGENERATOR TE-20 D 
Frekvensområde : 
120 KC till 500 MC 
uppbyggda på 7 
band. Inbyggd 
kristallkal. (Krist. 
medföljer ej.) Int. 
och Ext. modula
tion. 800 pIs. Ut
tagbar tonfre· 
kvens. 140 X 215 X 
170 mm. 

Pris 175:-

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. Stigtid : O,151'S. 
Känslighet : 100 
mY/cm. Direktka
librerad i V/cm. 
Dämpning : X l , 
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, vert. e . hor. 
pos., Synk. o. svep, ext. o. irit. Fasjustering 
för TV-svepning. Stabil iserad anodspän
ning . Nätspänn ing : 220 V 50 p/s. En ut
märkt och prisbillig oscillograf för TV
service. Pris 595: -

IMPEDANSBRYGGA TE-46 
2-5000 pF, 0,002-0,5 I'F, 0,2-50 I' F 
50-2000 I'F. 2-500 O, 200-50000 O 
20 KO-5 MO, 5-200 MO. 
Effektfaktor: 0-75 %. Noggrannhet: 5 %. 
193 x 265 x 150 mm. Vikt 4 kg . 

Pris 230:-

RÖRPROV ARE TC-2 
Provar alla gångbara rörtyper såväl 
europeiska som amerikanska och japans .. 
ka. Denna apparat torde vara den enda 
som kan prova alla ovannämnda typer. 
Provar emission , avbrott. kortslutning och 
läckning . Inställningstabell och utförlig 
beskrivning medföljer. Pris 155: -

TRANSISTORPROVARE HT-70 
Mäter PNP och NPN-transistorer. Tran
sistorerna kan ej förstöras genom fel
koppling. leo: 0,>-45 I'A. ,,, 0,883-
0,995. {J: 0-200. Mäter även effekllran
sistorer. Pris 125 :-

TRANSISTORISERAD . 
GRIDDIPMETER TE-15 PrIS 155 : -

Frekvensområde : A 440-1300 KC B 
1,3-4,3 MC, C 4-14 MC, D 14-<40 MC 
E 40-140 MC, F 120-280 MC. 

Universal instrument 
400-Wtr 
Lyxinstrument av 
högsta klass. 
Känsl ighet 20 000 
O/V 1,5%. DC : 
0,5, 2,5, 10, 50, 
250, 500, 1 000, 
5000 V. 50 I'A, 1, 
lO, 100, MA. l, 
10 A. AC : 2,5, lO, 
50, 250, 500, 1 000 
V. 0,1, l, 10 A. 
OHM : R X 1, 10, 

100, 1000, X 10000.10-50 MO. Special
skolor. för diod- och transistorprovn . Fre
kvensområde 0-50 KC. 178 X 133 X 84 
mm. Pris 180:-

HT-100 B 
Känslighet :l000000 
O/V 1,5 %. Luxuöst 
universalinstru .. 
ment med extra 
stor 9,5 I'V spegel
skalegalvanome
ter. DC : 0,5, 2,5, 
10, 50, 250, 500, 
1 000,2500 V. 10, 
250 I'A, 2,5, 25, 
250 mA. 10 A. 
AC : 2,5, lO, 50, 
250,1 OOOV. OHM: 
Rx1, x 10, x l00, 

X 1 000 1 0-20 MO. dB: -20 till +62. 
180 x 134 X 79 mm. Pris 165:-

300-Wtr 
DC : 2,5, 10, 50, 
250, 1 000, 5 000 V. 
50 I'A, 2,5, 25, 250 
mA, 10 A. AC: 2,5, 
10, 50, 250, 1 000, 
5000 V. OHM: 
Rxl, x10, x100, 
X 1 000. 10 till 10 
MO. DB : -20 till 
+10,-10till +22 

Pris 125:-

AC och DC : 1,5, S, 
50, 150, 500, 1 500 
V. OHM : RX1,O, 
X 100, X 1 000, 
X lOK, X lOOK, 
xlM, x 10M, 0,2 
0-1000 MO. In
gångsimp. 11 MO 
DB : -10 till +65. 
P/P skala. Storlek: 
140 X 215 x 150 
mm. 

Pris 225:-

HV-prob 30 KV passande rörvoltmeter 
VT-19 och TE-65. Pris 40:-

HF-prob 300 MC passande rörvoltmeter 
VT-19 och TE-65. Pris 35:-

ISOLATIONSPROVARE/MO-METER 
HMG-500 

Teslspänning : 500 
V. Känslighet:20oo 
MO. Inbyggd lik
spänningsomvand. 
lare. Inkl. balleri 
250 V o . 500 V /200 
Mo.500M. 
170xl16x96 mm , 
Vikt 1,6 kg. 

Pris 225 : -

Komplett försäljningsprogram mot Kr. 1: - i frimärken 
6 månaders garanti för fabrikationsfel, och transportskador. Fullständigt reservdels· 
lager och perfekt service. Full bytesräll inom 8 dagar. Får Ni så mycket för så litet 
någon annanstans? 

SYDIMPORT 
Von.övägen 1 • ÄLVSJÖ 2 • Sweden • Tel. 476184 • Postgiro 453453 
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'ttrltss 
MONTERADE HI-Fl 
HÖGTALARSYSTEM FÖR 
MONO OCH STEREO 

PABS 4-30 

Peerless systemen äro anpassade 

till den stigande utvecklingen inom 

upptagnings- och förstärkarteknI

ken, som idag ställer de allra 

största krav på Hlgh-Fidelity ljud

återgivning. 

PASS systemen äro färdiga för In

byggning i låda och kan direkt an

slutas till förstärkare, bandspelare 

eller FM-radio. Frontplattan är 

klädd med tyg . Standard Impedans 

för PASS 2-8, 3-15 och 3-25: 3,2 

!l (8 !l eller 16 () efter önskan) . 

Standard impedans för PASS 2-10 

och 4-30: 4 !l (8 !l eller 16 !l efter 

önskan). 

tttt t,an-> för dem, som vill göra något själv, , l KIT systemen är speciellt beräknat 

t.:,;:;J,;:;J ha glädjen därav och spara pengar. 
Dessa byggsatser består av hög
talare, delningsfilter (respektfve 

HI-Fl HÖGTALARSYSTEM k?mponenter för delnings.filter), ~it-
nmg på låda och montenngsanvls-

I BYGGSATS FÖR ning. Till varje KIT system är ut-

MONO OCH STEREO 
arbetat en lådstorlek, som. vi kan 
rekommendera, men har NI andra 
inbyggningsönskningar, ger bygg-
systemet just möjlighet härtill . 
Standard impedans för KIT 2-8, 
3-15 och 3-25: 3,2 () (8 () eller 16 
!l efter önskan) . Standard impe
dans för KIT 4-30: 4 () (8 () eller 16 
() efter önskan) . 

Cirkapris (exkl. oms). 
KIT 2- 8 kr. 71: 50 
KIT 3-15 kr. 133: -
KIT 3-25 kr. 165: 50 
KIT 4-30 kr. 295: -

tttt ~an-> stem i teakiådor. Sokhylletyp. , l 
En trio 2 och 3 kanals högtalarsy-

t.: L,;:;J,;:;J -Dansk design- och teknik när den 
är som bäst. Standard impedans: 
4 () (8 () eller 16 () efter önskan). 

HI-Fl HÖGTALARLADOR ~~~tck!~~r_~ låda dämpad med 

FÖR MONa OCH STEREO 

MONITOR SYSTEM 50-4 

PABS 2-8 
är ett 2-kanals högtalarsystem bestående av 2 högtalare och delningsfil
ter. Max. effekt (spetsvärde): 8 Watt. Frekvensområde: 50-18000 Hz I en 
16 liters låda. Högtalarenheter: S 65 W, MT 25 HFC. Delningsfrekvens: 
4000 Hz. Invändiga mått för en liters låda: ca 395 X 245 X 165 mm. 
Levereras med grått eller guldfärgat plastictyg på frontplattan. (Cirkapris 
exkl. oms kr. 146: -.) 

PABS 2-10 
är ett 2-kanals högtalarsystem bestående av 2 högtalare och delningsfil
ter. Max. effekt (spetsvärde): 10 Watt. Frekvensområde: 50-18000 Hz i en 
6,5 liters låda. 
Högtalarenheter: O 525 WL, MT 20 HFC. Delningsfrekvens 3500 Hz. Invän
diga mått för en 6,5 liters låda: ca 252 X 158 X 167 mm. 
Levereras med mörkt plastictyg på frontplattan. (Cirkapris exkl. oms kr. 
165: -.) 

PABS 3-15 
är ett 3-kanals högtalarsystem bestående av 3 högtalare och delningsfil
ter. Max effekt (spetsvärde) : 15 Watt. Frekvensområde: 45-18000 Hz I en 
30 liters låda. 
Högtalarenheter: P 825 W, GT 50 MRC, MT 20 HFC. Delningsfrekvenser: 
750 och 4000 Hz. Invändiga mått för en 30 liters låda: ca 515 X 218 X270 mm. 
Levereras med grått eller guldfärgat plastictyg på frontplattan. (Cirkapris 
exkl. oms kr. 213: - .) 

PABS 3-25 
är ett 3-kanals högtalarsystem beslående av 3 högtalare och delnlngsfil
ter. Max. effekt (spetsvärde) : 25 Watt. Frekvensområde: 40-18000 Hz i en 
100 liters låda. 
Högtalarenheter: CM 120 W, G 50 MRC, MT 20 HFC Delningsfrekvenser: 
750 och 4000 Hz. Invändiga mått för en 100 liters låda ca 635 X 380 X 412 mm. 
Levereras med grått eller guldfärgat plastictyg på frontplattan. (Cirkapris 
exkl. oms kr. 256: - .) 

PABS 4-30 
är ett 3-kanals högtalarsystem bestående av 4 högtalare och delningsfil
ter. Max. effekt (spetsvärde): 30 Watt. Frekvensområde : 30-18000 Hz I en 
50 liters låda. 
Högtalarenheter: D 100 W Special, O 570 MRC, 2 X MT 25 HFC. DelnIngs
frekvenser: 500 och 3500 Hz. Invändiga mått för en 50 liters låda: ca 
630 x 340 x 234 mm. 
Levereras med brunfärgat plastictyg på frontplattan . (Cirkapris exkl. oms 
kr. 410: - .) 

KIT 4-30 

COMPACT SYSTEM 6,5-2 
är ett 2-kanals högtalarsystem I låda med mörkfärgat plastictyg. Innehål
ler en speciell bashögtalare (135 mIm), en sluten högtonshögtalare (51 
mm) och ett 2-kanals delningsfilter. Delningsfrekvens: 3500 Hz. Frekvens
område 50-18000 Hz. Max. effekt : 10 Watt. Mått 260 X 156 X 213 mm. 
(Cirkapris exkl. oms kr. 265 : - .) 

MEDIUM SIZE SYSTEM 24-2 
är ett 2-kanals högtalarsystem I låda med brunfärgat plastictyg . Innehål
ler en speciell , oval bashögtalare (162X268 mm). en sluten högtonshögta
lare (65 mm) och ett 2-kanals delningsfilter. Delningsfrekvens 3500 Hz. 
Frekvensområde : 40-18000 Hz. Max. effekt : 10 Watt. Mått 500 X 250 X 270 mm. 
(Cirkapris exkl. oms kr. 295: -.) 

MONITOR SYSTEM 50-4 
är ett 3-kanals högtalarsystem I låda med brunfärgat plastictyg . Innehål
ler en speciell bashögtalare (250 mm) en speciell, oval mellantonshögta
lare (127 X l84 mm) två slutna högtonshögtalare (65 mm) och ett 3-kanals 
delningsfilter. 
Delningsfrekvenser: 500 och 3500 Hz. 
Frekvensområde : 30-18000 Hz. 
Max. effekt 30 Watt. Mått 650 X 360 X 300 mm. 
(Cirkapris exkl. oms kr. 795 : -.) 

RADIO AB PEERLESS,.: 
Hyregatan 14, Malmö C. Telefon 040/979494 
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6·717131 

Märks inte förrän ljudet kopplas på! 

SINUS 
Svenska Högtalarefabriken AB 
Stockholm-Vårby 
Tel 08/7100110 

Det var ett kvinnligt önskemål som inspirerade Sirius tek
niker till nytänkande! Kvinnan ville ha små högtalare "som . 
inte märktes" i hemmet. Mot detta stod mannens krav på 
samma-ljudkvalitet som tidigare ... 

Vad blev resultatet? 

Helt nya lådkonstruktioner. Med minskade yttermått. Ny, 
diskretare design. Nytt, ljudriktigt tyg till fronten. Förna
mare snickeriutförande. 

Dessutom! Sinus nya högtalare kunde -tillverkas med bi
behållen ljudåtergivning - även basen - trots _de minskade 
yttermåtten. BI a tack vare nykonstruerade membran med 
låg egenresonans. Begärprovlyssningi Er butik! 

Sinus nya Z-serie 

Typ Z-2 En högtalare 3'12". Musikeffekt 10 W. Imp 4 el 8 ohm. 
Frekvensområde 60-18.000 p/s. Höjd 260 mm, bredd 190 mm, 
djup 90 mm. 

Typ Z-S Två högtalare, 5" och 2". Musikeffekt 15 W. Imp 4 el 
8 ohm. Frekvensområde 50-18.000 p/s. Höjd 270 mm, bredd 
165 mm, djup 190 mm. 

Typ Z-G Två högtalare, 5" och 2". Musikeffekt 15 W. Imp 4 el 
8 ohm. Frekvensområde 50-18.000 p/s. Höjd 345 mm, bredd 
245 mm, djup 105 mm. 

Sinus Slim-Line 

Typ 8-7 En högtalare 4"X6". Musikeffekt 10 W. Imp 4 el 8 
ohm. Frekvensområde 70-15.000 p/s. Höjd 420 mm, bredd 300 
mm, djup 85 mm. 
Typ 8-9 En högtalare 5"X7". Musikeffekt 15 W. Imp 4 el 8 
ohm. Frekvensområde 55-15.000 p/s. Höjd 500 mm, bredd 350 
mm, djup 85 mm. 
Typ 8-24 Två högtalare, 8" och 2". Musikeffekt 25 W. Imp 4 el 
8 ohm. Frekvensområde 45-18.000 p/s. Höjd 580 mm, 
bredd 410 mm, djup 135 mm. 
Typ 8-44 Tre högtalare,·10", 4" X 6", 2~'. Musikeffekt 35 W. Imp 
4 el 8 ohm. Frekvensområde 30-18.000 p/s. Höjd 580 mm, 
bredd 410 mm, djup 225 mm. 

Informationstjänst nr 3S 
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NU KOMPLETTI 

Gunnar Markesjö: Transistorpulskretsar 
Innehåll Del 1 Pulsformande kretsar Innehåll Del 3 

Transistorns egenskaper som 
switch 
Halvledardiodens till- och 
frånslagstransienter 
Dellinjära kretsmodeller 
Vippans funktion i princip 

Linjära svep 
Engelskt sakregister 
Svenskt sakregister 

Innehåll Del 2 

Astabila vippor Logik-kretsar 
Blockingoscillatorer Effektlikriktare 
Bistabila vippor Effektomvan Jlare 
Monostabila vippor Tyristorkretsar 
Schmitt-triggern Engelskt sakregister 
Standarddimensionering av vippor Svenskt sakregister 
NR-vippor 

Ledningsmekanismen i halvledare 
Transistorns likströmsekvationer 
Typtransistorn och dess data 
MOS-transistorn 
NR-element av halvledare 
Fundamenta för logik-kretsar 
Kylning av halvledarkomponenter 
Transistorprovning 
Grafiska symboler 
Ordlista och bokstavsbeteckningar 
Författarregister 
Engelskt sakregister 
Svenskt sakregister 

Pris inb. Del1 304 s. 48: -, Del 2 184 s. 40: -, Del 3 258 s. 48: -

NORSTEDTS/NORDISK ROTOGRAVYRS FÖRLAG 

Informationstjänst nr 36 

'68 RADIO & TELEVISION - NR 11 - 1967 



--

D Välj en förarbetad byggsats från Heathkltl NI sparar hund
ralappar och får eH par kvällars stimulerande avkoppling. 
Bygg Ert instrument själv, det är billigare och enklare än 
NI tror! Resultatet - en amerikansk kvalitetsprodukt. Na
turligtvis kan Ni även få monterade Instrument. 

o 

IM-2S Heltransistoriserad Volt-Ampere-Ohm-meter med växelströms
område. Mät överallt. Batteridrift gör Er helt oberoende. Givetvis kan 
den även drivas från 220 V, 50 Hz. 13 kisel och 2 fälteffekttransistorer. 
Ingångsimpedans 11 Mohm DC. Känslighet DC/AC 150 mV och 15 uA 
fullt skalutslag. 
Pris byggsats 585: -, monterad 820:-. 

08-2 3" Serviceoscilloskop, idealiskt för industriteknikern som kräver 
ett litet och lätt instrument med höga prestanda. Bandbredd 2 Hz-
3 MHz. Känslighet 100 mV/cm. Impedans 3,3 Mohm/20 pF. Dimensio
ner 13 X 19 X 30 cm. Vikt 4,S kg. 
Pris byggsats 37S: -, monterad S30: -. 

10-12E S" Bredbandsoscilloskop med Heathpatenterad svepkrets. 
Uppbyggt på kretskort - verkligt lättbyggt. Er mätning av ofta före
kommande frekvenser underlättas genom förprogrammering. Band
bredd 3 Hz-S MHz. Stigtid 0,08 us. Impedans 2,9 Mohm/21 pF. 
Pris byggsats 68S: -, monterad 960: -. 

IG-72E Digital RC-generator med speciellt låg distorsion - 0,1 % i 
tonbandet. Frekvensområde 10 Hz-100 kHz. Frekvensnoggrannhet 
± S % . Utspänning 0-10 V i 8 områden. 
Pris byggsats 340: -, monterad 47S:-. 

IG-102E Signalgenerator med sex band för området 100 kHz-
220 MHz. Fabriksmonterat och trimmat spolsystem underlättar i vä
sentlig grad er montering. Frekvensnoggranhet ± 2 %. Utgångs
spänning större än 0,1 V. Impedans SO ohm. Inre modulation 400 Hz, 
30 %. Yttre modulation 3 V ger 30 OJa. LF utgång 400 Hz, 10 V. 
Pris byggsats 22S: - , monterad 315: -. 

