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Elektroniska mätgivare, för omvand

ling av mekaniska storheter till elek

triska, är sedan många år ett be

grepp och en nödvändighet inom 

den moderna mättekniken. 

För att i första ., hand möta de egna, 

högt ställda kraven på noggrannhet 

och tillförlitlighet har BOFORS inom 

sin mätavdelning utvecklat eH om

fattande program av givare för tryck, 

kraft, rörelse, acceleration osv. Bak

om de givarkonstruktioner BOFORS 

i dag kan erbjuda sina kunder ligger 

därför mångårig erfarenhet och mål

medvetet fo rskningsarbete. 

Den som köper en BOFORS-givare 

får BOFORS-kvaliteten på köpet. 

LÄGESGIVARE 
Typ RLL-2 
likspänningsmatad och avsedd för 
statiska och dynamiska läges bestäm
ningar inom områden upp till ± 25 
mm 

Elektroniska 
MÄ TINSTRUMENT 
för precisionsdala 

MEMBRANTRYCKGIVARE " 
Typ TKM-l 
för mätning av gas- och vätsketryck, 
i området 0-20 kp/cm2, fördelat på 
6 mätområden 

MÄTSYSTEM 
Typ BKF-l 
för alla typer av resistiva och induk
tiva givare. Finns i 3- eller 6-kanals
utförande och kan godtyckligt be
styckas med bärfrekvens- och/eller 
likströl11senheter 

, MEMBRANKRAFTGIVARE 
Typ KKM-l 
för bestämning av små tryck- och 
dragkrafter i området 0-100 kp, för-

' delat på 7 mätområden 

GIVARINDIKATOR 
Typ BKI-l/-2 
för mätning av statiska eller dyna
miska förlopp med resistiva mätgiva
re. Kan även erhållas med maximal
värdesindikering, typ BKI-2 

Begär utförliga databladl Ins~nd gärna nedanstående kupong AB BOFORS 69020 BOFORS 
T el. 0586/360 20 
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För insända, icke beställda manuskript, foton, teckn ingar, 
diagram o dyl material ansvaras icke. 
För alla förfrågningar som gäller i RT publicerat material -
artiklar, produktöversikter, notiser, byggbeskrivn ingar, sche
man, komponenter och kretsar m m resp allmänna förfråg
ningar om t ex inkÖp och inköpskällor hänvisas t i ll redaktio
nens telefontid : tisdagar kl 13-15. Red ser dock helst alt ev 
frågor insänds per brev, då anhopningen av spörsmål t idvis 
blivit alltför stor. 

PRENUMERATION: Se sidan 84 
Lösnummer och äldre exemplar : Rekvireras genom Press
by'rån eller direkt från Ahlen & Akerlunds Förlags AB. För
såljningsavdelningen, Torsgatan 21 , Stockholm Va, tel 081 
3490 00 - 190. Bifoga inga pengar, tidn sänds per postförskott. 
- Obs! Alla tidigare exemplar än vissa fr o m årgång 1966 
är numera slut. Redaktionen kan icke effektuera beställning
ar på kopior av artiklar ur äldre nr! 

RT:s PRINCIPSCHEMAN: Se sidan 84 

OMSLAGET: Delta komponentbemängda chassie t i llhör 
Grundig RTV-600, vars radiodel med avseende på FM
tunerns kretslösn ingar bl a granskas i den stora special
artikeln om VHF-tuners . Artikeln inleds på sid. 28. -
RTV-600 har bl a utrustats med elt nytt sl,ags fotoelek
tronisk avstämning , . Tunoscope • . Den med 51 kisel- och 
två germaniumtransistorer bestyckade förstärkareri
moltagaren har effekten 2X20 W. Radiodelen har elt fler
tal våglängdsområden. 
RT-foto: Bo Sundström, Stenbergs, Malmö. 

I 

Ledaren 17 
Televerket svarar på inlägget i RT:s aprilnummer och dödläget i den 
svenska stereofrågan berörs. 

Schlumberger och RT utlyser konstruktionstävling . . 18 
Schlumberger, moderbolag för den världsbekanta byggsatsfirman 
Heath Co, 'arrangerar tillsammans med RT en pristävling för elektronik
konstruktörer. Första pris är en USA-resa med flyg och besök på Heath 
Co:s huvudfabrik. Övriga priser bl a mätinstrument. 

Hörnu-68, en förhandspresentation ... . .. ... . . . .... 20 
SHFI, Svenska High 'Fidel ity Institutet, anordnar audioutställningen 
Hörnu-68 i Teknorama (i Tekniska Museets lokaler i Stockholm), den 
13-22 september. Ett urval av utställningens apparatnyheter presenteras 
här. 

Färg-TV-mottagare 1968 . ... ... . ..... ... . ... ... .. . 24 
22-tumsmottagare kommer i allt större utsträckning på den svenska 
marknaden och andelen transistorer i mottagarchassiet ökar överlag. -
RT kompletterar här aprilnumrets översikt, vilken dock fortfarande i hög 
grad är aktuell. 

VHF-tuners med nya komponenter och ny kretsteknik 26 
Tillkomsten av fälteffekttransistorer, Schottky-barriärdioder och inte
grerade kretsar har starkt påverkat mottagarnas konstruktion och bidra
git till kvalitativa förbättringar. Alla nya konstruktioner av intresse grans
kas i oenna unika översikt som också bjuder en apparatpresentation i 
text och bild. 

Kaknästornet ett teletekniskt programcentrum 40 
Televerkets nya radiostation i östra Stockholm utgör knutpunkten I Sve
riges Radios programförbindelser med in- och utlandet. Artikeln beskri
ver tornets utrustningar och funktioner. 

RT har provat: Goodman Stereomax AM/ FM-tuner .. 44 
Den engelska firman Goodman har presenterat Stereomax, en liten och 
behändig tuner, som matchar förstärkaren Maxamp 30 av samma fabri
kat. Tunern har både AM- och FM-band och är förberedd för FM-pilot
tonstereo. 

Oro i USA: FM-programmen slår ut grammofonskivan? 46 
..Receivern», kombinationen förstärkare/FM-tuner, är populäraste audio
utrustningen i USA och radioprogrammen våldsamt populära som pro
gram material . .. 

FM-mottagare med diodavstämning och pulsräknande 
detektor ........ ... ..... ........ ... ........ . . . . . 48 
Bygg själv-beskrivningen för september är en relativt lättbyggd FM
mottagare som avstäms med en tryckknappsats. Den kan utökas för 
TV-ljudet i band I och III. 