IG-72E 

IM-11E Världens mest po
pulära rörvoltmeter med 
sju Ohm - AC- och DC
områden. Försäljningssuc
cen beror inte enbart på 
det låga priset utan mer på 
instrumentets verkligt goda 
prestanda. Mätområde DC 
och AC 1,S-1 SOO V fullt 
skalutslag. Ingångsimpe
dans 11 Mohm. Noggrann
het ± 3%. 
Pris byggsats 210: -, mon
terad 29S:-. 

IO-12E 

IG-102E 

Sä;;; mig" omgående katalo~ch '"j;islista över Heathkits I 
byggsatser 

NAMN .••••••...••••...•..••........ ... ..... . ......• I 

ROSTADRESS .................. ...... .... . . RoTI1/67 

BOST ADSAQRESS. • • • • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• _I 
'--------------------------- -- - - - - - - - - - -
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publikationer 
rapporter och förteckningar 
NORM FÖRSLAG FÖR 
PROVNING AV BANDSPELARE 
FRAN SEK 
I samband med att varudekla
ration av bandspelare blivit ak
tuell i vårt land har behovet av 
enhetliga provningsmetoder för 
sådana apparater framkommit. 
För detta ändamål har två norm
förslag utarbetats, varav det 
ena, SEN 080501, avser be
stämning av speltiden hos bat
teribandspelare med en sats 
färska batterier och det andra, 
SEN 470701, innehåller mätme
toder för bestämning av batteri
eller nätdrivna bandspelares 
elektriska egenskaper såsom 
frekvensgång och frekvensom
råde, uteffekt, dynamikområde, 
raderingsförmåga och överhör
ning mellan inspelningar på 
närliggande spår på bandet. 
Även mätning av vissa egen
skaper hos bandhastigheten 
(t ex svajning, awikelser från 
nominellt värde) har medtagits 
bland de »elektriska» provning
arna. 

Då internationella rekommen
dationer endast behandlar vissa 
delar av området bandspelare 
är de nu framlagda förslagen till 
svenska normer huvudsakligen 
baserade på tyska normer, som 
redan i stor utsträckning till
lämpats i Sverige. 

SEN 08 05 01: BatterIbandspela
re, bestämning av spelUd per 
baHerisats 
Dessa normer är avsedda att 
användas tillsammans med Va
rudeklarationsnämndens norm 
VDN 4508, Bandspelare. De är 
baserade på den tyska normen 
DIN 45 314 Bestimmung der Ge
brauchsdauer von Batterien bei 
Speisung von Rundfunkgeräten 
(okt. 1964) samt SEN 080201 , 
Primärbatterier. Allmänna be
stämmelser. 

Vid batteribandspelare med 
transistorer är strömförbruk
ningen från batterierna beroen
de av den ljudstyrka som an
vänds vid avspelning (högre 
ljudstyrka - större strömför
brukning - kortare livslängd 
hos batterierna). Vidare påver
kas livslängden av hur många 
gånger ett band avspelas innan 
ny inspelning görs. 

För att få jämförbara resultat 
vid bestämning av speltiden per 
batterisats har man i dessa nor
mer fastlagt den elektriska ut
effekt hos bandspelaren, som 

'bestämningen skall baseras på, 
till 4 % av maximal uteffekt, 
dock högst 20 mW. Vidare har 
man räknat med att ett band av
spelas en gång innan ny in
spelning görs. 

SEN 47 07 01: Bandspelare, 
provningsmetoder 
Dessa normer är avsedda att 
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användas tillsammans med Va
rudeklarationsnämndens norm 
VDN 4508 Bandspelare. De är 
baserade på följande tyska nor
mer: 

DIN 45403 Messung von 
nichtlinearen Verzerrungen in 
der Elektroakustik (juni 1963) 
DIN 45 405 Geräuschspan
nungsmesser för elektroaku
stische BreitbandsGbertra
gung (mars 1962) 
DIN 45507 Messgeräte fOr 
Frequenzschwankungen bei 
Schallspeichergeräten (okt. 
1962) 
DIN 45 511 Magnetbandgeräte 
fOr Schallaufzeichnungen 
(mars 1966) 
DIN 45513 DlN-Bezugsband 
38 (juni 1962), d:o 19 (okt. 
1966), d :o 9.5 (juni 1962), d:o 
4,75 (mars 1966) 
DIN 45521 Messung der 
Obersprecherdämpfung bei 
Mehrspurgeräten (okt. 1963) 

SEN 47 07 01 omfattar prov
ningsmetoder för bestämning av 
följande egenskaper hos band
spelare: 

frekvensgång 
elektrisk uteffekt 
frekvensområde 
dynamikområde 
raderingsförmåga 
överhörningsdämpning 
bandhastighet 
Provningarna skall ske vid en 

omQivningstemperatur av 20 
±5°G. 

Apparater för växelström 
drivs från växelströmsnät med 
märkfrekvens och märkspän
ning. Apparater för batteridrift 
drivs från en strömkälla som 
lämnar en spänning lika med 
den nominella spänningen hos 
bandspelarens batterisats. Har 
bandspelaren flera batterisatser 
används motsvarande antal 
strömkällor. • 

SEK-NYTT, 
nyutkomna IEC
publikatione1 : 

lEe Publlcation 117-7: Re
commended graphlcal sym
bols. Semlconductor devlces, 
capaeltors, 21 p. 

Genom utgivandet av denna del 
av lEG Publication 117, omfat
tande grafiska symboler för 
kraft- och teleteknik, har lEG 
offentliggjort de beslut som fat
tades vid mötet i Aix-Ies-Bains 
1964 på grundval av national
kommitteernas yttranden. 

I fråga om halvledarsymboler
na strävade som bekant Sverige 
och Frankrike tillsammans för 
att få en annan, enligt bådas 
erfarenhet lämpligare symbol
versian för transistorer antagen, 
åtminstone som variant till den 

amerikanska versionen. Den se
nare segrade emellertid som 
enda rekommenderade version 
med mycket liten marginal. Sve
rige förekommer därför ej i 
publikationen bland de länder 
som godkänt kapitlet om sym
boler för halvledare. 

SEK utgav i juni 1965 SEN 
01 2651 Grafiska symboler, 
halvledarteknik. Denna norm 
följer rekommendationerna i 
den nu utkomna lEG-publika
tionen 117-7, utom i fråga om 
symboler för dioder och tyristo
rer, för vilka den utvidgats och 
kompletterats med symboler 
som i princip antagits av lEG 
symbolkommitte, men som ännu 
ej framlagts för publicerings
godkännande. 

Kapitel 2 i publikation 117-7 
innehåller symboler för olika 
typer av kondensatorer och ut
gör den första fullständiga sym
bolsamlingen från lEG inom 
detta område. Sverige har god
känt symbolerna i detta avsnitt 
och motsvarande återfinns i den 
svenska normen SEN 012661. 

lEe Publlcatlon 147-0: Essen
Ilal ratings and characlerls
lies of semlconduclor devlces 
and general principles of 
measurlng methods, Part O: 
General and lermlnology, 
57 p. 

lEG Publication 147-0 omfattar 
dels en översikt av nu utgivna 
lEG-publikationer Inom haivie
darområdet, dels en ordlista 
för detta område. översikten 
upptar följande IEC-publikatio
ner: 
147-0: General and terminology 
147-1: Essentiai ratings ' and 

characteristics 
147-2: General principles of 

measuring methods 
147-3: Reference methods of 

measurement 
148: Letter symbols for semi

conductor devices 
117-7: Recommended graphical 

symbols. Semiconductor 
devices, capacitors 

översikten innehåller dess
utom definitioner av kylsystem, 
system för angivande av märk
data, lista på rekommenderad.e 
temperaturer, strömmar och 
spänningar. 

Ordlistedelen I publikationen 
är indelad i fyra kapitel: allmänt, 
dioder, transistorer, tyristorer. 
Denna del har legat till grund 
för motsvarande svenska stand
ard, SEN 01 03 51 Halvledartek
nik, ordlista. 

lEe Publicatlon 191-1 och 
191-2: Mechanlcal standardi
zation of semlconductor de
vices, Part 1: Preparation of 
drawlngs of semlconductor 
devlces, 59 p. 

lEG Publication 191-1 anger 
regler för måttsättnlng, vyplace-

ring, omräkningsformler mellan 
millimeter och tum etc. Sverige 
är ej med i förteckningen över 
de länder som godkänt 191-1. 

Part 2: Dimensions, 68 p. 
lEG Publication 191-2 innehål
ler en stor samling - i prakti
ken en inventering snarare än 
en standardisering - av före
kommande kapseltyper för halv
ledarkomponenter. Kapslarna är 
måttsatta på ett för användaren 
opraktiskt sätt, I vissa fall med 
så stora toleranser (för att till
fredsställa skilda tillverkare) att 
uppgifterna kan bli oanvänd
bara, och i andra fall med en 
mängd onödiga detaljuppgifter. 
Användare av halvledarkompo
nenter är framförallt intressera
de av att antalet standardisera
de kapslar begränsas. 

För användaren är vidare en
dast sådana mått som inverkar 
på utbytbarheten av intresse. 
Man har därvid mer nytta av 
ett fåtal viktiga mått med snäva 
toleranser än ett stort antal mått 
med stora toleranser. 

Ovanstående synpunkter är 
bakgrunden till den negativa 
inställningen ·från svensk sida 
till denna publikations godkän
nande. 

lEe Publicatlon 225: Oclave, 
half-octave and Ihlrd-octave 
band filters Inlended for Ihe 
analysis of sounds and vibra
tions, 17 p. 

lEG Publication 225 omfattar 
standard för sådana bandfilter 
som erfordras vid akustiska 
mätningar. För att mätningar 
utförda vid olika laboratorier 
skall bli fullt jämförbara, är det 
nödvändigt att de använda fill
ren har samma data beträffande 
bandbredd och dämpning. Det
ta gäller vid såväl analys av 
ljud och vibrationer som Ijud
isolations- och efterklangsmät
ningar. 

Numera används huvudsakli
gen oktav- och 1/3- oktavfilter, 
men de tidigare ofta använda 
1/ 2- oktavfiltren har också med
tagits i standarden. De i stan
darden angivna mittfrekvenser
. na för bandfiltren har också 
medtagits i standarden. De i 
standarden angivna mittfrekven
serna för bandfiltren ansluter 
sig till ISO Recommendatlon 
266: Preferred frequencies for 
accustical measurements. 

Filtrens användningsområde 
inskränker sig ej till de angivna 
akustiska mätningarna utan de 
kan med fördel användas äyen 
vid distorsionsmätningar och 
för begränsning av frekvensom
rådet vid mätning med sinusto
ner för att sänka störningsni
vån. Däremot har i standarden 
icke förutsetts möjligheten att 
koppla ihop de olika filtren i en 
filtersats för att åstadkomma 
variabla bandpassfilter. 



8&0 8EOMASTER 1400 är en helt ny radiotyp, byggd för den ständigt ökande krets som önskar 
en stor radio, en radio som "kan allt". Inte bara på FM-bandet utan även på de andra våglängds
områdena kan BEOMASTER 1400 särskilja de stora utländska stationerna skarpt och störningsfritt 
och återge dem med perfekt ljudkvalitet. BEOMASTER 1400 är en heltransistoriserad High-Fidelity
radio och stereoförstärkare med 2 x 15 watt utgångseffekt, mycket stor följsamhet och mindre än 
1 % förvrängning. Anslutningsmöjligheter finns naturligtvis för samtliga DIN-normerade bandspe
lare, skivspelare och B&O tryckkammarhögtalare. BEOMASTER 1400 levereras i 2 modeller: BEO
MASTER 1400M, till vilken separata högtalare ansluts, och BEOMASTER 1400K, som har 2 inbyggda 
8&0 tryckkammarhögtalare. 

Bland de många nya, tekniska finesserna kan nämnas: 
TryckknilPpsinställning för FM-delen av 4 stationer efter 
eget val och bandspridning för Kli-bandet som sprider 
stationerna och ger knivskarp inställning. 

8&0 - tör Er som diskuterar smak och kvalitet töre priset! 
Generalagent:_ ELECTRIC & MUSICAL INDUSTRIES LTD SVENSKA AB. STOCKHOLM. GOTEBORG • MALMö' . VÄSTERAS 
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HÖGTALARE 

AD3800-06 AD5200 

Typ Mått Effekt Imp. Frekvensområde Pris 
AD1300-06 3- 2W 30 240- 7000 e/s 12:-
AD2300CZ-06 3- 2 W 150 O 240- 7000 e/s 15:-
AD2319SY 3- 1W 80 6 000-10 000 e/s 12: 80 
AD3386RX 3 x 8- 3W 40 150-11 000 e/s 16:90 
AD2400Z-06 4- 3W 30 150-55 000 e/ s 13:75 
AD3500RM S- 3 W 800 O 95-18000 e/s 16:90 
AD3506RM 5" 3W 80 95-18000 e/s 16:90 
AD3460M-06 4 x 6- 3W SO 105-18000 e/s 17: 80 
AD2460X-06 4 x 6- 6W 50 110-11000 c/s 14:60 
AD2690M-06 6 x 9- 6W 50 65-18000 c/s 20:70 
AD3464X 4x6- 6W 50 110-11000 e/s 17:30 
AD3696RM 6 x 9H 6W 50 65-18000 e/s 23:-
AD2700X-06 6,5- 6W 50 100-11 000 e/s 15:30 
AD3701M-06 6,5- 10 W 50 45-19 000 c/s 37:30 
AD3700AM-06 6,5- 3 W 800 O 17-18000 e/s 19:80 
AD3800AM-06 8- 6 W 800 O 60-18000 c/s 21:20 
AD3806RM 8- 6W 50 60-18000 e/s 19: 20 
AD9710AM/01 8,5- 10 W 800 O 40-19 000 e/s 80:-
AD9710M/01 8,5- 10 W 70 40-19000 e/s 80:-
G112 10· 10 W 80 40-12000 c/s 65:-
AD4000M 10- 10 W 70 45-18 000 e/s 78:-
AD4200M 12" 20W 70 45-18000 e/s 82:-
AD5201S/11 12"" 25 W 80 25- 20000 c/s 190:-

"DELTRON-AKTU ELLT" 
REKVIRERA GÄRNA "DELTRON-AKTUELLT", PA TALONGEN 
HÄR NEDAN, FÖR VIDARE INFORMATION OM VART PRO
GRAM. "DEL TRON-AKTUELL T" ÄR ETT HÄFTE SOM BE
RÄKNAS UTKOMMA CA 10 GANGER OM ARET OCH VARS 
FRÄMSTA UPPGIFT ÄR ATT HALLA ER KONTINUERLIGT 
INFORMERAD OM DEN AKTUELLA PRISBILDEN pA DE LA
GERFÖRDA KOMPONENTERNA SAMT ATT PRESENTERA 
DE NYHETER INOM ELEKTRONIK-MARKNADEN SOM VI 
KOMMER ATT LAGERFÖRA. I "DEL TRON-AKTUELL T" KOM
MER ÄVEN FÖRSTÄRKARBESKRIVNINGAR M. M. ATT 
PRESENTERAS 

SVENS KA DEL TRON AB 
Fack, Spånga 2. Ordertel, 08/36 69 57, 366978 
Butik: Valhallavägen 67, Stockholm Ö. Tel. 34 57 05 
Fråga efter Siemens-komponenter hos oss 

1------------------------. 
I TILL SVENSKA DELTRON AB, FACK, SpANGA 2 I 
I Sänd mig Deltron-Aktuellt I 

I Namn I 
I I 

I Adress I 
I I 
I RoT 11/67 I 

Postadress I 

-------------------------
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publikationer 
ny litteratur 

LOTHAR STARKE-HEINRICH 
BERNHARD: Leltfaden der 
Elektronik. Del 1. Munchen 
1966. Franzis Verlag. Andra 
uppl. Pris DM 19,80 - För både 
skol- och institutsstudier och 
själwerksam!1et. Tabeller. 

HIERL, R: TaschenbUch fur 
Funk - und Fernsehen 1967/68. 
Kroll Verlag, Garmisch-Parten
kirchen. 19 DM från SABA:s 
pressavdelning. - Firman har 
sammanställt denna utmärkta 
guide över alla tyska radioföre
tag inkl medarbetare, alla fack
tidskrifter, pressorgan och fack
journalister m m; nästan varen
da person och organisation 
inom radio, TV med angränsan
de områden är med. 192 s. 

ELECTRONIC COMPONENTS 
DIV, GENERAL ELECTRIC: G E 
Electronic Components Hobby 
Manual, Owensboro, Ky, 1966, 
$ 1.S0. - Andra upplagan av 
denna välkända bygg själv-upp
slagsbok för amatörer. 200 sidor 
teori och projekt med halvleda
re och rör. 

RENARDY, A: Radio-Service 
Handbuch, LeiUaden der Radio
Reparatur fUr Röhren- und 
Transistorgeräte. Munchen 1967, 
Franzis-Verlag. 4:e upplagan. 
29: 80 DM. - En utökad upp
laga som omfattar 348 s, vilka 
delats upp i sex avsnitt och in
leds med felsökningens meto
dik. Två tredjedelar av totalin
nehållet upptages f ö av detta. 

I Tyskland tillverkade appa
rater får naturligt nog bestå un
derlaget och kopplingsexemp
len, men detta minskar på intet 
sätt bokens värde som uttöm
mande källa för servicemän, 
låt vara att rörkopplingarna do
minerar starkt i alla samman
hang. Transistorer och tryckta 
kretsar behandlas dock i vä
sentligare avseenden. 

Litteraturhänvisningarna är 
alla till tyska källor, bl a till de 
ledande tidskrifternas innehåll 
under senare år. 

Telefunken-Laborbuch Band IV. 
Munchen 1967, Franzis-Verlag. 
9: 80 DM. - De tre första voly
merna i denna behändiga och 
faktaspäckade samling för »Ent
wicklung, Werkstatt und Ser
vice» har vunnit avsevärd upp
skattning för sin koncentrerade 
information. 

Till föregångarna sällar sig nu 
den föreliggande volymen som 
till en fjärdedel behandlar färg
TV i allmänhet och naturligt nog 
PAL-systemet i synnerhet. Ock
så stereo får sin del. Utöver 
mängden av tabeller och sam
manställningar om t ex Bessel
funktioner, diverse omvand-

Iingar m m ges »kleine Lehr
stucken», exempel på och data 
över det allra mesta som kan 
bli aktuellt; man måste beund
ra koncentrationen och det till
talande grafiska utförandet som 
kännetecknar serien. 

BOMAN, M & FIALLA, J: Elek
tronik Ståbi. Köpenhamn 1967. 
Teknisk Forlag AlS. 74: 7S Dkr. 

- »Ståbi», förklarar utgivar
na, skall uttalas med tonvikt på 
sista stavelsen och är förlagets 
- »betegnelse for en bekvem 
håndbogstype, der indeholder 
de formler, tabeller og bereg
ningsexsempler, man of test får 
brug for». 