Schemanyheter i färg-TY-mottagare ..... . ... .. .... . 51 
Nya produkter .... ... ......... .. . . . ....... . . .... 52 
DX-spalten . . .. . .......... ...... .. . ... .. .. . ...... 56 
I praktiken, rön o. tips . ....... . . ..... . . .. .. . . . . . . . 58 
Rymdradionytt ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Vad är en Hertz? .. . . . . . .... .. ... . .. . . . . . . ... . . .. 62 
Kataloger och broschyrer .. ..... . . : ..... . ... . .... 64 
Radioprognoser ... . . .. ...... ..... .......... .. ... . 70 
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HiFi skivspelare i toppklass. Till ett förnuftigt pris. 
4 kg omagnetisk skivtallrik ger endast 0,06 % svaj och 
-60 db rumble. Individuell finjustering av alla hastighet
erna. Perfekt balanserad tonarm. Nåltryck ned till 0,5 p. 
Hydrauliskt dämpad nedläggning av högsta klass. 
Antiskating. Snygg sockel i palisander eller teak. 
Lenco B 52 är något enklare men mycket billigare. 
Uppfyller trots det alla HiFi krav. 
Sen tillverkar Lenco enkla grammofoner, kompletta 
anläggningar och stereoförstärkare. 

Fråga Er fackhandlare ! 

Lenco 
Distri bution: RTM· lnternatlonal AB, Tel . 08/34 00 20 - F:a Arthur Rydin 08/8028 80 Schweizisk kvalitet 

Inform.tion.tjänst nr 2 
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MARCONI TF 2604 är en ny rörvoltmeter, som genom sitt 
omfattande mätområde, sin höga noggrannhet och sin utom
ordentligt goda stabilitet har ett vidsträckt användningsområde. 

Den mojliggör noggranna mätningar inom frekvensområdet 
20 Hz- 1500 MHz och inkluderar även mätmöjligheter inom 
ett stort område för I ikspänning och resistans. 

Stabil iteten hos en rörvoltmeter påverkas framför allt av nät
aggregatet och största hänsyn har därför tagits vid konstruk
tionen av detta i TF 2604. Nätspänningsvariationer upp till 
± 1 0% förorsakar ej större ändring än 4 mV vid fullt skoalutslag 
inom alla områden. 

Begär närmare data och informationer om detta och andra 
MI-instrument från 

1330 -. -

SRA SVENSKA RADIO AB 
FACK; 102 20 STOCKHOLM 12, TELEFON 08-22 31 40 
STOCKHOLM· GÖTEBORG 0. MALMÖ· VÄXJÖ · NORRKÖPING· KUMLA · SUNDSVALL· LULEÅ 

Informetionstjänst nr 3 
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De tre större lådorna i SINUS 1000-serien innehåller 3 
helt nyutvecklade högtalare. 

Två 8"-bashögtalare med kraftigt dimensionerade tal
spolar, gummikant och dessutom - som ren nyhet -
radiella slitsar i membrankroppen för att eliminera 
kantreflektioner och förbättra transientåtergivningen. 

Inför höstsäsongen 1968 - och med sikte speciellt på 
de stora Hi-fi-utställningarna i Stockholm och Dlissel
dort - presenterar Sinus en helt ny serie högtalariådor 
SINUS 1000. 

En bredbandig 4" tweeter som ger distorsionsfattig 
diskant med god spridning. 

SINUS 1000 har alla de egenskaper som gjort SINUS
namnet känt för högsta kvalitet: stort frekvensområde 
- låg egen resonans - jämn ljudtryckskurva - låg 
distorsion - hög märkeffekt - ljudriktig design. SINUS 1000 är utvecklad med huvudmålsättningen att 

ligga inom ramen för hi-fi enligt DIN norm nr 45500 
och att ge möjligast naturtrogna ljudåtergivning utan 
eftergifter åt distorsionsrika effekter i diskant- och 
basområdena. 

Besök Nordens största hi-fi utställning »Hör Nu-68» 13-22 septem
ber på Teknorama, Tekniska Museet i Stockholm. Hör hur Sinus-
1000 ger full rättvisa även åt den förstklassigaste förstärkare. Lyss
na - det låter bra! 

Fe;l 
gj 
SINUS 1035 
Uppfyller Hl-Fl normen 
DIN 45500 
Märkeffekt DIN 45573: 35 W 
Gränsettekt DIN 45573 : 50 W 
Känslighet DIN 45573: 2 W 
Frekvensområde DIN 45570: 
32-20000 HZ 
Distorsion DIN 45403: Mind
re än 0,8 % 

Bestyckning : 2 st 8" bas
högtalare U-8294 ZS 
2 st 4" mellan/diskanthög
talare U-4472 
2 st 2" diskanthögtalare 
U-2275 
Filter: LC, . delningstre
kvenser 2000HZ och 8000 
HZ 
Dimensioner: höjd 580 mm, 
bredd 412 mm, djup 225 
mm 
Volym: 38 I 
Vikt: 15,5 kg 

SINUS 1025 
Uppfyller HI-Fl normen 
DIN 45500 
Märkeffekt DIN 45573 : 18 W 
Gränsettekt DIN 45573: 25 W 
Känslighet DIN 45573: 3 W 
Frekvensområde DIN 45570: 
38-20000 HZ 
Distorsion DIN 45403 : Mind
re än 1,5 % 

Bestyckning: 1 st 8" bas
högtalare U-8294 ZS 
1 st 4" mellan/diskanthög
talare U-4472 
1 st 2" diskanthögtalare 
U-2275 
Filter : LC, delningstrekven
ser 2 000 HZ och 8000HZ 
Dimensioner: höjd 510 mm, 
bredd 308 mm, djup 220 
mm 
Volym : 23 I 
Vikt : 10 kg 

SINUS 1017 
Uppfyller Hl-Fl normen 
DIN 45500 
Märkettekt DIN 45573 : 16 W 
Gränsettekt DIN 45573 : 22_W 
Känslighet DIN 45573: 6 W 
Frekvensområde DIN 45570: 
42-18000 HZ 
Distorsion DIN 45403: Mind
re än 1,5 % 

Bestyckning: 1 st 8" bas
högtalare U-8293 ZS 
1 st 4" mellan/diskanthög
talare U-4472 
Filter : C, delningstrekvens 
2000 HZ 
Dimensioner: höjd 460 mm, 
bredd 282 mm, djup 220 
mm 
Volym : 19 I 
Vikt : 7,2 kg 

SINUS 1007 
Märkeffekt : DIN 45573 15 W 
Gränseffekt : D I N 45573 20 W 
Känslighet : DIN 45573 3 W 
Frekvensområde : DIN 45570 
50-18000 HZ 
Bestyckning: 1 st 5" bas
högtalare H-5099Z 
1 st 2" diskanthögtalare 
U-2275 
Filter: LC, delningstre-
kvens 8000HZ 
Dimensioner: höjd 270 mm, 
bredd 170 mm, djup 190 
mm 
Volym: 5 I 
Vikt: 3 kg 

I 
SINUS 1003 
Märkettekt DIN 45573: 15 W 
Gränsettekt DIN 45573: 20 W 
Känslighet DIN 45573: 4 W 
Frekvensområde DIN 45570: 
65-15000 HZ 
Bestyckning: 1 st 4" X 6" 
dubbelkonhögtalare 
0-4799ZK 
Dimensioner: höjd 225 mm, 
bredd 110 mm, djup 245 
mm 
Volym: 3,5 I 
Vikt: 2,3 kg 

För samtliga typer giller: S· H f S h Vå 08/1 00110 Träslag : teak och jakaranda Inus • Svenska ögtalare abriken AB - tock olm- rby 1 
Anslutning : 6 meter kabel med DIN kontakt 
Impedans: 5 ohm Specialiserad pA hi-fl - underleverantör iiI/ledande nordisk radioindustri. 

Informationstjänst nr " 
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1968 års 
färgstarka olympiad går i Mexico 

'- LUXOR MEXICO! 
I år får Ni vara med om den färgstarkaste olympiad Ni upplevt. 

Mexico är en garanti för den saken. Det är ett land som sprakar av 
färg. Idrottsuppgörelserna kommer att bli färgstarkare än någonsin! 

I Luxor Mexico upplever Ni alla dessa färgintryck på ett 
oförglömligt sätt. Mexico är en tjusig 25" färg-TV för alla 

miljöer. P2-klar för såväl färg som svart/vitt. Framåtriktad 
högtalare och manöverpanel samt programsnabbväljare. Mexico 

har ben med länkrullar och finns i teak, valnöt och jakaranda. 

Upplev Er färgstarkaste olympiad i Luxor Mexico! 

rultDR 
stil · ·styrka • kondition 
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HI-Fl BISH-OGTILIRE 

Generalagent 

TYP 30 WK 
Högtalare med toppdata i frekvensområdet 30-500 Hz. Membranet 
är upphängt i gummi och har mycket mjuk centreringsanordning. 
Den bör användas i helt slutna lådor i storleken 60-90 liter. 
Tekniska data: 0 303 mm, djup 150 mm, vikt 2,4 kg, 11000 gauss 
enl. DIN-norm, luftspaltsenergi 570 mWs, spoldiam. 39 mm, egenre
sonans 18-22 Hz, standardimpedans 8 ohm, kontinuerlig belast
ning 50 W (DIN 45573), interm. 100 W, transientåterg.: 30-700 Hz 
med in- och utsvängningstider på mindre än 1 period . 