De välkända fackmännen Bo
man och Fialla har också åstad
kommit en avgjort tilltalande 
volym som på sina 396 sidor -
tydligt disponerade - ger be
sked om »elektronisk» matema
tik som t ex Fourieranalys. 
Elektriska och magnetiska en
heter, Iik- och växelströmstrans
formationer m m. Bland mycket 
annat finns ett bra avsnitt om 
halvledare, med omräkning av 
parametrar, olika standard, be
teckningar m m. En översikt av 
filtertyper kompletterar övrig 
text. 

I övrigt kan man använda sig 
av verket då det t ex gäller mo
dulation resp demodulation 
(FM och AM). Under rubriken 
Logaritmisk nivåangivning av
handlas dB och N med olika 
omräkningstabeller (Np-dB
amplitud- och effektförhållande, 
t ex). Akustikavsnittet som föl
jer, är kompakt, kanske lite väl 
koncentrerat, men med flera 
nyttiga sammanställningar och 
tabeller. I kapitlet om impuls
och teleteknik ingår ett stycke 
om informationsteori jämte en 
kortfattad förklaring till det bi
nära talsystemet och Booles 
algebra, allt förtjänstfullt att ha 
lite insikt om. Om driftsäkerhet 
för elektronikkomponenter bi
drar en av Stornos ingenjörer 
med i en bra översikt med be
greppsförklaringar. 

Den stora mängden koncen
trerat kunskapsstoff avslutas 
med goda råd för »kunstigt 
åndedraet», och varför inte? EI
chocksbehandling och konst
gjord andning är ting som fort
farande alltför många står hand
fallna inför. 

»Elektronik Ståbi» rekom
menderas som en modern, 
mångsidig faktasamling på en 
stor mängd för elektronikern 
ständigt aktuella områden. Att 
några smärre fel · inte rättats i 
korrekturet - bl a har Ohms 
lag på något ställe blivit för
vanskad - väger lätt. Det hin
ner nog bli många upplagor 
med tiden. • 



IJj:ll~li:IB;1 
INSTRUMENTSKÅP 

Utförande 

enligt 

19" -systemet 

Vi har nu ett mer komplett sortiment av 
instrumentskåp och apparatlådor. 

vvedge-eze 
Lömpllga öven för 
fÖltmösslga förhållanden 

PORTABEL 
heltransistoriserad 

IMPEDANSMETER 
med kontinuerligt VARIABEL FREKVENS 

KE-MO SM 3 
Direktvisande impedansmätare med variabel mätfre
kvens 30 Hz-30 kHz. Impedans och resistansmätning: 
1 0-1 MO. Kapacitansmätning: 10 pF-500 pF. 
Induktansmätning: 1 I1H-5 kH. Kr. 1520:-

KOAXIALKONTAKTER 
Ett helt nytt begrepp I 
Tillförlitlighet, data och 
ekonomi vida övertrönande 
andra förekommande 
koaxlalkontakter 

Den enda kontakt som både kan appliceras med automatmaskin*) och monteras 

el/er demonteras utan specialverktyg! 

• Minskar monteringstiden med mer än 60% 
- endast tre delar! 

• Ingen kamning eller trimning av skärm
flätan! .) Maskiner för snabb montering i stor skala kan levereras. 

Informationst;änst nr 40 

• Enastående elektriska egenskaper- ingen 
åverkan på kabeldilelektrum! 

• Säker kabelavlastning - tillåter större 
variation i kablarnas toleranser! 

• Ingen samman blandning-kon huven färg
märkt för olika kabeldimensionerl 

• Prisriktigt monteringsverktyg (65:-) -
samma verktyg för samtliga kabeltyper l 
BNe-serien! 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

SYSSLOMANSGATAN 18. BOX 12086 
STOCKHOLM 12. TELEFON 08/240 280 

RADIO & TELEVISION - NR 11 - 1967 T? 
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•• Prognosen för radioförbin
delserna under november må
nad är baserad på senast kän
da och bearbetade jonosfärdata 
och på det av Zurich-observa
toriet förutsagda solfläckstalet 
för denna månad, R = 99. Sol
fläckstalen för december samt 
januari 1968 beräknas till resp 
101 och 103. 

Medelsolfläckstalet för augus
ti 1967 har beräknats till R = 
99,1. Maximum uppmättes i bör
jan och i slutet av månaden, 

PC2, 3 och 4 i 
naturlig storlek 

DATA och SPEC: PCl PC2 

R = 139. Prognosen anger be
räknade värden på optimal ar
betsfrekvens (FOT) och avser 
radioförbindelser över distanser 
0-4000 km inom Europa samt 
långdistansförbindelser med 
Ostasien, Nord- och Sydame
rika, Sydafrika och Australien. 

Oftast kan man med gott re
sultat utnyttja frekvenser som 
ligger upp till 15 procent högre 
än den optimala arbetsfrekven
sen. Norrskensaktiviteten ökar 
märkbart under denna månad 

och kan som bekant ge upphov 
till rymdvågskommunikation på 
de höga frekvensbanden, efter
som norrskensaktiviteten resul
terar i hög jonisering i den hög
re atmosfären. Även meteorsku
rar kan ge upphov till öppning 
på de höga frekvensbanden. 

Meteorskuren .. Southern Tau
rids» uppträder 27 oktober-22 
november med maximum den 
1 november, »Northern Taurids» 
den 17 oktober-2 december 
med maximum den 12 novem-

TRANSFORMATORLÖSA 
KOMPAKTA 

miniförstärkare från 

NEWMARK(1 

ber och »Leonids» den 14-18 
november med maximum den 
17 november. 

Den atmosfäriska störnings
nivån avtar under vintermåna
derna och har till följd ett bättre 
signallbrusförhållande, vilket är 
mest märkbart på de lägre fre
kvensbanden. Månadens kondi
tioner kan jämföras med dem 
som rådde i november 1959 och 
1960. • 

TS 

I TRANSISTORS Nätaggregat 

PC3 PC4 PC5+ PC7+ PC7+/12 
Uteffekt (RMS) 150 mW 400 mW 400 mW 400 mW 3 W lW lW 

Nätaggregat byggsatser för 9 V eller 12 V /12 
PC101 220 V"-'/9 V = 100 mA 17: 50 Känslighet (max. ut) 100 mV 2 mV 10 mV 200 mV 5 mV 5 mV 

Impedans (in) 1,5 k n 1 kO 2,5 kO 220 kO 1 kO 1 kO 
Impedans (tJt) 40 O 150 15 O 15 O 30 80 
Driftspänning 9V 9V 9V 9V 12 V 9V 
Frekvensområde 330Hz- 2ooHz- 2ooHz- 2ooHz- 50Hz- 50Hz-

15 KHz 12 KHz 12 KHz 12 KHz 15 KHz 15 KHz 
Dimensioner (m_m) I x b 

50 x25 65 x 37 65 x 37 65 x37 140x45 75 x 45 
Höjd (mm) 20 20 20 20 20 20 
Nettopris per st 26: - 28:- 28:- 28:- 59: 50 41: 50 
fritt vårt lager Oms. tillkommer 

Samtliga typer finns i lager för omedelbar leverans. 

Begär datablad på den typ av förstärkare som intresserar Er. 

5mV 
1 kO 
15 O 
12V 
50Hz-
15 KHz 

75 x 45 
20 
41: 50 

PC106 220 V.....,/12 V = 500 mA 25:-
PC102 220 V"-'/21 V = och 21 V,,-, 320 mA 30:-

OBS! Nu även förförstärkare till 
PC5 + och PC7 + typ PC9F. 
PC9F levereras som byggsats. Byggsatsen 
innehåller platta med tryckt ledningsdragning, 
transistorer, kondensatorer, motstånd och 
potentiometrar däremot ej omkopplare eller 
kontakter. Pris per st 43: - . 

FORGlID &mJB Gyllenstiernsgatan 8, Stockholm No, tel. 24 88 55 

Informationstii"st nr 41 
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Storlek 110 x 160 x 70 mm 

Gå ej miste om tillfället att få detta förnäm
liga precisionsinstrument till marknadens 
lägsta pris. Prova instrumentet i 8 dagar och 
övertyga Er själv utan kostnad för Er. 

SONELCO 
Box 43008 STOCKHOLM SV' Ordertel. 08/189679 

In- och utländsk fackpress 
lovordar den kiseltransisto
riserade stereoförstärkaren 

Maxamp 30 
• Utgångseffekt: 30 W, 15 W per kanal 
• Frekvensgång: 20-20000 + 0,5 dB 
• Distortion: 0,33 ~~ vid full effekt 

• Lågt pris 

Goodmans högtalare 
nu med effekt upp till 100 W 

SELA 
Specialisten 
på professionell 
ljudteknik 

SVENSKA ELEKTRONIK-APPARATER AB 
Gubbängst~rget 119 • Stockholm-Enskede 

Postadress: Fack. Enskede 6 

Informationstjänst nr 42 

s O N E L C O PRESENTERAR 

UNIVERSALINSTRUMENT TMK 500 
Sensationellt erbjudande till er som önskar ett förstklassigt univer
salinstrument. TMK-SOO är ett instrument för laboratoriet såväl 
som för den kräsne yrkesmannen. 
NOGGRANNHET: Likspänning ± 2 %. Växelspänning ± 4 %. 
KÄNSLIGHET: Likspänning 30000 OIV. Växelspänning 15000 O/V. 
Likspänning: 0-0,25-1-2,5-10-25-100-250-500-1000 Volt. 
Växelspänning: 0-2,5-10-25-100-250-500-1000 Volt. 
Likström: 0-0,05-5-50-500 mA, 0-12 Amp. 
Resistans: 0-60 k, 0-6 MO, 0-60 MO. 
Decibel: -20 dB till + 56 dB lägen OdB = 1 mW, 600 O. 
Kortslutningstest: INBYGGD SUMMER 
Levereras komplett med testsladdar och batterier. 
Fullständig service med reservdelar garanteras. 
Väska av läder pris 22 kr. 

l ÅRS 
GARANTI PRIS 9B:-

HANDPENNING 35 KR. PROVA INSTRUMENTET 8 DAGAR GRATIS. 
Större antal offereras på begäran. Aterförsäljare antages. 

----------------------------1 
Till SONELCO, Box 43008, Stockholm SV. I I 

O Sänd omg. ____ __ .. ___ st. TMK-5oo. Jag betalar 35 kr. vid lev. och Oms + porto tlllkommer_ I 
15 kr. per mån. tills 110 kr. erlagts. Aganderättsförbehåll. 

O Sänd omg. ___ _ ..... _. st. TMK-500 till kontantpris 98 kr. Full returrätt Inom 8 dagar: 

O Sänd omg ............ st. Väska till kontantpris 22 kr. varvid samtliga utlägg Inkl. 

Namn .. __ .. ___ ............... _____ ____ _ ....... _____________ ..... ______ ____ _ .. ____ .. _ .. _ ...... __ ........... . 

Adress ............ ___ ............... ___ .. _______ .. ______ __________ ... _______ ------------.. -----.... -------
RoT 11/67 

Postadress ___ ............ ___ _____________________________ .. _ .... -- .. ------...... -.. -.... --------.... .. 

returporto ersättes. I 
I 
I 
I 

Informationstjänst nr -43 
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Nyheter från Norstedts 

H. R. HENL Y - GÖRAN KJELLBERG 

Logisk algebra 
En allmän orientering om Boolesk algebra och dess an
vändning i samband med konstruktionen av logiska kretsar 
tör digitala system, t. ex. datamaskiner. I boken ges grun
derna tör den logiska algebran, samt exempel på hur den 
utnyttjas vid konstruktion av logikkretsar. Boken vänder 
sig till alla som önskar skaffa sig en allmän orientering i 
ämnet, men kan givetvis också användas som en introduk
tion tör dem som senare vill skaffa sig grundligare kunska
per. 

13: -

MOGENS BOMAN-PER JESSEN 

Elektronik
nomogram 

ELEKTRONIK 
NOMOGRAM 

MOIlSTllDTS 

Innehåller ett 40-tal nomogram avsedda att utnyttjas av 
elektroniker, konstruktörer, tekniker och andra som har 
anledning att syssla med beräkningar och analyser av elek
troniska kopplingar av olika slag. 

15: -

Från .............................. bokhandel eller Norstedts, 

Box 2052, Stockholm 2 beställes mot postförskott: 

ex Henly-Kjellberg: Logisk algebra hft 13: -

.... ex Boman-Jessen : Elektroniknomogram hft 15: -

Namn 

Adress 

Postadress 
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problemspalten 
problem 8/67 

Fig 1. 

Problem 8/67 
Problem 8/67 hade följande ly
delse: 

Fyra enheter med räknare 
(A, B, C och D) presenterar 
siffrorna 1, 2, 4 och 8 i olika 
ordning. Efter en viss samp
lingsperiod borde alla ha visat 
lika, men resultatet blir i stället 
enligt tig 1. En kontrollerande 
tillsatsenhet meddelar inte bara 
att inalles 10 st siffror är fel
placerade, utan också att tre 
av enheterna har två siffror var 
rättplacerade, medan en har 
alla fel. Vilken är rätt sifferpla
cering? 

Tack för trevligt och lagom 
lättlöst problem till semestern, 
skriver Bror v Vegesack i Falun 

kort rapport 
om ... 
OBEMANNAD RADIOSTATION 
FöR VÄDERDATA
öVERFöRING 
En fjärrstyrd radiostation har 
utvecklats av Marconi Co i Eng
land för East African Meteoro
logical Department. Stationen, 
som beställts genom World 
Meteorological Organization i 
Geneve, ingår i ett planerat, 
världsomfattande kommunika
tionsnät för överföring av vä
derdata för »World Weather 
Watch .. , ett globalt meteorolo
giskt studieprogram. 

Utrustningen kommer att in
stalleras vid Nairobi i Kenya, 
och skall överföra afrikanska 
väderdata till ett västtyskt cent
rum i Offenbach nära Frankfurt, 
som utgör huvudkvarter för 
Västtyskiands väderlekstjänst. 
Därifrån kommer informationer
na att distribueras till andra 
meteorologiska centra i Europa. 
Sändningarna kommer också 
att mottagas i Kairo varifrån 
informationerna kommer att re
läas till .. World Weather Centre» 
i Moskva. 

Sändarstationen vid Nairobi 
har två sändare, en på 30 kW 
och en på 7,5 kW. Den kom
mer att drivas obemannad. 
Växling av sändarfrekvens, an
tennsystem m m sker via tele
fonledningar från lokaler inne 

A [, 8 2 

B [, 8 2 

c l, 2 8 

D 2 B [, 

om Problem 8/67. Han fortsät
ter: 

.. Läser man siffrorna uppifrån 
och ner ser man genast att i 
varje lodrät sifferrad återfinns 
samma siffra två gånger - men 
endast två gånger. Detta inne
bär att i de tre vågräta rader
na, som vardera innehåller två 
riktiga siffror, två av de rätta 
siffrorna måste återfinnas i 
samma lodräta rad . Följande 
principuppställning åskådliggör 
varför. Rätta siffror anges med 
R, felaktiga med F. 
RFRF 
FR FR 
RFFR 

Var än två rätta siffror finns 
i denna rad måste de falla un-

i Nairobi, där även mottagare 
och annan terminalutrustning 
är placerad. 

Tack vare långt driven auto
matisering krävs ingen teknisk 
personal för radiostationernas 
skötsel. Sändarnas frekvens in
ställes t ex med hjälp av de
kadomkopplare i lokalerna i 
Nairobi. 

SVENSKA RADIOHANDLARE 
PÄ JAPANBESöK HOS SONY 
På initiativ av Sonys svenska 
agentur, Gylling Hem-Elektro
nik, har en grupp radiohandlare 
varit i Japan och besökt fabri
ken. Avsikten var dels att för
medla kännedom om japansk 
elektronik - som ju säljs i vårt 
land till inte obetydliga värden 
- och dels att bekanta sig med 
den i många avseenden avan
cerade Sony-fabriken där en 
mängd sociala välfärdsanord
ningar, ofta nytt produkttänkan
de och avancerad teknologi 
förenats . 

Studiegruppen leddes av ci
vilekonom Staffan Johnsson, en 
av Gyllings produktchefer. 
Bland deltagarna märktes K A 
Noren, Stockholm, Mauritz 
Jonsson, Örebro, W Wictoren, 
Göteborg, och H Hellqvist, Upp
sala. 



der en annan rätt siffra. Någon 
annan principkonstruktion av 
raderna kan ej tänkas, då detta 
skulle innebära att tre lika siff
ror skulle återfinnas i någon 
lodrät rad, vilket ju inte är 
fallet. 

Sök nu den felaktiga raden! 
Den karakteriseras nämligen av 
att de återstående tre raderna 
då kommer att innehålla två 
lika - och därmed rätta - siff
ror grupperade i två lodräta ra
der. Pröva vilken rad som upp
fyller detta villkor. 

Hypotes 

A fel 

Två lika siffror 
i följande antal 

lodräta rader 
O 

B fel 3 
C fel 3 
D fel 2 

Endast raden D uppfyller 
fordran och måste därför vara 
den felaktiga raden. 

Granskas nu den givna upp
ställningen framgår det rätta 
talet direkt. 
A@)8@1 
B@)1.82 
C14@11. 
D 2 8 4 1 

Två siffror rätt 
Två siffror rätt 
Två siffror rätt 
Alla siffror fel 

Ringade siffror är riktiga, ef
tersom de står i samma lodräta 
rad (i gruppen med två siffror 
rätt) . 

Understrukna siffror är rik
tiga, eftersom de är de enda 
'oförbrukade' siffror som skil-

Hi-Fi 
I 

jer sig från de felaktiga siff
rorna i rad D. 

Talet är således 4128.» 
De flesta har löst falet på 

detta sätt. Några har skrivit upp 
alla 4! = 24 kombinationer och 
helt enkelt jämfört dem med 
vad de tre räknarna hade visat. 
Det går naturligtvis bra och 
nästan lika snabbt som ett mera 
djuplodande resonemang. 

Så kommer vi till problem 
11/67 som insänts av Lars-Erik 
Petersson i Karlskrona. 

Problem 11/67 
I en koppling enl tig 2 önskar 

man veta strömmarna 110 I. och 
l •. Motstånden är emellertid så 
placerade att det inte går att 

koppla in en amperemeter i 
resp ledningar. 

Däremot vet man att produk
ten av de tre strömmarna, vars 
värden är hela antal mA, är 
2450 mA. 

Vidare vet man att strömmen 
I. är större än var och en av 
delströmmarna I" I., I., l. och I •. 
Hur stor är strömmen l.? 