............................ ~ ••..•....•••.... 
~~~;~'r . t~t';_ .. r: "r n ., r. , :--:.~. ! •• ~. , ••••. ~ ___ ~ 
~- ."iF- _ . 
. ~~ .~--
.~-

,NGENJÖRSFIRMAN BO KNUTSSON AB 

ett 
lejon 
också 
i färg 

Sommarvägen 2, 171 40 SOLNA 1, vx 830680 

Informationstjänst nr 6 

Färg-TV 
P2-TV 
Radio 
Band~ 
spelare 
Stereo 

LÖWE hos Er radiohandlare 
Informationstjänst nr 7 
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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: . 
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® 

Informationstjänst nr 8 
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50 ~ bygg själv 
särskilt om den sitter inomhus. Skulle 
signalen bli för stark kan mottagaren bli 
överstyrd. Det bästa är då att helt en
kelt koppla ett motstånd, vars värde får 
utprovas, i serie med antennanslutningen. 
På provexemplaret, som utnyttjar en di
polantenn ca 10 km från Nacka-sända
ren, är 1 kohm lagom. 

Trimningen inskränker sig till even
tuella justeringar av L1 och inställning 
'av potentiometrarna P1- P4. När ingen 
station är inställd hörs ett kraftigt brus. 
Om en av tryckknapparna trycks in och 
tillhörande potentiometer vrids tills en 
bärvåg kommer in, försvinner bruset. 
Varje program hörs över en liten del av 
potentiometerns inställningsområde, och 
mitt i denna del är det kraftig distorsion. 
Oscillatorfrekvensen är då så nära sig
nalfrekvensen att mellanfrekvensen är för 
låg. På båda sidor om detta område hörs 
programmet distorsionsfritt. Potentiome
tern skall ställas in på den sida som ger 
högst spänning på dess rörliga kontakt, 
så att oscillatorfrekvensen blir högre än 
signalfrekvensen. Den automatiska fre
kvenskontrollen kommer då att verka åt 
rätt håll. Potentiometern fininställs för 
minsta brus. 

Om det skulle visa sig att något pro
gram hamnar utanför mottagarens fre-

39 ~ VHF-tuners 
Detta har krävt addition av ett extra 

transistorsteg, T 1, framför den första in
tegrerade kretsen. TIger en förstärkning 
på ca 20 dB och arbetar linjärt för alla in
signaler. Total MF-försärkning är 120 dB. 
Att MF-förstärkaren begränsar redan 
före tredje MF-filtret betyder att dettas 
bidrag till selektionen reduceras. 

Utnivån från en CA 3012 är begränsad 
till ca 200 mY. T2 har införts som driv
steg för kvotdetektorn. AM-undertryck
ningen mätt på LF-utgången är tack vare 
de goda begränsningsegenskaperna hos 
CA 3012 bättre än 50 dB. Infångnings
index uppges till 1,8 dB. 

MF-förstärkare med JJ-A 703 

En monolitisk krets som kommit till stor 
användning i MF-förstärkare för VHF
tuners är Fairchild MA 703. (Ekvivalenter 
finns från Raytheon och Philco-Ford.) 
Principschemat för kretsen framgår av 
tig 20. Brickarean är 1 mm2• Likspän
ningsstabiliseringen bygger på den goda 
matchningen och fasta termiska kopp
lingen mellan närbelägna transistorer av 
samma geometri i en monolitisk krets . 
Därigenom kan en diodkopplad transis
tor (T5) utnyttjas som strömgenerator för 
basströmmen till en andra transistor (T3). 
Genom att transistorerna är identiska 
blir kollektorströmmarna i T5 och T3lika 
stora. Strömmen iförspänningskedjan 
R2, T4, T5 är approximativt lika med 
(Ug-2 U •• )/3,3 kohm vilket med UB = 
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kvensområde kan L1 justeras. Om det 
program som har högst frekvens (som 
regel P3) saknas, får man dra isär L1 
något. Om programmet med lägst fre
kvens saknas, får man förfara omvänt, 
d v s klämma ihop spolen. 

Mottagning även av TV -ljudet 
Frekvensområdet räcker mer än väl till 
för rundradiobandet (band II, 88-100 
MHz). Vill man ta emot TV-ljudet på 
kanal 4 går det också bra, förutsatt att 
man höjer spänningen över potentiomet
rarna till ca 15 V för att man bättre 
skall kunna utnyttja kapacitansdiodens 
område. OBS! Spänningen till själva mot
tagaren tår inte höjas! Det bör samtidigt 
påpekas att man med 15 V på omkopp
larna ej kan erhålla någon verksam AFK 
om tryckknapparna är återfjädrande. 

L1 justeras sedan omsorgsfullt, tills 
program 3 befinner sig nära ena ändläget 
hos den inkopplade potentiometern, var
vid ljudet från TV-kanal 4 hamnar vid 
motsatta ändläget. 

Bor man däremot i ett område där 
TV sänds på någon annan kanal i band 
I (kanal 2 eller 3) eller i band III (kanal 
5- 11), är man tvungen att tillverka en 
separat HF/blandarenhet för TV-ljudet, 
eftersom kapacitansdioden med en och 

12 V ger I = 3 mA. 
T 3 fungerar som konstant strömgene

rator till det symmetriska differentialpa
ret Tl och T2. 

Normalt är stift 3 och 5 förbundna via 
en induktans så att strömmen delas lika 
av Tl och T2, varvid I, = I . och I , + 12 "'" 

I . = 3 mA, d v s kretsens totala ström
förbrukning är 6 mA. 

Genom addition av ett yttre motstånd 
mellan stift 1 och 5 kan strömmen genom 
T 1 och T2 ökas respektive minskas med 
ett yttre motstånd mellan stift 4 och 5. 

T4 tjänar till att ge tillräckligt hög för
spänning till T1, T2, så att T3 inte bott
nas. Rätt belastad fungerar förstärkaren 
som strömlimiter. In- och utimpedansen 
varierar obetydligt med insignalen, fas
distorsion p g a överstyrning kan inte 
uppstå och kopplingskretsarnas hand
bredd är i stort sett oberoende av lirni
teringsgraden. Fig 21 visar principsche
mat för en 10,7 MHz mellanfrekvensför
stärkare uppbyggd med fyra MA 703. 

De fyra integrerade kretsarna ger en 
total MF-förstärkning av mer än 100 dB. 

Förstärkaren förekommer i snarlikt ut
förande i flera tuners från H H Scott, 
bl a modellerna 344 B, 348 och 388. 
Komponentantalet i den »integrerade» 
förstärkaren är 27, varav 4 integrerade 
kretsar med sammnalagt 20 transistorer, 
mot totalt 71 komponenter, varav 5 dis
kreta transistorer i tidigare MF-förstär
kare. 

samma spole inte kan fås att täcka två 
hela band. Den nya enheten kan göras 
likadan som den ovan beskrivna med 
undantag av spolen L1, som bör ökas till 
10 varv för band I och minskas till 3 
varv för band III. Uttaget för T2:s emit
ter placeras ungefär mitt på spolen, men 
det kan bli nödvändigt att experimen
tera något för att finna det bästa läget. 

Fig 9 visar hur man kan låta omkopp
larens lediga kontakter sköta omkopp
lingen mellan de två HF-korten. Signal
ledningarna måste vara skärmade och 
omkopplaren med »TV-knappen» får i 
detta fall inte placeras längre bort från 
mottagaren än någon meter. Givetvis 
kan, som tidigare nämnts, separata om
kopplare för radioprogrammen fortfaran