Lösningar på detta problem 
kommer i RT nr 2/68. Särskilt 
eleganta, rol iga och intressanta 
lösningar belönas med 25: -. 
Lösningarna skall, för att bli 
bedömda, vara red tillhanda se
nast den 25 nov 1967. Skriv 
»Månadens problem» på kuver
tet. Adress: Radio & Television, 
Box 3177, Stockholm 3. • 

SENSATIONELL NYHET! 
AA-22U 2 X 30 W transistoriserad stereoförstärkare. För Er 
som kräver något utöver det vanliga finns denna toppro
dukt. Den har 5 stereoingångar. Frekvensomfånget är 15-
30000 Hz ± 1dB och distorsionen vid 1000 Hz endast 
0,3%. 

AR-15E 2 X 75 W Stereomottagare. Än en gång har Heathkit befäst sin le
dande ställning. Nu är den härI 150 Watts AM-FM/FM-stereomottagare med 
integrerade kretsar, fälteffekttransistorer och kristallfilter. Begär special
broschyr. 
Pris byggsats 2 550: - exkl. oms och kåpa. 

88 $chlumberger 
SVENSKA AB Vesslevägen 2-4, lidingö 1· Tel. 765 28 55 

Informationsl~nst nr "'5 

Pris byggsats 665: - exkl. oms. 

AA-32E 2 X 10 W Stereoförstärkare. Ni som vill gå in för 
stereo har här en idealisk förstärkare, som fyller de flesta 
krav på perfekt ljudåtergivning. Fyra stereoingångar. Fre
kvensområde 30-30000 Hz ± 1 dB. Distorsion vid 1 000 Hz 
endast 0,7 %. 
Pris byggsats 340: - exkl. oms. 

Sä~ mig' omgående katalog-och Prislista över Heathkits l 
byggsatser 

NAMN . . ... ....... . ....... .• . . .. .. ....... .. .. . . .• •. I 

-' 
BOST ADSADRESS . . .... . .. . . ... . .. . . . .. .. •. . .. ... . 
POSTADRESS . .......... . ... . ..... .. ....... RoT llf61 
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rB.T!l lIiWiid 
bygg sJalv~ 
Diod- och transistorprovare 
M 101 
testar dioder och småsignaltran
sistorer för kortslutning och av
brott samt läckströmmar. hFE och 
hre kan uppmätas vid nio fasta 
basströmmar från 1 I-'A upp till 
0,4 mA. Övriga h-parametrar ho., 
hw och hre kan liksom hre uppmä
tas vid tre kollektorspänningar 1,5, 
3 och 6 v. 
Komplett byggsats 135: -

hi-fi-nytt : 
Integrerad bi-fi-förstärkare 
2 x 10W M 254 
med ingångar för dynamisk pick
up och kristall pick-up, dynamisk 
mikrofon, bandspelare och radio. 
Diskantreglering+ 12, -20 dB vid 
15 kHz, basreglering + 12,-20 
dB vid 30 Hz. Högtalarutgång 4 
ohm. I elegant hölje av teak. 
Komplett byggsats 565:-

10 W monoförstlirkare M24B 
(enkanalversion av ovanstående 
förstärkare i litet hölje). Yttermått: 
20 x 22 x 5 cm. 
Komplett byggsats 265:-

Korsmatningsfilter MA-01 
för »rymdriktig» avlyssning av ste
reoprogram i hörtelefon. Filtret är 
dimensionerat för 4 eller 8 ohms 
hörtelefon impedans och är avsett 
att kopplas till högtalarutgången 
på hi-fi-förstärkare som ger minst 
ca 7 W uteffekt. Inverkar inte på 
högtalaråtergivningen. 
Komplett byggsats 48:-

P1-, Plo, P3-tillsats Ml24 
- nu med automatisk frekvens
kontroll - ger distorsionsfri FM
mottagning för hi-fi-anläggningen. 
Komplett byggsats 132:
(utan hölje) 

Kompletteringssats för Ml24 
för automatisk frekvenskontroll 
(för Er som vill komplettera en re
dan inköpt P 1-, P2-, P3-tillsats 
med AFK). 
Pris 12:-

Välkommen till EBaB! 

Månd.·Fred. 9-16 
(Lunchstängt 12- 13) 
håller vi öppet vid 
Bengt FäIjares väg 
4, mitt emot Stock
sunds järnvägssta
tion (7 min. resa 
från Östra station, 
tåg en gång i kvar
ten). ELLER TA 
BILEN; se skissen 
härintill. 

Effektvariatorer för 1 eller 2 kW 
kan nu erhållas med säkringar och 
modifierade för induktiv belast
ning (t. ex. lysämnesrör). 

Begär specialbroscbyr 

Tyristorreglerdon för inbyggnad 
offereras på begäran. 

EBaBmodul, 
chassisystemet med de många möj
ligheterna används nu på många 
industrilaboratorier. Idealiskt för 
snabb prototyptillverkning och 
snabbuppkoppling av elektronisk 
apparatur på laboratorier och vid 
laborationer. 
Priser m. m. i EBaB: s nya katalog 

Likspänningsaggregat 
i stort urval. Bland nyheterna 
300 V/O,2 A samt små nätaggregat 
för inbyggnad, t. ex. 9 V/O,l A 

Begär specIalbroschyr! 

Lätt att bygga, bra att ba i vinter: 
Transistortändsystem Ml23, 
oöverträffat i driftsäkerhet. Full 
tändgnista även om startmotorn 
knappast orkar runt. HåIler bry tar
spetsar och tändinstäIlning intakt 
i åratal. Inget tändspolebyte. 
Komplett byggsats 138:-

Byggsatser för nybörjare 
är en ny serie byggsatser som in
troduceras av EBaB i höst. Bygg
satserna anknyter till ett antal av 
de byggbeskrivningar som åter
finnes i bcken ELEKTRONIK
BYGGBOKEN av John Schröder 
och Wilgot Ahs. Bland byggsat
serna: universalinstrument, elek
tronisk termometer, metallsökare, 
elektroniskt musikinstrument. 
Priser m. m. j EBaB: s nya kataiog 

Ny katalog 
över EBaB: s byggsatser, kretskort, 
komponenter m. m. sändes mot 
1: 80 i frimärken eller 1: 80 insatt 
på vårt postgiro 1535 Postadress: 

EBaB ELECTRONICS 
Postfack· Stocksund 
Tel. 85 75 66, 85 75 67 

* bista sättet att 11Ira sig elektronik från grunden 
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rör 25 år sedan 
ur Populär Radio 

FIg visar "två olika yttre 
utföranden av den svenska 
kristallmikrofonen, märke 
'Electron'". »Telefunken
skivväxlaren I närbild» var 
en dåtida fin sak aH kunna 
presentera. 

NR 111942 

fortsatte »traditionen» för året 
med speciellt tilltaget utrymme 
för akustikfrågor och ljudtrohet 
vid radiosändningar av musik. 
Den i den stundtals rätt anime
rade debatten - där hård och 
förvisso berättigad kritik rikta
des mot dåvarande Radiotjänsts 
ignorans i orkesterstudiofrågan 
- så.,ofta . -åberopade', o rkeste r
studion hos 'Finlands " Rundra
dio får nu sin beskrivning. 

Det framstår som faktum att 
Finland vid denna tid, trots krig 
och svåra kriser, ägnade tid, 
pengar och entusiasm åt radio
akustiska frågor och lät bygga 
en studio som i sin omsider 
modifierade form framstod som 
mönster för institutioner av det
ta slag. Man hade t o m "en 
sinnrik detaljanordning, som 
väsentligt underlättar stämman
det av instrumenten, en under 
dirigentpulten fastsatt elektrisk 
stämgaffel, som medelst en av
brytare försättes i vibration. 
Dess klingande A tonar genom 
högtalaren ut i salen så länge 
man det önskar. Då apparaten 
sattes upp, kontrollerades ton
höjdens stabilitet (ca 440 
svängningar i sekunden) oav
brutet under tio timmar (!) med 
hjälp av speciella mätinstru
ment. Denna detalj är karakte
ristisk för den noggrannhet med 
vilken det arbetas vid Finlands 
Rundradios.musikavdelning». 

Om uppfattbarhet, hörsel kur
va och mikrofonplacering vid 
filminspelning skriver Anders 
Djurberg, dåvarande Aga-Baltic 
A.-B. Hans serie Rumsakustik 
och mikrofonplacering är fram
me vid avsnitt fyra. D'sn är ut
märkt instruktiv och pedago
giskt väl upplagd, men att stum
filmen gått i graven för ca 13 
år sedan - och inte året innan 
- får man ingen direkt föreställ
ning om då man läser avsnitt 
som detta: »En annan svårig
het vid ljudfilmsinspelning, som 
icke förekommer i andra ljud
reproduktionsmetoder, ligger 
däri att Skådespelarna Icke äro 
stilla medan de tala. De sätta 

sig ned eller resa sig upp me
dan de tala, eller de förflytta 
sig till olika delar av sceneriet 
under pågående replikväxling.» 

Ja, exteriörer i »miljö" i stäl
let för som då, nästan alltid i 
atelje, är något som blev van
ligt långt senare, med ljuskäns
lig film, ljusstark optik med 
bäUre . kontrast . och . upplös
nil'lgsförmåga samt, inte minst, 
riktningsmikrofoner och mag
netljud i stället för det gamla 
optiska. 

»1 nuvarande oroliga tider är 
det särskilt intressant att kunna 
följa kriget i etern från Japan, 
Kina, Indien, Indokina, Amerika 
osv genom att avlyssna - - -» 
heter det, närmast dagsaktuellt 
också 1967, tyvärr, i Carl Akrells 
artikel om Kortvågsmottagare, 
Raka mottagare: »Genom att 
kombinera den moderna euro
peiska heptodtrioden UCH 21 
med något av de amerikanska 
slutrören-likriktarrören, lämpli
gen 70L7GT, har en tvårörsmot
tagare i allströmsuttörande 
kunnat föreslås,» heter det bl a. 
Men USA-röret blir troligen 
svårt att komma över, säger 
förf försiktigt, och anger i sche
ma och text alternativ resp 
ändringar ... 

I oktobernumret av PR be
skrevs bygge aven trerörsmot
tagare med högfrekvenssteg. I 
november lär sig läsarna juste
ra in spolarna till lika induktans 
och att trimma kretsarna i den
na nybörjarnas apparatserie. 

En ny svensk kristallmikrofon 
från f:a Electron i Göteborg 
presenteras som Industrinytt. 
Konstruktör är Fritz Dahlström 
men »primus motor bakom det 
hela» är Tryggve Sundin i Moon 
Radio AB.. . Ack ja, dessa 
gamla namn! 

SATT-mannen Richard Thell 
avbildas med bolagets nya skiv
växlare, en dåtida prima nyhet 
som hade den stora fördelen 
att man »med konstruktionen 
kunde införliva Telefunkens väl
kända safir-pickup .•. ". »Nål
trycket är endast 28 gram ..• » • 



DX-spalten 

DEN GANGNA DX-SÄSONGEN 
I ÖVERSIKT: 

Hösten medför en hel del kon
ditionsändringar för den aktive 
DX-aren. De latinamerikanska 
stationerna som dominerat på 
kortvåg försvinner och i stället 
blir stationerna i Asien hörbara. 
Mellanvågen, som varit ganska 
tyst under sommaren, vaknar 
till liv under det mörka halvåret. 
Där varierar stationerna ganska 
kraftigt. På nätterna dominerar 
stationerna i USA, Canada och 
Latinamerika, medan de asia
tiska hörs bäst på eftermid
dagen. På kvällarna och för
natten går afrikanska och 
spanska stationer in. 

LA-säsongen på kortvåg har 
i år varit ganska god och 
många nya och intressanta sta
tioner har hörts i vårt land. Sä
songen startade i år relativt 
tidigt: Redan under årets första 
månader kunde ett flertal syd
amerikanska stationer höras, 
främst då i 49-, 60- och gO-me
tersbanden. Jämfört med när
mast föregående år har Cen
tralamerika varit dåligt repre
senterat, och det är endast sta
tionerna i Dominikanska Re
publiken som gått bra att höra. 

De första intressanta statio-

nerna rapporterades i början av 
mars. Det var Ondas Paname
ricana i Venezuela på 3215 
kHz, Radio San Juan i Domini
kanska Republiken på 3375 
kHz och Radiodifusione Haiti
enn, Haiti, på 4940 kHz. Där
efter blev det lugnt fram till 
början av april. Då hördes bl a 
en ny station i Dominikanska 
Republiken, Radio Cristal. Man 
annonserade frekvensen till 
5010 kHz, men stationen drev 
ganska mycket och hördes mel
lan 5007 och 5014 KHz. Pro
grammen var av testsändnings
typ med sporadiska anrop. Vid 
samma tidpunkt noterades att 
den under hösten 1966 nya ve
nezuelastationen Radio Mundo 
på 4860 kHz ändrat namn till 
Radio Maraeaibo. 

Frekvensen 6140 kHz blev i 
slutet av april och början av 
maj intensivt avlyssnad. Tipsen 
om vilken station som hördes 
där var ganska varierande, och 
den slutliga lösningen blev att 
det var tre olika stationer som 
sände på samma frekvens. Det 
var det aktuella konditionsläget 
som avgjorde vilken av statio
nerna som blev hörbar. 

Den mest dominerande var 
Radio Santa Cruz i Bolivia och 
de två övriga var Radio Uni-

versal i Guatemala och Radio 
El Sol i Colombia. 

Andra intressanta stationer i 
slutet av april var Radio Exitos 
i Dominikanska Republiken på 
3365 kHz, La Estaci6n de Aleg
ria i Ecuador på 4 820 kHz, La 
Voz del Centro i Colombia på 
6095 och den nya brasilianska 
stationen Radio Congonhas på 
4795 kHz. 

De första veckorna i maj bjöd 
som så många tidigare år på 
intressanta hörbarheter. För 
rapport om många av dessa 
svarade den kände DX-aren 
Rolf Larsson i Siljansnäs, som 
år efter år lyckas höra den ena 
nya LA-stationen efter den and
ra, såväl på kortvåg som mel
lanvåg. De intressanta statio
nerna i år var Radio Cultura de 
Sergipe i Brasilien på 3 295 kHz 
(som var ny på kortvåg), Radio 
Sicuani i Peru på 4 835 kHz 
samt Radio Acrenna i Brasilien 
på 4885 kHz. Samma månad 
hördes även Radio Delear i 
Peru på 6710 kHz, Radio La 
Croniea i Peru på 9 520 kHz, 
Ondas de'l Angel i Ecuador på 
4830 kHz samt Radio Yaracuy 
i Venezuela på 4940 kHz. 

Vi skall väl inte glömma de 
afrikaintresserade DX-arna, som 
också har något aven topp-

QSL-kort från La Voz del To
lima I Colombis. 

säsong under sommaren. Det 
är främst då de många små 
lågeffektstationerna i Angola 
som i år varit ganska rikt repre
senterade. I maj hände även 
att Comorernas radiostation på 
3331 kHz tillfälligt lämnade fre
kvensen och då blev den nya 
stationen på ögruppen Maldi
verna, söder om Indien, hörbar. 
Detta var smått sensationellt. 
Senare på sommaren - i augus
ti - blev Maldivernas nya sän
dare på 4740 kHz också en 
faktor att räkna med. Tidvis 
hade stationen god hörbarhet. 
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HELTRANSISTORISERADE STABILISERADE LIKSPÄNNINGSAGGREGAT FÖR INBYGGNAD 

Typ KS 
inbyggnadsmodul för fast utspänning 6, 12 eller 24 V 

1 A, 2 A och 3 A. 

KS 610, KS 1210, KS 2408 KS 630, KS 1230, KS 2430 

• Extremt små dimensioner. 
• Helt bestyckade med kiseltransistorer. 
• Kan matas från befintlig transformator, eller levereras med 

lämplig transformator för separat montage. 
• Flera aggregat kan monteras samman för plus- och minus

spänning eller flera utspänningar. 
• - 1 A- och 0,8 A-typerna kan förses med tillsats typ OS 24 för 

fördubbling av utströmmen. 

FINLAND: OY Chester AB, Helsingfors. Tel. 61 644. 
NORGE: Feiring Instrument A/S, Oslo. Tel. 2311 80. 
DANMARK: V. H. Prins, Köpenhamn. Tel. 968844. 

Kontakta oss! Vi sänder gärna utförligt prospekt. 

Typ KBB 3205 
högstabilt aggregat med variabel utspänning 8--30 V. 

• Små dimensioner. 
• Helt bestyckat med kiseltransistorer. 
• Spännings- och strömstabiliserande. 
• Programmerbart. 
• Fjärravkännande. 
• Kan på beställning levereras med utspänning 0,6-30 V. 

Typ I Utsplnnlng I Utströ m I NAt· I Last· I 
beroende beroende 

Brum I Pris kr 

KS 610 6V 1 A 1% 1% 10mVeff 155:-
KS 1210 12 V lA 1 % 1 % 10mVeff 155:-
KS 2408 24 V 0.8A 1% 1 % 10mVeff 155:-
OS 24 6-24 V 2A max. - - - 80:-
KS630 6V 3A 1 % 1 % 10mVeff 275: -
KS 1230 12 V 3A 1% 1 % 10mVeff 275:-
KS 2430 24 V 3A 1 % 1 % 10mVeff 275:-
KBB 3205 8-30 V 0,5 A 0.015 % 0,03 % lmVeff 295:-

~r::-1_ AB NORDQVIST & BERG Snoilskyvägen 8 • Stockholm K • Tel. 08/520050 a........E1..:.J 
Informationstiänst nr 47 
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»Boken kan rekommenderas inte bara till alla som har 
grundläggande kännedom om elektronik och vill sätta sig 
in i vad en transistor är, utan även till dem, som redan länge 
sysslat med transistorer. Det är en trevlig bok som förenar 
nytta med nöje.» 

RAGNAR FORSHUFVUD 

Det .är hål i 
transistorn 

Inb. 26:-

R. Furs/nifuud 

»Detta är en modern bok om transistorer med en utmärkt 
disposition, som dock är något annorlunda än den man är 
van vid. Författaren ger sig direkt in i dagens teknik utan 
onödigt historieskrivande. Han använder en lekande, lätt 
och humoristisk stil utan att därför ge avkall på den teknis
ka vederhäftigheten. Allt väsentligt, som man väntar sig 
finna i en bok av det här slaget, har behandlats på ett klart 
och redigt sätt utan inblandning av för många formler.» 

NYHET 
Räkneexempel 

Nu kommer en av många efter
längtad komplettering till DET 
ÄR HAL I TRANSISTORN - en 
samling räkneexempel, som byg
ger på innehållet i de viktigaste 
kapitlen. I flera fall har lösning 
givits i anslutning till talen, 
dessutom ingår ett facit. 

Hft 8:-

Norstedts 

Elementa 

Från ..... ......... .... ....... ... .. bokhandel eller Norstedts, 

Box 2052, Stockholm 2 beställes mot postförskott: 

Forshufvud: Det är hål i transistorn inb. 26: -

...• Forshufvud: Räkneexempel till •• Det 'är hål i transistorn» 
hft 8: - . 

Namn 

Adress 

Postadress 

Informationstjänst nr 48 
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DX-spalten ( forts) 

En annan trevlig station som 
hördes under sommaren var 
Ratio Buea i Kamerun på 3970 
kHz. 

För att återgå till LA-statio
nerna blev det åter en kondi
tionstopp i mitten av juni. Det 
var då åter Rolf Larsson i SiI
jansnäs som lyckades höra in
tressanta saker. I det ovanliga 
120-metersbandet hördes de 
brasilianska stationerna Radio 
Cu/tura de Arat;atuba på 2 450 
kHz och Radio Casique de So
rocaba på 2470 kHz. På 3245 
kHz hördes en icke tidigare 
känd brasiliansk station. Det 
var Radio Educadora de Pa/
mares de A/agoas i staden Ma
ceico, och den var ganska svår 
att identifiera i början. Andra 
nyheter under juni månad var 
venezuelastationen Radio Fron
tera på 4760 kHz, Radio Fides 
i Bolivia på 4 845 kHz och Ra
dio C%sa/ i Colombia på 4945 
kHz. 

Juli månad bjöd inte på så 
många nyheter, men dock någ
ra intressanta hörbarheter. På 
frekvensen 4 865 kHz kunde två 
olika ecuadorstationer höras, 
nämligen Radiodifusora Luz de 
America och Radiodifusora Ce
nit de Bahia de Caraques. 

Sporadiskt kunde även en 
boliviastation höras på 4 939 
kHz med anropet Radio Norte 
de Montero. På 9655 kHz hör
des en ny perustation, Radio 
Nor Peruana, med god hörbar
het i början av augusti. Andra 

ARTIKEL I RADIO & TELE
VISION GAV SPECIAL
PROGRAM FRÄN CHILE 

I årets maj nummer av RT 
presenterades i DX-spalten 
Radio Universldad de Con
cepci6n i Chile i en special
översikt. Ett par exemplar av 
tidningen översändes sena
re till stationen. 

För en tid sedan fick DX
redaktionen ett brev från 
stationens chef, Daniel Qui
raga, där han meddelade att 
RT-exemplaren mottagits 
med största intresse. Pro
fessor Leonard Söderman 
vid universitetets språkfa
kultet hade översatt artikeln 
till spanska och kopior de
lats ut till studenterna vid 
hela universitet. Dessutom 
hade artikeln upplästs i ra
dion i ett specialprogram 
den 29 maj, där man även 
presenterade RADIO .& TE-

: LEVISlON och önskade öka
de kontakter mellan statio
nen och DX-are i Sverige 
som en följd av presentatio
nen i RT. 

Efter programmet hade 
många av stationens lyssna
re i Chile kontaktat statio
nen och uttryckt intresse 
för kontakter med Sverige. 

trevliga stationer under den 
månaden var Radiodifusora 
XEMP i Mexico på 11740 kHz 
och Radio Andahuay/a i Peru 
på 4840 kHz. 

QSL och verifikationer är 
fortfarande ett stort problem då 
det gäller de latinamerikanska 
stationerna. De stationer som 
hörs ofta och får de mesta rap
porterna brukar vara svårast, 
medan stationer som är nya 
brukar vara mera villiga och 

Radio Demerara I Brittiska Gua
yana I Sydamerika började I år 
åter besvara rapporter. Fotot 
visar stationens QSL-kort. 

besvarar åtminstone de första 
rapporterna. Relativt många 
stationer har dock verifierat i 
år, och procenten torde ligga 
på ca 30-40 av de stationer 
som hörts. De flesta av de 
mera intressanta stationer som 
nämnts i denna översikt har 
dock svarat i år, i varje fall 
till några DX-are. 

JORD 

och 

SKOGs 

BE 

svefsni ngskurs 

Rekvireras 

från 

Fackpressförlaget 

Sveavägen 53 .. 
Stockholm Va 

Pris 6:- + porto 
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t 
SlEMENS HI-Fl NYHET 19&8! 

Nu är det enkelt och roligt att bygga en egen HI-Fl förstärkare - med topp-data! TERRATRON 
för ett komplett förstärkarprogram i form av lättbyggda modulenheter, utvecklade på Siemens 
laboratorier och utrustade med det senaste inom kisel och power-drift germanium. Enheterna kan 
kombineras på många olika sätt; Bygg mono eller stereo, hög eller lågeffekt, förstärkare för hör
lur, förförstärkare eller kanske bara en förstärkare för magnet pickupen - och bygg billigt! 
15 W/eff med alla ingångar kostar ju bara Kr 149: 60! 

TYP 2W 

UTEFFEKT RMS 2W 
IMPEDANS UT 80hm 
KÄNSLIGHET (max ut) 14mV 
IMPEDANS IN 55 Kohm 
FREKV. OMRÅDE ± 1,5 db 55 HZ--:19 KHz 
DISTORTION 1 % 
SLUTTRANSISTORER AC 187 K/ I88 K 
DRIVSPÄNNING 12 V 
MAX. STRÖM 250 mA 
DIMENSIONER PC-PLATTA 

PRIS 43: 20 

KOMPLETT SATS KYLFLÄNSAR 

POTENTIOMETERSATSER 

FOr FF2 mono (vol, bas, disk) 5: 10 
FOr 2 X FF2 d: o dubbolp. + balans 15: 50 

~ .• 
t5 W slutsteg Kr 73: 80 FOrförstärkaro FF2 Kr 43: 50 FOrfOrstArkare FFt Kr 32: 30 

10W 15 W 45W 

10W 15 W 45W 
4 ohm 40hm 40hm 

300 mV 500mV 500mV 
40 Kohm 500 ohm 350 ohm 
23 Hz- 23 KHz 5 Hz-42 KHz 5 Hz-42 KHz 

0,8 % 0,2% 0,2 % 
AD 161 /162 2 X AD 168 4 X AD 167 
20V lOV 50V 

850 mA lA I,SSA 
Samtliga Ar 70 X 70 mm 

TYP FF1 FF2 

UTSPÄNNING 350mV 500 mV 
INPEDANS UT 100 Kohm 350 o hm 
KÄNSLIGHET 2mV + 4,5 mV (RIAA) 350 mV 
IMPEDANS IN 47 Kohm 700 Kohm 
SPÄNNING 25 V 30V 
STRÖM 0,85 mA 8mA 
DIM. PC - PLATTA,70 X 70mm 140 X 70mm 

PRIS 32 : 30 43: 50 

FÖR NÄTAGGET 

KIsaibrygga 40 V 2,2 A 840C2200 Kr 13: 00 
KIselbrygga 80 V 2 A 880C2000 Kr 16: 80 
EL. LYTER MED CENTRALMUTTER 
2500 uF 70/80 V . .. .... .. .. .. . Kr 13: -
2500 uF 35 /40 V ....... .. .... . Kr 10: -
2500 uF 15i 18 V .... .. ... . ... . Kr 7: 80 
2500 uF 50/55 V .. ............ Kr 11: 80 

39: 50 73 : 80 125 : 10 OMS tillkommer på alla priser. Besök oss gärna för demonstration I 

10: 50 14: 10 23: 80 

För FFt + 2 el . tO W (vol, ton) 4: 40 
För d: o stereo Inkl. bal . 12: 90 

TERRATRON 
Skepparg. 21 , Stockholm Ö, Tel. 605480 Butiks o. tel. tid: 16: 30- 18:30 

Informationstjänst nr 50 

THE EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH, 
CERN 
GENEVA 

Has an opening for a 

SENIOR TECHNICAL ASSISTANT 
- If you have an INGENIORS EXAM or alleasl an equivalenl background in eleclrical or 

eleclronics engineering and a minimum of five years' praclical experience in induslrial 
eleclronics developmenl and preferably specialized in radio frequency lechniques; 

-I f you have a weil balanced personalily, quiel aulhorilativeness coupled wilh inilialive; 

- If you have a good knowledge of eilher English or French wilh some knowledge of Ihe other 
language; 

Then CERN can offer you a responsible appoinlmenl in ils Synchro.Cydolron Machine Division. 

- Your work would mainly be in the field of developmenl in connedion with the 
conslrudion, extension and /or modifications of Ihe electronic and radio frequency 
equipmenl for the Synchro·Cydolron accelerator, to controi such construclions in· 
side and ouiside CERN and lo conduci reliabilily and acceplance Iesis; 

_ Your slarling salary would be in the range of 1 900 lo 2 400 Swiss francs per monlh 
plus allowances, all being tax free, You would have 6 weeks paid holiday per year 
and generous heallh and superannuation benefiIs; 

_ You would improve your professionai sland ing and experience by working wilh Ihe 
mosl advanced lechniques and equipmenl in Ihe field, . 

If you are inlerested in such a posilion and are atlrac!ed by Ihe prospect of living in Geneva 
al the cross roads of Europe, Ihen please wrile for an applicalion form, (quoling reference 
MSC.SD.OSO), lo: . 

The Head of Personnel, 
CERN, 
1211 Geneva 23, 
Swlfzerland. 

CERN is an Inlernalional Organizalion composed of 13 European counlries wilh the purpose of doing pure sclenlific research in 
high energy physics. II presenlly has a staff or weil over 2,00 and performs nudear experiments, mainly on Iwo large parlide ac
celeralors, one of which being Ihe second most powerful in Ihe world. 

Informationstjänst nr 51 
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Annonsinformation Nr 5 
Piezoelektriska L.F. stämgafflar 

mikrofoner 
och hörtelefoner 

i toppklass 
FORSTlRKARBOlAGET AB 

B Frölinger &. Co 
Ehrensvärdsgatan 1-3 

Stockholm K, tel 08/5319 95 

Informationstiänst nr 52 

VHF 
Alarmapparat 

kombinerad med 
Mottagare 

Avsedd att användas i samband 
med befintlig basslalion. 
Tillverkas för frekvenserna 
36-41,70-86, 150-174 MHZ 
Närmare upplysningar och för
sälJning 

ING. ÅKE NETZING 
Skivarp 

tel. 0411/70244 

»TRAN SU NIT» 

• Heltransistoriserade reläförstär
kare 

• Anslutning till 24 V DC, hel- el
ler halvvågslikrikt. 

• Tillslag vid ca 0,55 V, 80 mA, 
hyste rese : ca 10 mV 

• Användes av flera svenska in
dustrier 

• Lagerföres i plugin med relä 2 
växl. 4 A /250 V 

• Pris i plugin kr 138:-. Höga 
kvantitetsrabatter. 

ERNITRON AB 
Frestavägen 69 - Sollentuna 1 

Tel. 08-961800 - 961820 

• Begagnas mycket fram
gångsrikt i selektiva anrops
kretsar, frekvensnormer, för
stärkarkontroll etc. 

• Kompakta 
• Slitstarka 
• Hög stabilitet 
• Temperaturområde 

-20°C- +60°C 

SCAPRO 

»PleleforkJl modell EFS 
frekvensområde 3D0-3.500 Hz 

»Microfork» modell EFM 
frekvensområde 360-2.900 Hz 

Keramiska 
M.F. filter 

455 KHz och 10,7 MHz 
• Ersätter MFtransformatorer 
• Mycket fördelaktiga priser 
• Behöver ej trimmas 
• Mycket kompakta 
• Hög förstärkning 
• Hög stabilitet 

0,4 % frekvensdrift på)O år 

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

Informationstiänst nr 53 Informationstiänst nr 54 
Informationstiinst nr 55 

låt högtalaren bli 
den starka länken 

--I-n-g-e-n-k04!dj~:,?,1 d" W"",. ~~'~'h~ Ij~'! I-r-gi-v-n-in-g-s-, ----I~~~[!~~~;,lli"~I~llj 
kedjan har högtalaren alltid fått gälla för att vara den svagaste. Vi kan 
emellertid erbjuda högtalare, som väl fyller sin plats även i den mest 
kvalificerade musikanläggning. 
Vår senaste modell - mp 6 - är en typisk representant för vårt 
omfattande högtalarprogram. Den är bestyckad med två högklassiga 
högtalarelement samt dubbelt delningsfilter. Dess spridningsförmåga är 
mycket god och man kan utan svårighet täcka ett helt rum med ljud med 
hjälp aven enda högtalare. 
Ett bevis för den utomordentliga ljudåtergivningen är det faktum att mp 6 
bl. a. används som kontrollhögtalare vid Sveriges Radio. 
mp 6-lådan har utformats så att den "lämpar sig för placering i t. ex. 
bokhyllor. 

TEKNISKA DATA 
Frekvensområde 
Max belastning 
Impedans 
Dimensioner 

40-18000 Hz 
15 W 
4 ohm (8 och 16 ohm på begäran) 
620X410X165 mm . 

INGENJORSFIRMA MARTIN PERSSON AB 
Norr Mälarstrand 64, Stockholm K, Tel 08/505544 
Lager: Ehrensvärdsgatan S, Stockholm K, Tel 08/549888 

Informationstjänst nr 56 
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OA-6 

OA-5 

NYHET! 

Nu även i 
originalbyggsats 

NYHET! 

Sonabs 

ljudtärning 

V-l 

CLARK/IOO 

RADIO & 
.TI;LEVI~ION 

hjälper Er gärna 
med ytterligare 
upplysningar om 
de produkter som 
annonseras i tid
ningen. Vik ut 
kortet och se hur 
lätt det går till. 
Det kostar Er 
ingenting, 
portot är betalt. 

-------------_._-

Svar.för.ändel •• 
TiII.tAnd nr 07 
STOCKHOLM 3 

r-----------
I 
I 
I 
I 
I Frankera. ej 
I Radio o Televiaion 
I betaler porto 

I 
I 
I L _________ _ 

RADIO Bl TELEVISION 

BOX 3177 

STOCKHOLM ·3 

----------------
.JAG ÖNSKAR PRENUMERERA PÅ 

RADIO & 
TELEVISION 

ETT H EL T ÅR FRAMÅT (12 nr varav 1 dubbelnr) 

FÖR 38:- (Bifoga inga pengar- 1071 11441 
inbetalningskort kommer senare.) 

FÖRNAMN EFTERNAMN 

FÖRETAG 

ADRESS 

POSTADRESS R.T. NR 11 



Kryssa för 

Klipp ur 

Posta 

AB BENGT LINDBERG 
KOTTLAVÄGEN 109 - LlDINGO 2 - TEl. Vx 08/7652615 

-I 

o 

SMAMOTORER 
Även med kuggväxel, snäckväxel eller fläkthjul. 

I en mer än 100-sidig katalog presenteras olika 
småmotorer från 0,1 W - 0,75 hk. 
REKVIRERA VAR KATALOG! 

TRYCKKNAPPAR 
Ett rikt varierat program. Modern konstruktion. 
Jätte-enkelt montage. Fabr. Starkstrom. 
REKVIRERA VAR KATALOG! 

KONTAKTORER 
Från 6 - 200 A. NYHET: Mekanisk förregling. 
NYHET : Montage på skena. Fabr. Starkstrom. 
REKVIRERA VAR KATALOG! 

ELEKTRONISKA TIDRELÄER 
Tid·, blink- och taktreläer. Även helt kontaktlösa 
upp till 45 A. Även stabiliserat utförande. 
REKVIRERA VAR KATALOG! 
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TECHN/PO\lVER t 
USA:s ledande tillverkare av lågspännings

moduler, nu med tillverkning' i Schweiz 

Snabb leverans - Låga priser 

Hög kvalitet - 3 års garanti 

LIKSPÄNNINGSMODUL pe80 

Inspänning: 115 eller 220 V, 50-400 Hz 
Utspänningar: från 2,8-160 V DC 
Utströmmar: 0,05-6 A 
Stabilitet: bättre än 0,05 % ' 
Rippel: Max 0,002 % eller 500 fJ.V 
Temperaturområde: -20- + 70 0 (TK 0,015 %/"C) 
Leveranstid: ca 3 veckor 

f'
L 

,. f- • 
(t-t t-t 
(t-t 

[ 

24 x26 x 35 mm 

NYHET 
MINIATYR
serieregulator 
Extrem driftsäkerhet 

Pris 198:-

Inspänning: 10-35 V DC 
Utspänningar: från 2,9-25,2 V DC 
Utströmmar: upp till 1,5 A 
'Stabilitet: ± 0,5 % 
Rippel: 0,5 mV 
MTBF: 40000 timmar enligt MIL-HBK-217 vid 95 0 bastemperatur 

Begär Technipowers nya 62 sid. kala log 

SCANDIAMETRICAB 
S. LÅN GGA T AN 22 . FACK SOLNA 3 • TEL 08/820410 

Informationstjänst nr 57 

I 
f 
I 

~ . '" -............ .,..,., -------_.-.-' 
~ 

får Ni halvljud 
ur Era skivor
öppna till helljud 
med nya 

V-15 typ II 

Frekvensområde 20-25000 Hz 
Följsamhet vid 0,75 g, nål
tryck: 400 Hz-18 cm/s, 1 000 
Hz-5000 Hz - 26 cm/s, 10000 
Hz-18 cm/s 
Nålspets elliptisk 5 X 18 I' 
Kanalseperation bättre än 25 
dB vid 1000 Hz, bättre än 17 
dB från 500 Hz till 10000 Hz 
Spårningsvinkel 150 

Nåltryck 0,75-1 ,5 gr 
Utspänning 3,5 mV per kanal 
Impedans 47000 ohm per ka
nal 

Typ M 75-~ 

Typ M 75 E 

Frekvensområde 20-20000 Hz 
Följsamhet vid 1 g, nåltryck: 
400 Hz-18 cm/s, 1 000 Hz-
25 cm/s, 10000 Hz-14 cm/s 
Nålspets elliptisk 5 X 18 I' 
Kanalseperation bättre än 25 
dB vid 1 000 Hz 
Spårningsvinkel 150 

Nåltryck 0,75-1,5 gr 
Utspänning 5,7 mV per kanal 
Impedans 47000 ohm per ka
nal 

Samma data som ovan men med nålspets 151', Nåltryck 1,5-3 
gr Utspänning 5,9 mV per kanal. 