de placeras på valfritt avstånd. 

Båda HF-korten ryms inte i den 
skärmbox som föreslagits, men de kan 
mycket väl placeras i en annan låda eller 
vara oskärmade. Strålningen från oscilla
torspolen är nämligen så låg, att den 
knappast kan störa andra mottagare i 
grannskapet. 

Utspänningen från mottagaren är av 
storleksordningen 100 mY, varför den 
kan anslutas till en förstärkare med täm
ligen låg känslighet. En ingång för t ex 
kristall-pickup duger bra. • 

Komponentkostnaden har ökat ca 5 % 
vid användning av integrerade kretsar 
men genom att komponentantalet minskat 
med 60 % har monterings tiden nedbring
ats med 40 %. Totalt sett blir därigenom 
den integrerade MF-förstärkaren billiga
re. Tab 3 ger en jämförelse av data för 
en likvärdig tuner från Scott av 1966 
års modell med diskret MF och en av 
67-68 års modell med integrerade kretsar. 
• Fisher 105, 110 och 550-T 
Flera FM-mottagare av 1968 års modell 
från Fisher innehåller integrerade kretsar, 
liksom fallet är med flera andra ameri
kanska tunertillverkares produkter (Uni
versity, Sherwood m fl). MF-förstärka
ren till modellerna 105 och 110 är upp
byggd med två Fairchild MA 703 och en 
RCA CA 3012. Fisher 550-T innehåller 
inte mindre än sju integrerade kretsar. 
MF-förstärkaren består av sex steg med 
MA 703. De tre första stegen är försedda 
med tvåkrets bandfilter på utgången. Steg 
fyra och fem är RC-kopplade. Steg sex 
belastas av kvot detektorn. Förstärkning
en är tillräckligt hög för att steg fem 
och sex skall limitera vid mottagarens 
känslighetsgräns. Den sjunde integrerade 
kretsen ingår i brus spärr och avstämnings
indikator. 

För Fisher 550-T uppges en känslighet 
för 26 dB S/N av 1,8 MV, infångningsin
dex 2 dB och tvåsignalselektivitet 50 dB. 

Stereoseparationen vid 1 kHz är 40 dB. 

• 



HIGH FIDEUTY 
lOVV-NQISE 

NYHET 
Se skillnaden 
och hör den. 

40% mindre brus 
med Philips hi-Ii tonband 

Nu kan Ni få ut ännu mer av Er 
bandspelare med Philips hi-fi
tonband. Till nästan samma pris 
som ett vanligt band. Philips hi-fi
tonband ger 40 % mindre brus 
genom den finpolerade, spegel
blanka ytan och det speciella 
oxidskiktet på polyesterbas. Det
ta innebär bättre, nyansrikare 
ljud med större dynamikomfång. 
Samtidigt skonsammare för Er 
bandspelare genom större följ
samhet över tonhuvudet. 

Gå in till Er handlare och över
tyga Er själv om skillnaden mel
lan Philips hidi tonband och van
liga band. 

Praktiskt etui. Philips 5"-, 6"
och 7" -band samt bandkasset
terna C60, C90 och C120 är för
packade i eleganta, stadiga 
plastetuier, som fått Eurostar
priset för bästa europeiska för
packning 1966. Med automa
tiskt bandlås och fullständig 
speltidtabell. 

Informationstjänst nr 9 
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n -Bandhållare. Ett idealiskt band

arkiv får Ni med Philips band
hållare för plastetuierna. Ut
byggbart. 
Gratis. Hos Er handlare får Ni 
Philips Bandjournal med bl a 
värdefulla inspelningstips. Ni får 
också Philips registerkort. 

Ny stabil band spole. Philips 
hi-fi tonband ligger på en ny, 
elegant spole , som ger tonban
det maximalt skydd. Dessutom 
har den längdindikering. Kan 
också köpas separat som tom
spole. 

Säljes genom landets ledande grossister och 

ABSERVEX 
Stockholm • Tegeluddsvägen 3 • Tel. 08/63 '55 20 
Göteborg • Ranängsgatan 9-11 • Tel. 031/192680 
Malmö· Kosterögatan 5 • Tel. 040/93 61 60 
Norrköping • Finspångsv. 27 • Tel. 011/134360 
Sundsvall. Ostermovägen 33 • Tel. 060/15 09 80 
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Varje färg-TV har över 1.200.000 
färgpunkter. Dessutom finns det 

dom som har en extra punkt. 
Den viktigaste: 

Den förenar en världskoncerns 
färg-TV-kunnande. 

12 RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1968 

I den stora Bosch-Blaupunktkoncernen ingår 
en rad företag som tillsammans täcker alla 
områden inom färg -TV-sektorn: inspelningsut
rustning, an!enn- och ljudanläggningar, 
filmscanners, monitorer och färg-TV-mottagare. 
Allt tekniskt kunnande finns samlat inom 
Bosch-Blaupunkt. 

Och Blaupunkt kan färg-TV från grunden. 
I det team som utvecklade PAL-systemet ingick 
Blaupunkt. Lägg till detta Blaupunkts enorma 
erfarenhet av bilradiotillverkning med transis
torteknik, de erkänt höga kvalitetsnormerna -
och Ni har de garantier Ni söker som färg
TV-köpare. 

Blaupunkt - punkt för punkt lika perfekt 

BLAUPUNKT 
firg-TV • En Bosch-proclukt 

Informationstjänst nr 10 



NYHET i Sverige 
STORT ljud i liten låda
Jordan-Watts! 
Sensationshögtalaren 
från England 
Ja, mycket positivt har skrivits om det
ta system i olika facktidningar här hem
ma och utomlands. Låt oss saxa några 
rader ur Radio & Television nr 4 från 
i år. " Systemet Jordan-Watts har vi fun
nit vara en intressant och genomgåen
de välljudande bekantskap. Overlag lå
ter Jordan-Watts mycket bra i alla fre
kvensområden och färgar absolut inte 
ljudet. Transientåterg ivningen är också 
mycket god. Förbluffande nog lät den 
lilla basreflexl ådan vid vårt lyssnings
prov med ol ika slag av programm'ate
rial bäst med orgel! Ljudet klingade 
klart, transparent och fakt iskt mäktigt 
dynamiktroget i inte så f å passager. " 

JORDAN nATTS 
15j5X17 X 6,5 cm. 
Pris ca 235:- exkl. oms. 

Viktiga data: 
En fyrkantig modulhögtalflre 
extremt brett frekvensomfång 
ytterst låg distorsion även i basen. 

med 
och 

1. Liten höglalarkon, med exakt form, 
tillverkad av metall medför jämn 
ljudåtergivning över hela det ton
frekventa området. 

2. En mekanisk riktig avslutning vid 
högtalarkonens kant och centrum 
förhindrar resonans och dämpnings
fenomen. 

3. Upphängningssystemet av försilvrad 
berylliumkoppar tillåter stora mem-

bramrörelser utan minsta spår av 
distorsion. Dessutom rubbas inte tal
spolens läge genom åldringsfeno
men, som fallet är vid konventionell 
upphängning m.h.a. veckat tyg. 

4. Talspolen av lättviktstyp är full
ständigt innesluten i ett djupt 
magnetgap. Detta eliminerar distor
sion p.g.a. ojämnheter i drivkraften. 

5. Varje högtalarenhet är akustiskt 
dämpad, vilket medför en linjär åter
givning vid låga frekvenser. Detta 
system har många fördelar fram
för konvent ionell eleKtromagnetisk 
dämpning, eftersom dämpningen 
uppträder jämnt över hela konens 
yta och inte enbart i centrum. Dess
utom bibehålles den korrekta dämp
faktorn då högtalarna användes f le
ra tillsammans för höga uteffekter. 

6. Eftersom en högtalariåda för bästa 