SONIC AB 
Stationsvägen 13 . Diursholm. Tel. 08/7552840 
Erik Dahlbergsgatan 6, Malmö, Tel. 040/11 6010 

Informationstiänst nr 58 
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lEADER 
Ur fabrikens mångsidiga program av test och 

serviceinstrument kan vi nu erbjuda: 

• TY-, FM- och video-svepgeneratorer 

• TY-fältstyrkemetrar 

• HF och LF signalgeneratorer 

• oscilloskop 

• stroboskop 

• millivoltmetrar 

• Grid-dipmetrar 

För närmare upplysningar, kataloger och priser 

AB INTENSA 
Artillerigatan 95, Stockholm NO, tel. 08/630140 

Informationstjänst nr 59 

TEMPERATUR
REGULATOR 

för proportlonell- tempElrSlturreglering med tyristorer. Reglerad ström max. 
10 A, för högre strömmar;'separattyristortillsats 

Visas på IM-utställni~gen manter 12f. 

SW'~iMA:~VENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 
Pepparv~gen 27 . Stockholm· Farsta 5 . Telefon 08/940090 

Informationstjänst nr 60 

Begär specialbroschyr pci lödverktyg, 
skalverklyg, elektroniklänger, pin
cetter, kylverktyg och transformato
rer. Vi för alla ledande märken. 

EREM 
Lättare. smidigare verktyg för 
ELEKTRONIK och FINMEKANIK 

Bilden visar en omtyckttcing för 
klippning pci korl och i Ircinga 
utrymmen. 

Beställ Erems katalog över mo
derna länger och pincetter. 

Begär demonstration . . • 

~telix 
Norrbackagatan 48 Stockholm Va 
Tel. 08/3020 3S 

Informationstjänst nr 61 
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FET 
2N3819 
2N3820 
2N3823 
2N4223 
3N128 
3N140 
3N141 
3N142 
40467 
40468 
BFX63 
B5X82 
MFE2094 
MPF102 
MPF105 
TIS34 
TISS8 
U110 
U112 

1-24 st 
6,00 

20:00 
34: 00 
32: 80 
8: 50 
9: 50 
9: 10 
6:30 
7: 20 
4: 40 

39: 00 
39:00 
15: 90 
9:80 
8:80 
7: 50 
18:50 
30:50 
26: 50 

BYGG SJÄLV= 
SPAR PENGAR 

»Vanliga» transistorer gott 

DYNACO SCA-35 
Högklassig Hi-Fi förstärkare i 
byggsats. Effekt: 2 X 17,5 W. 
Frekvensomfång: 20....:.20000 
Hz ± 0,25 dB. Distorsion: 
mindre än 1% vid 2 x 17,S W. 
Ingångar: pick-up, bandspela
rehuvud, band, radio och ex
tra. Kontroller: ingångsvälja
re, volym, bas, diskant, balans, 
loudness, nålraspfilter och 
mono/stereo-omk. Utgångar: 8 
och 16 ohm. Förstärkaren är 
mycket lättbyggd, beräknad 
byggtid ca 8-10 timmar. Även 
rena nybörjare lyckas bra med 
denna konstruktion. 

urval. 
Prisex. ur nya prislistan: 

AC117/175 8: 80 
AD149 5: 45 
AF102 3: 80 
AF124 2:60 
ASY26 2:60 
ASY28 2:90 
BC107 (A&B) · 2: 05 
BC108(A&B) 1: 75 ' 

DYNACO PAS-3X 
förförstärkare i byggsats. 

DYNACO STEREO 70 
2 x 35 W effektförst. för ovan
stående ff. 

BC109 (B&C) 1: 90 •. Begär offert 
RCA, Motorola, GE, Deko, TI 
Philips, Mullord, Siemens, Tfk 
m. fl. 

Beställ nu från 

Firma 

BO HELLSTRÖM 
Bergshamra1 • 0176/6090 

Informationstiänst nr 62 

BYGG SJÄLV. : 
HI-Fl FÖRSTÄRKAREN 
Nitaggregat med transformator 
35 V/l ,5 A= eller 35 V/3 A=, be' 
roende, på önskad uteffekt. LI k
riktare 4/384Z ldseldioder, krets
kort av universaltyp för monte· 
ring av likriktardioder och stabl
lisatortransistorer, standardkrets· 
kort PC96 eller PC106. 
SpinningsstabIlIsator och filter 
2 X 5000 uF och högeffekttran· 
sistorer och zenerdiod. 
Förtörstirkare med kiseltransi· 
storer BC154 och .3 X BCl13, i 
mono· eller stereoutförande, 
komplett med tryckt krets och 
alla komponenter. 

Slutsteg med transistorsats AFll 
eller AF12, komplett med tryckt 
krets och alla komponenter. 

Tandberg bandspelare 64X, utan 
slutsteg. 

Transistorsats AF12 pris separat 
68.40/st. netto. 

För alla upplysningar samt sche
mata på förstärkarna ovan se vår 
katalog. . 

Videoprodukter, Olbergsgatan 6A, 
Göteborg O, tel 031/21 3766, 
257666. 

Sänd katalog över radiomateriel 
inkl schema över förstärkare och 
likriktare. 

D kronor 2.55 bifogas I frlmär· 
ken för katalog I lösbladssy· 
stem 

D kronor 6.55 bifoQas I frimär
ken för katalog I ringpärm. 

Namn 

Adress 

Postadress 

Informationstjänst nr 64 

HI-Fl Produkter 
Box 32, Hisings·Tuvo Tol. 031/55 f6 57 

Informationstjänst nr 63 

BYGG SJÄlV EN 

Finns i ett stort antal modeller med en, 
två eller tre manualer. Utomordentligt god 
klang och stort klangfärgregister känne
tecknar dem alla. Kan förses med tillsat ~ 
ser för en mängd intressanta och skojiga 
klangeffekter. Färdig möbel i ek eller val · 
j\öt, tryckta kre~sar, byggnadsbeskrivning 
!på svenska o. $ . v. gör byggandet enkelt. 

ATT BYGGA EN 
IJÖHM·ORGEL ÄR 'EN VER KLIGT 
lNTRESS'ANT OCH GIVANDE 
iFRITIDSSYSSELSÄTTNING! 

En trevlig 45·varv. prov.kiva (EP) a kr 
5 : - plus porto samt broschyr kan erhållas 
f,ån ..... -.. _-" f . , 

/ ' 

elektron - mUSIk 

t\lYÅKER TEL. 98 
Informationstjänst nr 6S 



HÖGTALARE 
Fabrikat PEERLESS 

Runda, ovala, miniatyr-, förstärkar

och bredbandshögtalare. 

»Hig h Fidel ity» 

högton-, mellanton-, bas-, dubbel-, 

kon- och coaxialhögtalare 

3-kanals delningsfilter 

i byggsats 

KIT 2- 8 
KIT 3-15 
KIT 3-25 
KIT 4-30 

Högtalaranläggningar: 
monlerade på baffel 

PABS 2- 8 
PABS 2-10 
PABS 3-15 
PABS 3-25 
PABS 4-30 

PABS 3-15 

compactsystem 

6,5-2 
24 -2 
50 -4 

U~~F.T!c~! 
Kronobergsgatan 19 - Tel. 520685 

Informationstjänst nr 66 

ERAB 
Miniatyrreläer ' för tryckta 
·kretsar. Lämpliga för HF. 
Begär broschyr. 

ELEKTRO-RELÄ AB • Glan.hammar.g. 101, Sthlm Tel. 08-471376 

Informationstjänst nr 67 

STRÖMTRYCK 
- tryckta kretsar liir hiiga 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 li- ~ 

censavtal med den internationellt ledande ' 
gruppen inom området, bl.a. Photocircuits 
Corporation, New York, är vi a jour med de 
senaste erfarenheterna. 

Mönsterkort ~kala 1:1 CRO'MTRYCK konstruerat vid 
AB Transistor 
Stockholm Jimtlandsg. 151, Vlllingby. Tel. 372& 40 . 

Informationstjäns' nr 68 

i 

,sCHRACK 
besvarar kontaktfrågor . • • • • • I •• I 

Miniatyrreläer 
Typ RA 

rekvirera 
datablad 

och 
prislistor 

Kontaktorer Typ M 

Universalreläer 
Typ CAD 

Specialbroschyr och prislisla hos generalagenten 

ingenjörsfirma 

ItUI5Iel,nll' · ta I. 
Tel~fon 031/64 05 90, 64 0591 Box 51017 
Göteborg 51 Ostergärde Industriområde 

Informationstjänst nr 69 

, . 

. ,NU 
S'ÄLJER VI OCKSÅ 

TONBAND 
TILL MYCKET FöRMANLIGA PRISER 

Beställ prislista! 

ELEKTRONRÖR 
,. KÖPER NI SOM VANLIGT FRAN OSS 
, TILL ' SAMMA FöRMANLIGA PRISER 

SOM TIDIGARE 

Informationstiänst nr 70 
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STEREO HIGH FIDELITY 
Byggsatser: 
»RST lO» stereoförstärkare, helt ki
sel-trans istoriserad, 2 x 15 wattmus ik
effekt (1 x 9 watt sinuseff.), effekt
bandbredd 20-20000 Hz under 1 % 
dist., 20-60000 Hz ± 3 db, 6 valbara 
ing. med tryckknappsinst. var. känsl.
inst. av 4 ing., omkoppl. för tal/musik, 
högt o. lågt ljud, mono/stereo, tape 
monitor m. m. elegant låg modell end . 
ca 10 cm hög med låda i valnöt. Pris 
komplett med låda netto inkl. oms kr. 
850:-. 

»UKW 1 000 IV» hi-fl FM-tuner, mono 
eller stereo, transistoriserad, färd ig
kopplade trimmade enheter m. t ryckta 
kretsar, lätt att bygga, 4-gang-kond., 
AFC, brusspärr, 2 instrument, för ste
reo decodero. tonbandfilter,30-20oo0 
Hz under 1 % dist. Kan fås även med 
fälteffekt-trans istor (FET). Samma 
mått som »RST 30» ca 10 cm hög med 
låda i valnöt. Pris komplett med låda 
netto inkl. oms monomodell kr. 590: 
dito med FET kr. 700:-, stereomodell 
kr. 765: -, dito med FET kr. 840:-. 

»SUPER 3D» stereoförstärkare, tran
sistoriserad, 2 x 15 watt sinuseffekt, 
20-20000 Hz ± 1,5 db, 0,3 % dist. v. 
1 000 Hz 10 watt 15 oh m, tryckta kretsar 
med påmoiit. komponenter. Pris 
komplett m. låda teak el. jakaranda 
netto inkl. oms kr. 555:-. 

Även de välkända byggsatserna från 
DYNACO och H. H. SCOTT. 

I övrigt kan vi leverera de flesta väl
kända fabrikaten av stereoförstärkare, 
FM-tuners, receivers, skivspelare, nål
mikrofoner, bandspelare, stereoiurar, 
mikrofoner m. m. 
Låga nettopriser inkl. oms. Vid för
frågningar bör såvitt möj ligt anges 
fabrikat, prestanda, prislägen etc. för 
erhållande av rätt offert. 

INGENIÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7, Stockholm VA 

Tel. 305875,320473 

Informationstjänst nr 71 

SIBI 
ställer stora krav 
på ton-, bild- och 

färgkvalitet! 

Gör Ni? 

RIDIO • TV 
HI-Fl • STEREO 
BINDSPELIRE 

Begär prospekt! 

AB Harald Wållgren 
Stockholm C Göteborg 2 

te l. 08/102304 te l. 03111749 80 
Tegnerg . 29 Box 2124 

Malmö 
te I. 040/612 60 

Sergels väg 11 c 

Informa tionstjänst nr 72 
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TUNG 
RELÄER 

nu i sju olika utföranden. 

Kontaktbelastning upp till 
100 W. 
Levereras med slutande, 
växlande eller kvicksilver
fuktade kontakter. 

Begär datablad 

AB PROCESSOR 
Pyramidvägen 7_Solna tel. 830440 

Informationstjänst nr 73 

~fIex 

REFLEX kop'plingsu rför veckoprogram 
Bevakar alla radioprogram under hela 
veckan 
Kopplar bandspelaren och spelar in 
program när Ni inte är hemma 
Kopplar värmen i sommarstugan så. all 
dct är varmt när Ni kommer dit 
Kopplar belysningen när Ni är bortrest 
för all ge sken av all nå.gon är hemma 
Väcker Er med musik på. morgonen 
Är dessutom en vacker prydnadsklocka 
med exakt gå.ng 

Begär broschyr frön 

INDUSTRI AB 
REFLEX 

Flysta gränd 3-7. Spå.nga 
Tel. 364642,364638 

Informationstjänst nr 74 

TYP X-14 
PRIS: I ST 371:-

100 ST .280;- IST 

INGENJ<:SRSFIR~AN 

XELEX 
VSTADSVAGE.N 136 
JOHANNESHOV 08-.90510 

Informationstjänst nr 75 

Kinsekisha 
Styrkristaller från 360 Hz till 100 
MHz. 
Prisexempel: 
HC-6/U för PR-bandet 60:-jpar 
brutto. 
HC-18/U för PR-bandet 55: -/par 
brutto. 
HC-18/Wför PR-bandet 52:-/par 
brutto. 

Förstörkarbyggsatser 
Uteffekt 3-30 W, med pc-plattor 
och kiseltransistorer, priser från 
60: - kronor. 
Begär datablad. 

VIdeoprodukter 
Olbersgatan 6 A, Göteborg Ö 
Tel. 031J21 3766,15 76 66 

Sänd katalog över radiomateriel, 
hittiiIs utkomna blad över rör, rör
hållare, motstånd, potentiometrar, 
kondensatorer, transformatorer, 
kristaller, högtalare (12 sidor hög
talare), materieilista för RT:s ama
törmottagare, Geloso och Mini
ph ase sändare och mottagare m.m. 
Amatörrobatter intiil 40 %. 
D kronor 2: 55 bifogas i frimär

ken för katalog i lösbladssys
tem. 

D kronor 6: 55 bifogas i frimär-
ken för katalog i ring pärm. 

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

Adress. ....... " ................... .. ....... ....... . 

Postad ress· .... ···· ··· .... ·· .. ··· .. ·· .. ···· ...... . 

Informationstjänst nr 76 

Radannonser 

EFFEKTrRANSISTORER 

2N1895 85 W NPN 25 MHz 15:00 
2N424 85 W NPN 10 MHz 6:00 
2N3852 30 W NPN 40 MHz 13:00 
2NI038 20 W PNP 10 MHz 3:00 
2N3303 3 W NPN 500 MHz 15:00 
2N1132 2 W PNP 100 MHz 4:50 
2N697 2 W NPN 100 MHz 4:50 

Prislista över transistorer, SCR, 
kisellikriktare, zenerdioder m. m. 
sändes på begäran. 

KRIFO-elektronik, Längjum 
Telefon 0512/71083 

TV-Rör till 1/2 priset, lista sän
des gratis. Bertil Holmlund, Bagg
böle, Brännland. 

Trafikmottagare: 
AR88D (RCA), SR21AX (SRT), 
BC312-348. billigt. Polisradiokon
vertrar 40, 80 eller 170 MHz, fär
diga 115:-, byggsats 48:50. Låda 
med strömbrytare och antennkon
takter 19:-. 
Tonband Polyester 
3# 250' 
3 st 
5* 900' 
6# 1 800' 
7# l 800' 

6:90 
7:90 

14:15 
12:55 

AB Teleregler, Box 8, Härryda 
Telefonorder 0301/301 27 

Principscheman 

Principscheman i RT är ritade enligt 
följande riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styck
Iistor. 

Beträffande komponentvärdena I 
schemana gäller att 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 p. = 3 p.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 
postgirokonto : 656007 
prenumerationspris: helår 12 nr (J/8 
dubbelnummer) 38:-
lösnummer 3: 75 

Prenumeration kan besUlIlas 

direkt från Prenumerationsavdelning
en, Box 3263, Stockholm 3, i Sverige 
på närmaste postanstalt med postens 
tidningsinbetalningskort postgirokon
to 656007. 

Adressändring 

som måste vara oss ti IIhanda 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 alt 
adresslappen på senaste mottagna 
tidning bifogas eller klistras på 
adressändringsblanketten • 

Observera, att ovanstående gäller 
även vid tillfällig adressändring. 



DIRECTOR 21 

Ännu en NYHET från PEARCE-SIMPSON 
Miami, Florida, USA 

Heltransistoriserad 23-kanals 5 W radiotel. 27 MHz 
FÖR DEN KRÄSNE 

Pearce-Simpson säger följande om Director 23: 
We're proud to announee the al/-new Director 23. The new Director 23 
may look like the old Di recto r, but that's where the resemblance begins 
and ends. The Director 23 boasts greatly improved noise /imiting cir
cuitry, new amplified AGC circuit, far superior adjacent channel rejec
tion, and cross modulation rejection of 80 db down (which virtually 
eliminates cross-mod interference)! It's the one transistor set that 
doesn't know it's a transistor set: It thinks and acts like a tube set! And 
it's specifically designed as the perfect piece of mobile equipment to 
be used with the Guardian 23 or 23 B base station: A winning com
bination! Pris 1 950:
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! 

ELDAFO 
INGENJÖRSFI.RMA 

Kvarnhagsgatan 126, Vällingby. Tel. 08/896500,897200 
ATERFÖRSÄLJARE SÖKES ----__ 

Informationstjänst nr 77 

JORDANWATTS 
Svenskbyggd basreflexlåda typ ÅR-H 17 

Längd : 48,S cm 
Bredd: 26 cm 
Djup: 22 cm 
Impedans: 4 eller 

8 ohm 
Max. effekt: 24 watt 

musik 
Frekvensomfång: 

40-20000 Hz 

Perfekt transientåtergivning och ren bas utan låd ljud . Resonansfri låda i kraftig 
spånskiva och lamellträ. Finns i teak och jakaranda med matchad Iygfront. 
Lättplacerad på golv eller bokhylla. Byggd av specialister för finsmakare. 

Jordan Watts modul högtalare kännetecknas av: 

• Metallkon med hyperbolisk form ger 
extremt brett frekvensomfång och 
jämn spridning. 

• Talspole i lättviktsutförande. 
• Högeffektiv »Ferroba» magnet med 

långt magnetgap. 

• Alla delar i metall eller plast, kan sän
kas ned i kokande vatten utan påverkan. 

• Varje modul är akustiskt dämpad så 
att en jämn basåtergivning erhålles 
utan individuell intrimning aV varje 
låda. 