ljudåtergivning, t.ex. av basreflex
typ, måste ha en volym proportio
nellt mot högtalarkonens yta, ger 
den extremt · Iilla konytan hos 
Jordan-Watts modulhögtalare en 
ypperlig basåtergivning även i myc
ket små högtalariådor. 

Teknisk specifikation 
Frekvensomfång axiellt : 

30-17.000 Hz. ± 3 dB 
25-20.000 Hz. ±6 dB 

Frekvensomfång 30° från axeln : 
30-17.000 Hz. ±6 dB 

Maximal effekt : 12 watt sinus (RMS) 
24 watt musik 

Impedans : 4 eller 8 ohm 

Jordan-Watts modulen finns inbyggd i 
tre olika .stora lådor av svensk tillverk
ning. Finns i teak, ek, valnöt och jaka
randa. 
AR-H8 Helt sluten låda med dim: 
34 x 20 X 17 cm. 70-20.000 Hz. 
Pris ca 350:-
AR-H17 Basreflexlåda med dim: 
48,5 X26 x 22 cm. 40-20.000 Hz. 
Pris ca 450 :-
AR-H43 Basreflexlåda med två JW 
moduler. Dim : 65 X 35 X 29 cm. 
30-20.000 Hz. Pris ca 770 :-
Samtl. priser exkl. oms. 

Bilden visar 
H 17 

Välkommen in till Er Hi-Fi-fackhandlare 
och se och lyssna på det nya -
Jordan-Watts. 
Och vi ll Ni ha en utförligare beskriv· 
ning,' så skicka in kupongen till oss. Vi 
skickar då hela testet från Radio & 
Television nr 4. Skicka in kupongen till 
oss med 30-öres porto i öppet kuvert. 

Ja, jag vill läsa mer om Jordan-Watts och vill ha hela testet skickat till : 

namn ......................... .......................................................................................................... ...... ............ .... ................................. .. 

adress .... 

postadress .................................................. ....................... . 

Informationstjinsf nr 11 

Södra Vägen 12 
41254 Göteborg 
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Har Ni hört o:m den nya genera

tionen :mönsterkort? 

- tekniken so:m löser proble:met :med 

:rnetallerade hål. tätpackning: våglöd ~ 

ning- och en yta so:m ej påverkas av 

ind-ustri:miJjöf 

avd. STROMTRYCK 
'-

Jämtlandsgatan 151 . Vällingby. Tel. 08/372640 
Informationstjänst nr 12 



Somliga Färg-TV-köpare 
faller för ord 
som: Störst! Toppmodell! 
Succe! Fantastisk! 

Andra jämför. 
De I usläser tester. 
Tar reda på tekniska data. 
Har stora krav på design. 
Pratar med folk 'som är 
hemma på Färg-TV. 

Graetz-köparna hör till 
den senare gruppen. 
Till den grupp 
som rättar sig efter fakta. 

22" SEL-bond bildrör. Utfällbart chassi som 
är lätt att serva. 13 rör, 43 transistorer, 45 dio
der, 3 likriktare. Heltransistoriserad kanalväl
jare, 6 programväljartangenter. Automatik för 
finavstämning på VHF och UHF. Automatik 
för avmagnetisering av skuggmasken. Front
kontroller, färgtoning och färgmättnad. Kon
serthögtalare 9 x 21 cm. 
6 kontrolltangenter för ljudstyrka, klangfärg, 
färgtoning, färgmättnad, kontrast och ljud. 4 
funktionstangenter för färgens till- och från
koppling, tal, automatik samt strömbrytare. 
Längd 71,1 cm, höjd 49,8 cm, djup 43,8 cm. 

P.S. 
Skriven kort rad till oss och medsänd 5 st 
45 öres frimärken så postar vi till Er den po
pulära lilla handboken om färg-TV. 
Tack vare informativa färgbilder och lättbe
gripliga texter är det lätt för var och en att 
snabbt sätta sig in i färg-TV:ns elementära 
konstruktion. Den innehåller även många 
praktiska råd. 

Informationstjänst nr 13 

Präfekt Color 

HIASUCCE~ 
Hudiksvallsgatan 6 
10231 STOCKHOLM 6 
Tel. 08/2414 70 
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B&O BEOVISION 2800 COLOUR K 
Höjd 482 mm, bredd 720 mm, djup 502 mm 
Finns I teak, palisander och ek 
Levereras oktober 1968 

B&O BEOVISION 
COLOUR 

färg -TV med 
internationellt 

erkänd 
teknik och 

form-
• • gIvnIng 

B&O BEOVISION 3000 COLOUR SJ 
Höjd 875 mm, bredd 760 mm, djup 575 mm 
Finns I teak och palisander 

Årets många provsändningar med färg över ordinarie TV-nätet 
har givit fler och fler smak för färg-TV. Men vilken apparat bör 
man välja? De som redan hunnit bli bekanta med B&O-kvalitet 
på andra områden behöver inte tveka - BEOVISION COLOUR 
ligger helt i linie med övriga B&O-produkter. Det ligger mer än 
fem års utvecklingsarbete bakom dagens BEOVISIONS-mo-

. deller, där B&O:s tekniker tillfört det ursprungliga systemet så 
många förbättringar att BEOVISION COLOUR under år framåt 
kommer att stå som förebild för en modern och mycket avan
·cerad färg-TV. BEOVISION COLOUR infriar alla de förväntningar 
ni har på färg-TV. Speciellt konstruerade B&O-kretsar garan-

terar att ni alltid får en skarp, klar bild i helt naturliga färger 
- eller svartvitt. Justeringskontrollerna sitter dolda bakom pane
ler så att man inte oavsiktligt ändrar fininställning av bild och 
ljud. Apparaten kan förhandsinställas på sex olika kanaler. Ni 
kan nu välja mellan BEOVISION 3000 COLOUR SJ med 25 tums 
bildrör, front jalusi och stora framåtriktade högtalare, BEOVI
SION 2800 COLOUR K med plant, rektangulärt 22 tums bildrör 
samt högtalare riktade åt sidan och framåt eller BEOVISION 
2800 COLOUR KJ med samma bildrör och högtalare samt front
jalusi. Vilken BEOVISION COLOUR ni än väljer får ni en vacker 
möbel med renodlad formgivning - och med små dimensioner. 

8&0 - för Er som diskuterar smak och kvalitet före priset 
GENERALAGENT: I!:III ELECTRIC & MUSICAL INDUSTRIES LTD. SVENSKA AB · STOCKHOLM 

Informationstjänst nr 14 
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AADIO'& 
TELEVISION 

Televerket och tvåkanalsändningarna 
Från Televerkets Centralförvaltning bekla
gas att man av främst tidsbrist inte varit i 
stånd att tidigare svara på ledarsidans de
battinlägg i aprilnumret, »Gärna stereo, 
men först en rejäl mono ... » av L.-O. 
Lennermalm. Svaret här är författat av av
delningsdirektör Sven-Ragnar Larsson, drift
kontoret för radio- och fjärrnätet, Farsta. 

Red. 

L-O Lennermalm ifrågasätter (i RADIO & 
TELEVISION 1968, nr 4) huruvida den 
mottagartyp, som användes vid de jämfö
rande praktiska stereoproven under våren 
1967, gav en rättvisande bild av 'de kvalita
tiva skillnaderna mellan pilottonsystemet 
och FM/FM-kompandersystemet. Till detta 
kan anföras, att huvudparten av lyssnarnas 
anmärkningar vid dessa prov avsåg störande 
brus då sändningen skedde enfigt pilotton
systemet. Skillnaden i störintryck mellan de 
båda systemen vad beträffar brus torde inte 
ha att göra med valet av mottagartyp. Dess
utom vill vi gärna framhålla att kraven på 
mottagare för mottagning av stereosänd
ningar är i stort sett desamma för båda 
systemen, samt att dessa krav uppfylldes av 
den använda mottagartypen. Denna var f ö 
utvald med stor omsorg just för att en så 
objektiv jämförelse som möjligt skulle kun
na göras. Denna jämförelse gjordes på så 
lika grunder som över huvud taget var 
möjligt. Stereoproven får därför sägas ha 
entydigt bekräftat att FM/FM-kompander
systemet är överlägset pilottonsystemet. Att 
så skulle vara fallet har tidigare påvisats 
både teoretiskt och laboratoriemässigt. 
(Red:s kursiv.) * Skribenten anser, att fördelen av att kun
na sända två samtidiga olika program över 
samma FM-sändare och sändningskanal tor
de väga fjärderlätt i ett land som Sverige, 
där ljudradion redan förfogar över tre pro
gramkanaler. Härtill kan nämnas att 1960 
års radioutredning skisserat möjligheten att 
inrätta en s k särskild rundradio för vilken 
sådana nya sändningskanaler skulle kunna 
användas. Bortsett från hur dessa kanaler 
eventuellt skall utnyttjas kan allmänt fram
hållas, att med nuvarande knapphet på yt
terligare sändningsfrekvenser ingen teknisk 
möjlighet att öka informationsmängden på 
befintliga sändningskanaler bör avvisas. 

I debattinlägget sägs vidare att P3-sän
daren har varit nära nog onjutbar i inner
staden på många bilradiofabrikat. Enligt 
Televerkets undersökningar förekommer vis
sa störningar vid FM-mottagning i bil av 
Stockholms FM-sändare för program 3 un
der pågående provsändning med FM/ FM
kompandersystemet. Dessa störningar gäller 
emellertid enstaka och geografiskt mycket 
begränsade platser. Störningarna är dess
utom inte specifika för FM/ FM-kompan
dersystemet, utan ger sig till känna i lika 
hög grad vid sändning med t ex pilotton
systemet. Ifrågavarande störningar förorsa
kas alltså av att sändningarna har »multi
pIen karaktär, och de är i stort sett obe
roende av sändningssystemet. För övri&t fö
rekommer likartade störningar - om än i 
mindre omfattning - även vid mottagning 
av monofonisk FM-sändning. * L-O Lennermalm anser att det hade va
rit vettigare att förlägga provsändningarna 
med FM/FM-kompandersystemet i Stock
holm till FM-sändaren för program l, efter
som sändningen av detta program där 
dubbleras genom sändning över en mellan
vågsändare. Proven, som avser ett färdig
utvecklat system, är emellertid avsedda att 
ske under så realistiska driftsförhållanden 
som möjligt. FM-sändaren för program 3 
har i samråd med Sveriges Radio valts just 
med tanke på det stora lyssnarunderlaget, 
samt på att program 3 sänds dygnet runt, 
varvid sannolikheten för att alla eventuella 
svårigheter skall ge sig tillkänna är stor. 

I ing. Lennermals inlägg sägs vidare att 
landets bestånd av FM-mottagare har en av
görande betydelse för systemvalet. Enligt 
vad som ovan sagts angående kraven på 
mottagarna vid mottagning av stereosänd
ningar är så inte fallet. F ö visar erfarenhe
terna från andra länder där stereosändning 
förekommer, att det normala i fråga om 
stereomottagare torde bli att dekodern byggs 
in i mottagaren redan på fabrikationsstadiet. 
Endast i undantagsfall torde det bli tal om 
att komplettera en befintlig monomottagare 
med dekoderutrustning. Motsvarande torde 
komma att gälla även i fråga om FM-mot
tagare för ev tvåprogramsändningar. 

* Beträffande införandet av stereofonisk 
ljudradiosändning i Sverige, samt i anslut-

ning till L-O Lennermalms kommentar till 
FM-sändningarnas tekniska kvalitet och den
nas beroende av programförbindelsernas 
kvalitet, kan följande framhållas: 

En av de dominerande tekniska frågorna 
vid ett eventuellt införande av stereofonisk 
ljudradio i Sverige är den om överföringen 
av de båda stereokomponenterna till de 
större FM-sändarna. Denna fråga har dock 
intet att göra med valet av stereosystem. 
Det nuvarande nätet av kabelförbindelser 
för programöverföring torde endast i myc
ket ringa omfattning kunna användas för 
reguljär överföring av stereoprogram. På
gående och planerad fortsatt utbyggnad av 
radiolänknätet - bl a med förbindelser för 
det andra TV-programmet - avser radio
kanaler som, förutom en bildkanal., var
dera inrymmer fyra ljudkanaler. Dessa ljud
kanaler uppfyller högt ställda krav även vad 
gäller transmissionstekniska egenskaper för 
stereoöverföring. Televerket räknar med att 
under 1968 genom att använda sådana ka
naler kunna förbättra överföringskvaliteten 
vad avser vissa större FM-sändare i Mellan
sverige. Aterstående större FM-sändare 
skall successivt komma att matas via så
dana nya förbindelser. Härigenom skapas 
förutsättningar för att bättre kunna utnyttja 
FM-sändarnas prestanda vid monosändning 
samt för att överföra ett stereoprograms 
båda komponenter till de större FM-sändar
na. - Det kan tilläggas att FM-sändarna 
för ljudradio har goda tekniska data, näm
ligen frekvensgång 30-15000 Hz, distor
sion < 1 % och signalstörningsförhållande 
>60 dB. * Avslutningsvis kan följande nämnas: En 
av huvudfrågorna vid de praktiska proven 
med tvåprogramsändning har varit att ut
röna huruvida och, i så fall, i vilken om
fattning mottagningen av det ordinarie pro
grammet stördes eller dess kvalitet försäm
rades av det andra, överlagrade program
met. Erfarenheterna har givit vid handen 
att ingen märkbar försämring erhålls vid 
mottagning med stationära mottagare, un
der förutsättning att mottagaren är felfri 
och att mottagningsantennen är ändamåls
lig för mottagning av vanliga FM-sändning
ar. I ett fåtal fall har försämringar påvisats, 
vilka dock i regel kunnat avhjälpas med en 
mindre förflyttning av antennen. 

Stereo i Danmark, dödläge i Sverige 
»Stereon breder ut sig över Danmark», ly
der en rubrik i Populaer Radio og TV där 
man icke tövar att meddela praktiska an
visningar såväl som teoretisk bakgrund samt 
byggbeskrivningar i mångfald över lämpli
ga antenner för FM-stereon resp. dekoder 
och förstärkare. De danska stereoprogram
men är redan dagliga sedan länge, och har 
snabbt vunnit uppskattning då sändnings
kvaliteten är god. 

Glada är också sydsvenskarna - de dans
ka programmen går utmärkt att få in över 
Malmö-Lund-regionen. Många har ju ame
rikanska tuners för pilottonstereo. 

På RT:s fråga i Kanslihuset om någon 
som helst aktivitet råder i den svenska tele
tekniska utredningskvarnen - med tanke 
på dels danskarnas experiment, dels på tidi
gare uppgifter om granskning av åtminstone 
S-kanalens användning i Televerkets FM/ 
FM-system - svaras rent ut att intet sker; 
kanske börjar man tänka på saken efter 
valet ... 

Nej, frän hr Palme och hans kolleger 