Södra Vägen 12, Göteborg S. Tel. 031/81 01 9S 

Informationstjänst nr 78 

:0 

Dubbelpotentio. 
metrar med 
gemensam axel 

CLR 1185 Max belastning l W. D"iam 32 mm, ' 
djup under panel 28 mm. Axel/ängd 60 mm, 
- diam 1//'. Lagerförs i olika värden från 
2XSO il til12X50 k il . 
CLR 5018 Max belastning 4 W. Diam 49 mm, 
djup under panel 38 mm. Axel/ängd 60 mm, 
- diam 1//'. Lagerförs i olika värden från 
2Xl00 il till 2Xl00·kil. 

AB OtiSTA BXCKSTRtiM 
TELEFON 5403 gO BOX 12089 
STOCKHOLM 12 ~ 

Informationstjänst nr 79 

DYNAMISKA STEREOHÖRTELEFONER 

Professionell kvalitet till rimliga priser 

• Impedans: 4-8-160 
• Frekvensområde: 

20-18.000 Hz 

• Effekt: 300 mW 
• Känslighet: 108 db 

(vid 1000 Hz/1 mW in) 

• Vikt: 350 g 

Nyhet 
med separata hög
och lågfrekvens
högtalare samt 
inställbar 
högfrekvensnivå 

Typ: DH-G4·S 

Skandinavisk HOSIDEN-agent: 

SCAPRO 

• Impedans: 4-8-160 
• Frekvensområde: 

20-20.000 Hz 

• Effekt: 300 mW 
• Känslighet: 105 db 

(vid 1000 Hz/1 mW in) 

• Högtalare: 
2 st 4 cm från 2.000 Hz 
2 st 8 cm till 8.000 Hz 

• Vikt: 400 g 

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

Informationstjänst nr 80 Ii 
RADIO & TELEVISION - NR 11-1967 89 



1[: /~ 110.~] inkltpsregister (f?z!~1 
HUVUDREGISTER 

AB Alerma 
Orsavägen 18, Fack 
Bromma 19 
08/254844 
Arbetsfärdiga rItelement för tryckta 
kretsar 

Allgon AntennspecialIsten AB 
Smedby, Akersberga 
tel 0764/201 15, telex 10967 
Agentur: Clark teleskopmaster 
och Granger log-period. antenner 

AlmqvIst St Wiksell 
Skolavdeln ingen 
G. Brogatan 26, Box 159 
STOCKHOLM 1 
08/22 9180 

AmerIkansk LjudteknIk AB 
S:t Eriksg. 54, Stockholm K. 

PRODU KTREGISTER 
Alarmsystem 

Signaltjänst Alarm AB, Stockholm 
Ing.flrma L G Osterbrant, Jönköping 

AlarmsY8tel" 

Securitas-Alarm AB, Stockholm 

Antenner 

Allgon. Antennspecialisten AB 
antenner alla slag samt tillbehör 
Eldafo. Ing.flrma, Vällingby 

Apparetlådor 

AB Seltron Teleindustri, Spånga 

Arbets- och Skydd8kllder 

AB ·Stockholms Tväll, Solna 

Axelkopplingar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Batterier 

Hellesens Svenska AB, Stockholm 
AB Champion Radio , Stockholm 

I!lIantenner 

AB Champion Radio, Stockholm 

Dekader 

Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

DIgItalutrustnIngar 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

DIodbryggor 

AB Elektroholm, Solna 
AB Elektroutensiller, Akers Runö 

GENERALAGENTURER 
Accel 

Paris, Frankrike - AB Gösta Bäck
ström, Stockholm 

AEI Export Ltd 

Bristol , England - AB Gösta 
Bäckström, StOCkholm 

Alr-Tronle 

Boulogne-sur-Selne, Frankrike 
AB Gösta Bäckström, StOCkholm 

Amphenol Corp 

USA/England - Firma Johan 
Lagercrantz, Solna 

• 
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Tel : 08/51 56 28, 5250 62 
Jemsen högtalare, Chicago. 
Firman etablerad 1939 

AB Bofors 
Bofors 
0586/360 20 
G ivare för tryck, kraft, läge 

AB Gösta EtIckström 
Sysslomansgatan 16 
Stockholm 12 
08/54 03 90 

AB ChampIon RadIo 
Stockholm Rörstrandsg. 37. 08/349755 
Göteborg Cederbourgsg. 9. 031 /200325 
Malmö Regeruentsg. 10. 040/729 75 
Sundsvall Vallug. 3. 060/150310 
Elektronikkomponenter en gros 

DIoder 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 

Elektronrör 

AB Champion Radio, Stockholm 

Filter 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

FInsikrIngar 

Prestoteknik AB, Stockholm 

Flatkabel 

AB Elektroutensllier, Akers Runö 

Flexibla Laminat 

AB Elektroutensil ier, Akers Runö 

Fliktar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Fördröjningsledningar 

AB Elektroutensil ier, Akers Runö 

Förstlrkare 

AB Transistor, Stockholm 
Förstärkarbolaget 
B Frölinger & Co AB, Stockholm 

Genomföringar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Givare 

AB Bofors, Bofors 
AB Elektroutensllier, Akers Runö 

Burroughs Corp/Eleetronle 
Components Dlv 

USA - Firma Johan Lagercrantz, 
Solna 

Bussman 

USA - Firma Johan Lagercrantz, 
Solna 

• 
Cannon Eleetrlc Co 

Australien, England, Frankrike, 
Kanada, USA, Tyskland - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Colllns Radio Co 

USA/England - Firma Johan 
Lagercrantz, Solna 

Eldafo Ingenjörsfirma 
Kvarnhagsgatan 126 
Vällingby 
08/89 65 00, 89 n 00 
Kommunikationsradio - Privatradio 
med alla tillbehör 

AB Elektroholm 
Dalavägen 12 
Solna 1 
08/820280 

AB Elektroutenslller 
Akers Runö 
0764/20110 

AB Farad 
N~borgsgränd 1 
Hagersten 
08/186600, 1950 01 
Kondensatorspec ialisten 

Halvledarkomponenter 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion fl.adlo, ·Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 
Fl rma Johan Lagercrantz, Solna 

HF-Dro8slar 

AB Elektroutenslller, Akers Runö 

Hällare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Högtalare 

AB Champion Radio, Stockholm 
Ameri kansk Ljudteknik- AB, 
Stockholm 
Svenska Högtalarefabriken -
Sinus, Stockholm-Vårby 

Hörtelefoner 

AB Champion Rad io, Stockholm 

Instrument 

AB Champion Radio, Stockholm 

Integrerade kretsar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Isolatorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

ITV 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Koaxialkabel 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Colvern Ltd 

Romford, England - AB Gösta 
Bäckström, StOCkholm 

Component Re8aareh Co Ine 

Los Angeles, USA - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Contelee S A 

Biel-Bienne, Schweiz - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
EasterlIna Angu8 Instrument Co Ine 

USA - F:a Johan Lagercrantz, Solna 

AB Transistor 
Svarvarg. 11 , Stockholm K. 
Tel : 08/54 17 30 

Förstlrkarbolaget B Fröllnger " 
Co AB 
Ehrensvärdsgatan 1 
Stockholm K 
08/53 19 95, 5225 28 . 
Förstärkare, mikrofoner högtalare 

Gylling Elektronik-Produkter AB 
Avd. Tryckta ledningar 
Box 44030 
Stockholm 44 
08/180000 

Hellesens Svenska AB 
Artillerigatan 16 
STOCKHOLM O 
08/670065 

Kommunikationsradio 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Komponenter 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Kondansatorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 
AB Elektroutenslller, Akers Runö 
AB Farad, Hägersten 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

Kontaktdon 

. - AB -Gö·sta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 
AB Elektroutensiller, Akers Runö 
Firma Johan Lagercrantz, Solna 

KopplIngsdon 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektrol)olm. Solna 

Kylanordningar 

AB Gösta Bäckström, StOCkholm 

Kylflinsar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Lampor 

AB Elektroholm, Solna 

Lamptabl6er 

Ing.flrma L G Osterbrant, Jönköping 

Electrothermal Englnaerlng, Ltd 

London, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

EMI Sound Products Ltd 

Hayes, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Erla Res1stor. Ltd 

England, Kanada, USA - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
FaIrehlId Instrumentation 

USA/England - F:a Johan 
Lagercrantz, Solna 

• 



Olof Klevestav AB Okab 
Eva Bonniers Gata 6 - Box 601 
Hägersten 6 
08/88 88 30- 31 
Roederstein kondensatorer - Res1sta 
och LCC motstånd 

Firma Johan Lagercrantz KB 
Gårdsvägen 10 B 
Solna 
08/830790 
Komponenter 
Mätinstrument 
RadiokommunikatIon 

Prestoteknlk AB 
Telekomponenter 
Hornsgatan 50 A 
Stockholm 4 
08/40 72 38, 40 37 96 

Ledningamateriei 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 

Likriktare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio , Stockholm 
AB Seltron Teleindustri, Spånga 

Ljudanläggningar 

AB Transistor, Stockholm 

Lödutru8tnlngar 

AB Champion Radio , Stockholm 

Mikrofoner 

AB Champion Radio, Stockholm 

MIkrokomponenter 

AB Elektroutensilier, Akers Runö 

MIkrokretsar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 

Motorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 

MotstAnd 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, StOCkholm 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

MotstAndsgivare 

Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

Mltbryggor 

Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

General Radio Co 
USA/Schweiz - Firma Johan 
Lagercrantz, Solna 

• 
HamIIn Inc/FlIght Refuelllng Ltd 

USA/England - F:a Johan 
Lagercrantz, Solna 

A H Hunt (CapaCIlOrs), Ltd 

London, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
Keyswitch Relays Ltd 

London, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Svensk tillverkning av säkringar och 
säkringshållare 

Securitas-Alarm AB 
Sibyllegatan 79 
STOCKHOLM O 
08/233330 
Generalagent för Grundig Electronlc 
i Visual Engineerings 

AB Seltron Teleindustri 
Egnahemsvägen 15 
Spånga 
08/36 77 90 

Signaltjänst Alarm AB 
Scheelegatan 11 
Stockholm K 
08/54 48 60- 61 , - 62 
Agenter för Ademco USA, 
Cerberus Schweiz 

Mlitlnstrument 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

NItaggregat 

AB Elektroutensil ier, Akers Runö 

Omkopplare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio , Stockholm 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

Panelmllln8trument 

Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

Potenllometrar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

Precl810n8potentlometrar 

AB Elektroholm, Solna 
Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

PrecisionsmotstAnd 

AB Elektroutensilier, Akers Runö 
Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

RadiokommunikatIon 

Eldafo, Ingenjörsfirma, Vällingby 
Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Raltar 

AB Champion Radio, Stockholm 

Kings Electronlcs Co Inc 

Tuckahoe, USA - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
Per1ecllon Mlca Co 

Chicago, USA - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Permanold Ltd 

Manchester, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

PYE Telecommunlcatlonl Ltd 

England - Firma Johan Lagercrantz, 
Solna 

• 

mCl"!ifiJWr1JfJfJ 
Hyr ut Ddt säljer 1IIDdI!I'1I 

skyddskläder 
i uitt DÖ! pastellfiirger 
~ 08/272530 • SOUIA c-
Svenska Högtalarefabriken 

Box 10 I@I Stockholm Vårby fl 
08171001 10 il, 
Tillverkare av SINUS 
högtalare 

Reller 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

RItelement 

AB Alerma, Bromma 

RörhAllar. 

AB Gösta Bäckström; Stockholm-

Servoulrustnlngar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Skrivare 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Sklrmmaterlel 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Strömställare 

AB Elektroholm , Solna 

Stall ska omformare 

Ing.fi rma L G Osterbrant, Jönköping 

Säkringar 

AB Champion Radio, Stockholm 
Prestoteknik AB, Stockholm 

SäkringshAllare 

Prestoteknik AB, Stockholm 

Temperaturindikatorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Temperaturmlt- och reglerutrustning 

Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

Ruwel-Werke 

Geldern , Tyskland - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
SFMI 

Asnieres , Frankrike - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

S. Smiths Industrles Ltd 

Rugby, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 

SWEMA 

Svenska Mätapparater F.A.B. 
Pepparvägen 27 
Stockholm, Fack 20, Farsta 5 
Växel 08/94 00 90 
Tillverkare av Dekader, Mätbryggor, 
Temperaturmät- och reglerutrust
ningar, Precisionsmotstånd, 
Precisionspoteniometrar m m. 

IngenJörsllrma L G Osterbrant 

Tegelbruksgatan 10 
Box 537, Jönköping 2 
036/1281 96, 11 40 73 
Kontrollutrustning för process
övervakning 

Termlstorer 

AB Elektroutensilier, Akers Runö 

Termostater 

AB Elektroholm, Solna 

Transformatorer 

AB Elektroutensil ler, Akers Runö 

Transistorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 

Trlmpotenllomelrar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 

Tryckta Kret.ar 

Gylling Elektronik-Produkter AB, 
Stockholm 

Tyristorer 

AB Elektroholm, Solna 

TV-anläggningar 

Securitas-Alarm AB, Stockholm 

TV-kamror 

Securitas-Alarm AB, Stockholm 

TV-bandspelare 

Securitas-Alarm AB, Stockholm 

Undervlsnlngslnatrument 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

VridmotstAnd 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Technlque et Produlta 

Boulo\1ne-sur-Seine,' Frankrike -
AB Geista BäckSV9m, Stockholm 

Texas Instruments 

England, Frankrike, Tyskland, USA 
AB Gösta Bäckström, Stockholm ' : 

Tuscan Corp 

USA - F:a Johan Lagercrantz, Solna 

Thermalloy Co 

Dallas, USA - AB GöSta Bäckströmi 
Stockholm " 

Union Carblde Kemet 

USA/England - Firma Johan , 
Lagercrantz, Solna 
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NYHETI CHINAGLIA sedan 
1930 MÄTINSTRUMENT 

CHINAGLIA TRANSISTORPRQVARE 130 

UTfÖRANDE: e Portabel 
• hölje av stryktålig melaminplast 
• Instrument med vridspolesystem stor tydlig 

trefärgad skala med yttre nollställningsskruv 
• batteridriven med 1 st 3 V cell 
e Vlkl400 g 

EGENSKAPER: 
• kontrollerar normala o. effekttranslstorer 
• kontrollerar läckning lee O 
• kontrollerar fram- o. backmotstånd hos halv

ledardioder 
• visar O strömförstärkning på direktvisande 

skala 0--100 och G-3OO 
• provar både PNP- och NPN-Translstorer 

Andra CHINAGLIA INSTRUMENT 

Lob. TRANSISTORPROVARE med 6 frekv. upp 
till 100 MHz 
UNIVERSALINSTRUMENT DInotester 200 kQ/ V 
D: o 660 B 20 kQ/V o. Lavaredo 40 kQ/V med och 
utan signalInjektor upp t. 500 MHz, 1 kHz mod. 
MIGNONTESTER 2 kD/V o. 20 kQ/V 
Portabel RÖRPROVARE och d: o med transis
torprovare 
ELEKTROTESTER för Installatörer 
TORRBATTERI- resp. ackumulatorprovare dl
rektvisande portabel termometer 
V ARVT ALS MÄTARE för bilverkstäder 
Volt- och amperemätare prec. o. panelutf. 
OSCILLOSKOP 
m.fl . 

MARKNADENS PRISBILLIGASTE KVALITETSTRANSISTORPROVARE Kronor 119: - ex. oms. 

FÖRSTÄRKARE SA 8-8 Med Cir-kit unika komponentmall, Cir-kit Cu-

6 STRIP och kretsplatteborr samt lödtenn 
PEAK SOUND En utomordentlig förstärkare konstruerad av AEI för moderna högkvalitativa 

pick-u ps. Med en total uteffekt av ca 16 W över 2 st 3-5 n högtalare har SA 
S..a mer än nog uteffekt för hem och allmänt bruk. Genom att NI gör allt bygg· 

Alla kan med utomordentlig framgång bygga 
den här fina förstärkaren tack vare den snillrika 
»självcheckande» komponentmallen. 

arbete (och får tlllfredställelsen att bygga själv) kan VI erbjuda förstärkaren till 
ett fantastiskt lågt pris för sådan kvalItetsutrustning. Att bygga med CIR·KIT 
Innebär något nytt och stimulerande I byggsatsväg. Färdigbyggd blir den kom
pakt och ett effektfullt Instrument att förnöja alla som hör och ser den - och 
vem som helst kan bygga SA a...a även utan föregående erfarenhet. 

CIR-KIT (se RT 9/61) SOM GER ETT OSLAGBART VÄRDE MED NY UNIK 
TILLVERKNINGSMETOD 

• Spec. av AEI utvecklad koppling 
• 2 satser transistorer med 7 st fabriksmatchade 

(14 st totolt) 
Uteffekt 8,5 W över 2 st 3-5 il högtalare per 
kanal 
frekv.område 20-20000 Hz ± 3 dB 
Känslighet: 180 mV över 1 Mn 
FörsörJning: 25 V 0,6 A vid max belastning 
Olm : 255 mm bred X 64 mm högX 76 mm djup 
- passar lätt In I en sklvspelarsockel 

• För· och slutförstärkare 
• För perfekt stereobalans separata volymkon

troller för vardera kanalen samt bas- o. dls
kantkontroll o. separata till o. frånbrytare 

e BYGGSATSEN Innehåller: 
alla CIR-KIT komponenter, unika komponent
mallen för bekväm »LAY-OUT» och kompo
nentmontering samt CIR-KIT borr och löd
tenn. 

Komplett enl. ovan med byggbeskrivning c:a Pris 225: - ex. oms. 
PEAK SOUND NÄTENHETSATS 64: - ex. oms. 
(under november månad 25 % IntroduktIonsrabatt även på enstaka satser) 

Kontakta Generalag. för Chinaglia oc:h Peak Sound: AB Hefab, Beställ gratis inträdeskort IM 67 monter 229 

För produktion o. motsv. levererar vi fabr.nya Afl02 5: 10 ASY11 9: 55 OA19 O: 85 N62 GLÖDSTRÖMSTRANSf. Prim.: 
restpoströr Afl05 5: 15 ASY60 10: 10 2/0A19 1: 10 220V 50Hz Sek. 6,3V l,3A 15: 60 

AZl 3: 95 Ef60 2: 85 PL84 3: 45 Afl06 5: 10 BC101 3: 10 OA81 O: 85 N63 0 :0 2 X 3,15V 3A 24: 60 

AZll 5: 25 EfB5 3: 25 PL500 6: 95 Afl14 5: 15 BC108 2: 60 OA85 1: 10 N65 0 :0 2 X 3,15V 4A, 4/5V 4A 36:60 

CV66 6: 95 EfB6 3: 25 PY81 3: 10 Afl15 4: 90 BC109 2: 85 OA90 O: 85 N68 0 :0 6V 8A, 8, 3V 48 31: 15 

CVllll 4: 95 Ef89 2: 95 PY83 3: 40 Afl16 4: 60 Bfl60 8: 15 OA91 O: 95 N10 Transistor 0.- GlÖdstr.transf. Prim. 

DY86/81 2: 95 Efl83 2: 95 PY88 3: 15 Afll1 4: 60 Bf181 8: 15 OA95 1: 10 220V 50Hz. Sek.: 4st 6,3V o. 2st3,15V 

EAA91 =6AL5= Efl84 2: 95 UBC81 3: 45 Afl18 9: 10 OC22 30:00 OA200 5: 10 0,5A för parallell/ serlekoppl. 

602 1: 95 EfMll 9: 25 UBf89 3: 50 Af121 5: 45 OC24 38:00 OA202 6: 00 lödöronansl. 24: 15 

EABC60 3: 25 EK90 3: 50 UC92 2: 95 Af124 3: 95 OC25 13: 50 OA210 9: 50 N11 0:0 med 1A Ilndn. 29: 50 

EBC21 9: 20 EL34 5: 95 UCH21 6: 50 Af125 3: 60 0C26 13: 50 OAP12 18: 10 N12 0 :0 med 2A Ilndn. 3i : 50 

EBC41 4: 50 EL83 3: 50 UCH31 4: 25 Af126 3: 50 2/0C26 21: 00 OAZ200 9: 40 N130 Prim. : 220V 50Hz, Sek.: 4 st 12,6 Vo. 

EBC90 3: 20 EL84 2: 15 Uf21 1: 95 Af121 3: 40 OC3O 21 : 60 OAZ205 9: 40 2st 6.3 VO,5 Alidn. f. parallell/ serlekopp!., 

EBf2 9: 25 EL66 3: 15 UL84 3: 25 även övriga europ. o. amerikanska lagerföres lödöronsansl. 31 : 50 

EBf60 3: 00 EL95 3: 20 UY41 3: 35 N131 0 :0 med lA Ilndn. 38:50 

EBf89 3: 25 EM34 3: 95 UY85 2: 65 
ELEKTROLYTKONDENSATORER F & T N132 0 :0 med 2A Ilndn. 56: 00 

EBL21 6: 15 EY81 2: 95 OB2 5: 95 
6/8 V 30/35 V 160/115V 

EC92 2: 60 EZ40 3: 25 OD3ekv 3: 95 
51"f 1: 15 2201" f 2: 10 10l"f 1: 50 

ECC33 9: 20 EZ81 2: 90 lA1GT 2: 95 
10 1: 15 250 2: 15 50 3: 30 TRANSISTORTRANSFORMATORER 

ECC40 6: 45 PABC60 3: 15 lG4GT 1: 95 
25 1: 15 300 2: 90 50+50 3: 95 mv SOHz 

ECC81 3: 25 PCC84 4: 50 lH5GT 3: 15 
50 1: 15 500 3: 10 Samtliga för parallell/ seriekoppling 

ECC82 2: 60 PCC85 3: 50 lQ5GT 1: 95 
100 1: 15 1000 5: 40 250/215 V N60 Sek.: 2X6,3V å O,3A 11: 95 

ECC83 2: 60 PCC88 5: 40 3Q4 3: 95 
250 1: 20 2500 8: 85 32l"f 2: 20 N69 0 :02 st 1V å O.lA 14: 95 

ECC85 2: 95 PCC189 4: 15 6BE6 2: 95 
500 1: 95 5000 13: 30 50 2: 50 N90 0:02 st 9V å 250mA 18: 50 

ECC91 5: 95 PCf60 3: 40 6E5 4: 60 
1000 2: 45 32+32 3: 40 N120 0 :02 st 12V å 0.2A 18: 50 

ECH4 9: 25 PCf82 3: 95 6J6 5: 95 
2500 3: 15 50/60 V 50+50 4: 35 N121 0:02 st 12V å O,4A 21 : 25 

ECH21 6: 50 PCL82 3: 60 6SC1 6: 95 
5000 6: 15 51"f 1: 15 N240 0:0 2st24V å SA 66:00 

ECH35 5: 95 PCL84 4: 30 12J5GT 4: 95 
10000 9: 15 10 1: 15 350/385 V N241 0 :0 lX24V 10A 12: 60 

ECH41 4: 45 PCL85 4: 40 12Q1GT 2: 95 
12/15 V 25 1: 15 81"f 1: 60 N243 0:02 st 24V å 3A 54 : 25 

ECH81 2: 95 PCL66 3: 95 12AS1 6: 95 
51"f 1: 15 50 1: 25 32 2: 25 N300 0:02 st30V å SA 14: 25 

ECH84 3: 20 PL36 5: 95 12SJ1G 2: 95 
10 1: 15 100 1: 90 50 2: B5 

N351 D:02X35V lA 31: 25 

ECLll 3: 15 PL61 4: 25 12SK1G 3: 95 
25 1: 15 250 2: 10 HB 2: 10 N353 D:02X35V l,5A 36: 50 

ECLB2 3: 60 PL62 3: 60 35Z4GT 3: 15 
50 1: 15 500 3: 90 16+16 2: 10 N400 0:0 2st 40V II SA 19: 25 

Ef22 3: 95 PL83 3: 15 46 1: 95 
100 1: 15 1000 6: 60 25+25 3: 45 

N421 D:02X42V lA 44: 15 
Under 10 rör 5: - exp.avg. Ex. oms. o. frakt en-

160 1: 30 1500 8: 85 32+3~ 4: 05 
N422 0 :0 2X42V 2A 50: 15 

dast per postförskott av Inneliggande lager 
250 1: 45 2200 11:40 50+50 5: 25 
500 2: 45 10/60 V 100+ 100 1: 20 

KATODSTRALR6R S' 5UPl RCA I orlglnal-
1000 3: 15 O,51"f 1,15 450/550 V 
2200 5: 60 1 1: 15 41"f 1: 60 Nll15 NÄTTRANSFORMATORER Prim.: 

lörpocknlng (=DG 13-32) Kr. 59: 00 
2500 5: 10 1.6 1: 15 8 2: 10 0-205-220-235V, Sek.: 110V 150mA, SV 

5000 9: 45 2 1: 15 50 3: 50 O,5A 22: 15 
TRANSISTORER o. DIODER 10000 12: 25 5 1: 15 8+8 2: 85 N1815 Prim.: 220V 50Hz, Sek. : 2X 183V 
AC101 1: 15 Af139 9: 95 OC44 5: 15 10 1: 15 16+16 3: 50 (=310V) 2st6,3V 2.5A 
AC125 3: 00 Af118 5: 10 OC45 4: 15 30/35 V 25 1: 50 25+25 4: 50 (=12.6V 2,5A) 49: 25 
AC126 3: 10 Af119 6: 65 OC10 6: 10 51"f 1: 15 50 1: 65 32+32 5: 25 N2030 P .: l11:220V S .: 1 X 220V 3OOmA, 6,3V 
AC121 3: 25 Afl60 9: 00 OC11 3: 25 10 1: 15 100 2: 60 50+50 1: 60 1A, 6,3V 4A kapsl .m. lödtorn 49: 50 
AC128 3: 40 Af181 8: 45 OC12 4: 15 25 1: 15 250 3: 45 N3480 Prim.: 0-205-220-235V Sek.: 2X335V 
2/AC12B 6: 60 Af185 1: 20 2/0C12 9: 50 50 1: 20 500 4: 90 500/550 V (=610V) 2X400mA 94: 50 
AC132 3: 10 ASY26 4: 35 OC14 5: 15 64 1: 25 1000 B: 40 32+32I"f6: 30 N6212 Prim.: 0-205-220-235V Sek.: l X240V 
AC151 3: 90 ASY21 4: 15 2/0C14 10: 30 100 1: 30 2500 17: 40 50+50 9: 40 200mA,lX315V 125mA 53:50 
ACl53 6 ~ OO ASY28 4: 35 OC15 3: 50 NR41 Prim.: 110-121-150-220-240 S ak.: 2X240V 
AC162 3: 90' ASY29 4: 15 OC16 B: 05 TRANSFORMATORER (till RoT beskriV· 45mA, 6.3V l,5A, 4V O,15A 19: 15 
AC163 4: 35 ASY31 5: 10 OCP10 18: 10 nlngar I lager, på beställ nlng lindas även 
AD139 B: 55 ASY32 6: 60 BA100 2: 60 med önskade data. Lev. tid 2-3 veckor) Andra nät- o. utg. transf. o. drosslar lagerföres 
2/AD139 11: 10 ASY61 18: 20 BA102 3: 40 
AD149 8: 15 ASY13 14: 20 BAl14 2: 20 

!SHEFAB} 2/AD149 16: 30 ASY14 16: 40 BY100 4: 15 Box 45025· STOCKHOLM 45' Telefon 08/201500 
AD161 1 : 05 ASY15 11: 10 BY104 B: 95 TegnArgatan 39 • STOCKHOLM C 
AD162 6: 60 ASY16 B: 05 OA10 O: 85 
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Ekofon 88 
Eldafo 89 
Elektron Musik 86 
Elektro-Relä AB 87 
Elfa Radio & Television AB 73, 94 
Eltron AB 9 
Ernitron AB 82 
Forslid & Co AB 74 
Fröiinger, B & Co AB 82 
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Habia 10 
Hansson, Elof AB 87 
Hefab 92 
Hellesens Sv. AB 62 
Hellström, Bo 86 
Hifi Produkter 86 
Inköpsregister 90, 91 
Intensa 86 
Interelko AB 21 
Knutsson, Bo AB 6, 17 
Lagercrantz, Johan 2 
Lindberg , Bengt AB 84 
Luxor Industri AB 7 
Netzing, Ake 82 
Nordisk Rotogravyr 68, 76, 80 
Nordqvist & Berg AB 20, 79 
Oltronix Sv. AB 15 
Orion Fabriks_ & Försälj-

nings AB 18, 19 
Peerless, Radio AB 66 
Persson, Martin 82 
Processor AB 88 
Pulsteknik AB 87 
Reflex, Industri AB 88 
Rydin, Arthur 14, 15 
Scandia Metric AB 85 
Scandinavian Produce AB 82, 89 
Schlumberger AB 69, n 
Seltron Teleindustri AB 16 
Shure Brothers 85 
Skandinaviska Grammofon AB 71 
Skantic Radio AB 59 
Solenco 75 
Sonab AB 83 
Stenhardt, M AB 92 
Sv. Deltron AB 72 
Sv. Elektronik Apparater AB 75 
Sv. Högtalarefabriken AB 61 
Sv. Mätapparater Fabriks AB 86 
Sv. Radio AB 11 
Sv. Siemens 13 
Sv: Tokai 93 
Sydimport 65 
Sylwander, Georg AB 5 
Tandbergs Radio AB 22 
Teleapparater 4 
Teleinstrument AB 9 
Telix 86 
Telko Telekomponenter 84 
Terratron 81 
Thellmod, Harry 63 
TV Tjänst 50, 67 
Universal-Import 87 
Video-Produkter 86, 88 
Wållgren, Harald AB 88 
Xelex 68 
Agrens Radio 89 

EPSYLON 
mät bandspelare MR 800 
MR 800 är en porlabel och lättma
növrerad 4-kanals mätbandspelare. 
Finns i både analog och digilai ver
sion. 4 bandhastigheler 1 7/S-15 N/S. 
Pris: 12.900:-. 
Begär demonstration. 

M. STENHARDT AB 
---e-------------------
Grimstag, 89, Vällingby. T. 08/870240 
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RADIOTELEFONER 
2&-31 MHz 

Tokai kommunikationsradioanläggningar tillverkas i Japan av Tokai Communication Apparatus Corpo
ration, världens största företag i branschen. Hög kvalitet och utomordentliga prestanda i förening med 
låga priser har gjort Tokai till det mest sålda fabrikatet på den svenska marknaden - bl. a. har landets 
största förbrukare, Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Vattenfallsstyrelsen, Armeförvaltningen, Marinför
valtningen m. fl., efter ingående prov och jämförelser valt Tokai. 

TOKAI TC-912 
Liten bärbar station med 
200 mW effekt. Storlek 
180x 65x 50 mm, vikt 500 
gram. Räckvidd i skogig 
terräng 3-4 km. 

Pris exkl. oms. 245:-
TOKAI TC-130S 
Lågeflektstation på 500 
mW. Storlek210 x 90 x 40 
mm, vikt 1000 gram. Kan 
även användas som mo
bilstation. Räckvidd i sko
gig terräng 4-8 km. 

Pris exkl. oms. 445:-
TOKAI TC-S02 
Bärbar tvåkanals hög
eflektstation på 1,6 W. 
Storlek 210 x 90 x 40 mm, 
vikt 1100 gram. Kan även 
användas som mobilsta
tion. Räckvidd i skogig 
terräng 5-10 km. 

Pris exkl. oms. 595:-

NYHET TOKAI TC-306S 
Bärbar högeflektstation 
på 3 W med 6 kanaler 
och tonanrop. Storlek 
230 x 90 x 45 mm, vikt 1350 
gram. Kan även användas 
som mobilstation. Räck
vidd i skogig terräng 7-15 
km. 

Pris exkl. oms. 695:-

TOKAI TC-S06S 
Bärbar högeflektstation 
på 5 W med 6 kanaler och 
tonanrop. Storlek 250 x 
80 x 55 mm, vikt1750gram. 
Kan även användas som 
mobilstation. Räckvidd i 
skogig terräng 10-20 km. 

Pris exkl. oms. 795:-

5 ARS GARANTI! 
Det har visat sig att de stationer vi leve
rerade för 5 år sedan (bl. a. till Väg- och 
Vatten) »tyvärr» ännu inte på långa vägar 
är mogna att bytas ut. Under denna tid 
har garantifelen uppgått till knappt 5 %0 ' 
Vi har därför beslutat utsträcka garanti
tiden till 5 år! 

FULLSTÄNDIG SERVICE 
Att Tokai säljs så mycket beror inte bara på 
stationernas erkänt höga kvalitet utan även på 
den välordnade och snabba servicen. Det är 
till stor del på grund härav som de statli
ga förvaltningarna har så genomgående valt 
Tokai . Samtliga stationer trimmas och juste
ras av oss med modernaste apparatur. 

30 DAGARS RETURRÄTT 
För att kunden skall kunna övertyga sig om 
att kvalitet och prestanda motsvarar hans 
önskemål, lämnar vi 30 dagars returrätt på 
alla leveranser. 

KVANTITETSRABATTER 
Vid köp av 5 stationer lämnas 5 % kvantitets
rabatt och vid köp av 10 stationer 10 % . 

SELEKTIVT ANROP 
Tillsats för selektivt anrop, som kan anslutas 
till PW-404S, PW-507S eller PW-500ES. Med
ger selektivitet för 2-15 stationer. 

Grundutförande, pris exkl. oms. 350:-

PORTABLA FM-STATIONER 
Portabla FM-stationer är under 
konstruktion hos Tokai. Produk
tionen beräknas dock i nte kun
na starta förrän år 1968. Redan 
nu tillverkas emellertid en FM
monitor (mottagare), FM-161, 
för 68-174 MHz. 
Pris exkl. oms. 595:-

MOBILA FM-STATIONER 
AB Svenska Tokai representerar också 
det danska företaget A. P. Radiotelefon
service, som t i llverkar mobila och statio
nära FM-stationer på 68-82, 155-174 samt 
336-470 MHz. 

BEGÄR PROSPEKTI Insänd kupongen i fullt frankerat kuvert ... 
till ,.. 

Atlasgatan 9 • Stockholm Va Tel. 08/349485, 3251 51 

Representant för södra Sverige: S. H. Cato AB, Väderögatan 8-10, Malmö C, tel . 040/937370 
Representant för västra Sverige: AB Sven Fagerberg & Co, Kabelgatan 35-37, Göteborg V, 

tel. 031 /24 20 00 

TOKAI PW-100S 
1,6 W bärbar, mobil eller basstation 
med 2 kanaler. Storlek 150 x 150 x 45 
mm, vikt 1150 gram. Räckvidd i sko
gig terräng 5-10 km. 

Pris exkl. oms. 445:-

TOKAI PW-404S 
4 W bärbar, mobil eller basstation 
med 4 kanaler. Storlek 150 x 150 x 45 
mm, vikt 1150 gram. Räckvidd i sko
gig terräng 10-20 km. 

Pris exkl. oms. 695:-

TOKAI PW-S07S NYHET 
5 W bas- eller mobilstation med 7 
kanaler. Storlek 150 x 150 x 45 mm, 
vikt 1 200 gram. Räckvidd mellan 
mobil- och basstation skogig ter
räng 15-30 km. 

Pris exkl. oms. 795:-

TOKAI PW-SOOES 
5 W bas- eller mobilstation med 5 
kanaler. Storlek 255 x 140 x 95 mm, 
vikt 2250 gram. Räckvidd mellan mo
bil- och basstation i skogig terräng 
15-30 km. 

Pris exkl. oms. 890:-. ---------------
I Till AB SVENSKA TOKAl, Atlasgatan 9, 
I Sthlm Va. 

I Sänd mig prospekt och prislista över sta
I tioner och tillbehör! 

I Namn: ...... .. ...... .. .... ... .................... ... .. .. ... ... .... .. 
I 
; Adress: ........... .. ............... ........ ....... ...... .. ...... .. . 

I Postadress: ...... .. .. .... .. .......... .. ... .................... .. 
I RoT 11 /67 
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ETT NAMN MED INTERNATIONELL KLANG ETT VÄRLDSBEGREPP 

REVOX bandspelare TO 1S0AB 
Bandspelaren med schweizisk kvalitet O 3 stereoingångar O 3 ton
huvuden D ·3 motorer O 2 VU-metrar O bandhastigheterna 9,5 och 
19 cm/s O skilda in- och avspelningsstereoförstärkare O 2- eller 4-
spårsutförande O direktdrift av bandet O 101/ 2" spolar O fotocell
bandstopp. 

Drivmotorn är dubbel synkronmotor i kombination med remdrift. Låg 
rotationshastighet (375 V/min .) - 2 hastigheter, 33 och 45 V/min . 
Omagnetisk tung (3,4 kg) skivtallrik i zinklegering. Tonarmen spets
lagrad och försedd med oljedämpad höj- och sänkanordning. 

Kontakta vår Ijudavdelning. 
SI im line design. 
Thorens kvalitet Er bästa garanti. 

~ELFA 
J RADIO & TELEVISION AB 

LJUDAVDELNINGEN 
SYSSLOMANSGATAN 18. BOX 12086 
STOCKHOLM 12. TELEFON 08/240 280 

ESSE L T E AB. STHLM 67 