torde inget initiativ vara att vänta. FM/ FM
systemet ligge ogillt, hur liten kostnaden 
än skulle bli för åtminstone försökssänd
ningar - se ovan om de nya kvalitets-

förutsättningar som kommer att gälla un
der året för ett flertal FM-sändare resp 
transmissionsnätet! 

Med nuvarande grad av intresse i K. Ut
bildningsdepartementet förblir nog svensk 
radiostereo en teleteknikens Törnrosa. 
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RT OCH SCHLUMBERGER UTLYSER KONSTRUKTIONSTÄ·VLING: 

Konstruera -vinn USA-resa! 
jämte fina etapp-priser i fem tävlingsomgångar 

Din ide till en konstruktion där 
den tillämpade elektroniken betyder 
en nyhet, en upptäckt eller en helt ny 
applikation kan ge dig en USA-resa. 

* 
Vad mera är: Du har chansen få 

din konstruktion bedömd av erfarna 
ingenjörer och t o m få den såld till 
världens största företag inom bygg
satselektroniken. 

Säkert har du många gånger lekt 
med tanken att förverkliga en eller 
ett par konstruktionsideer, att gö
ra allvar av ingivelserna. 

Chansen att ta fasta på är här -
nu! 

* RADIO & TELEVISION har ge
nom åren lanserat ,mängder av elek
tronikideer och konstruktioner. Och 
nu, då tidningen i samråd med 
Schlumberger - moderbolag för 
världsbekanta Heath Company i 
USA, största företaget i elektronik
byggsatser - arrangerar en tävling 
som denna kan det innebära hittills 
okända möjligheter och resurser för 
den unge konstruktör som vinner 
USA-resan till Heath. En resa som 
kan leda till mycket, som kan för
ändra framtiden! 

Bli med! 

Hit går vinnarresan i RT:s och Schlumber
gers konstruktionstävling: Heath Company's 
huvudanläggning i St. Joseph, nära Michi
gansjön, som efter senaste tillbyggnaderna 
totalt upptar en yta om 4,3 kvadratkm. 
Det är världens största elektronikföretag i 
sitt slag och ett centrum för all byggsats
elektronik. F n har man 11 huvudprodukt
slag innefattande över 300 byggsatser. Nya 
tillkommer dock ständigt. Utprovningen sker 
grundligt, inte bara hos företagets olika 
avdelningar, utan man testar allting först 
på amatörerna - en publik som kan bestå 
av alla kategorier, från erfarna »hem-elek
troniker» till rena noviser som aldrig sett 
en lödkolv. .. Resurserna medger också en 
imponerande brev- och telefonservice till 
ledning för dem som råkar på problem un
der byggets gång. Man kan t o m komma 
med sitt »förolyckade . bygge och lämna in 
det på särskilda serviceställen . . . 

Den internationella koncernen finns nu 
representerad i åtta länder utanför USA. 

Företaget grundades några år in på 1900-
talet som en flygplansfabrik (på 1920-talet 

Förstapriset : resa till USA 
Första priset i RADIO & TELEVISIONS 
- Svenska Schlumbergers konstruktionstäv
ling för unga elektroniker blir en fri resa 
t o r USA med flyg och vistelse som före
tagets gäst vid Heath Company's stora an
läggning i St. Joseph, Michigan - världens 
största fabrik för elektronikprodukter i 
byggsatsform och dessutom ett centrum 
för framställning av alla slags amatörradio
utrustningar. 

* Totalt får förstaprisvinnaren en veckas 
fritt uppehälle i USA. Några dagar av tiden 
står det vinnaren fritt att disponera efter 
egna önskningar, t ex för att uppleva Chi
cago eller New York. 

* Resan får uttagas efter vinnarens eget 
önskemål, så att den i görligaste mån sam-
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manfaller med t ex semesterperioden eller 
annan lämplig tid, men en tidsgräns om sex 
månader efter tävlingens avgörande är dock 
stipulerad. Utslaget meddelas i RT. * Etappvinsterna: Till vinnarna av resp 
etapp i de fem avsnitten överlämnas ett mät
instrument - Heath's välkända Multim eter 
IM 17 i senaste utförande. Värde: 225 kr. * Ovriga vinster: Till ett antal insändare 
av i juryns ögon förtjänstfulla konstruk
tioner utom • övre » priskategorien utgår 
gratisprenumerationer på RADIO & TELE
VISION. 

* Diplom: Ett speciellt diplom, utvisande 
deltagande i RT:s-Schlumbergers konstruk
tionstävling, utgår till alla som sänt in täv
lingsbidrag. 

såldes f ö ett plan i byggsats!) och under 
andra världskriget sysslade man med under
hållsarbeten m m för flygindustrin. 

Redan i mitten av 1930-talet hade man 
emellertid börjat med elektroniken, i det 
att ett oscilloskop - tillverkat av surplus
delar - postordersåldes för ett oanat lågt 
pris. 

Framgången med detta bekräftade att 
iden var riktig, och den har sedan dess fått 
vara ledstjärnan för firman: Goda mätinstru
ment, elektronikapparatur m m skall kunna 
förvärvas till ett lågt pris i byggsatsform 
och stå till buds för varje normalt händig 
person som är villig att sätta till lite tid i 
stället för att köpa färdiga, betydligt dyrare 
apparater. 

Firman har genomgått skiftande öden 
och ägarna har växlat genom åren. Namnet 
har dock bestått. Schlumberger Ltd, som 
sedan 1962 äger Heath Company, är ett 
internationellt storföretag med specialiteten 
elektronisk oljeprospektering och utveckling 
av egen elektronisk materiel för detta. 

Rätt att deltaga 
Tävlingen är öppen för alla, födda 1943 el
ler senare. Inom denna ram får såväl ama
törer som professionella med något slags 
anknytning till elektronik fritt deltaga. Inget 
avseende fästes alltså vid tävlingsdeltagarnas 
bakgrund ss formell utbildning, sysselsätt
ning eller resurser. - Personal knuten till 
RT eller Schlumbergerkoncernen äger icke 
rätt att deltaga. 

Tävlingsjuryn 
består av ingenjörerna Valdis Grivans och 
Hans Timan vilka. företräder Svenska 
Schlumberger AB, Radio & Televisions 
chefredaktör Ulf B. Strange, chefredaktören 
för Elektronik civilingenjör C G Wanning 
samt en fristående »bedömarpanel». 



Bli med i konstruktionstävlingen 

Vid bedömningen av de till de skilda 
etapperna inkomna tävlingsförslagen äger 
juryn att när som helst till sig knyta utom
stående expertis på olika områden. 

Befogenheter för 
bidragsbedömarna 
I vad mån konstruktionstävlingsbidragen är 
att anse som unika avgörs av tävlingsjuryn, 
vars utslag icke kan överklagas. Dess be
dömning av' faktorer som i vilket avseende 
stort allmänintresse kan anses förhanden, 
svårighetsgrad för bygge resp trimning och 
mångfaldigande (reproducerbarheten) samt 
komponenttillgänglighet m m är också utan 
appell. 

Vad det gäller 
- uppgifter för 
konstruktions
tävlingen 
~ Konstruktionen - eller applikationen 
som avses - skall vara baserad på en ori
ginaiide och påtagligt skilja sig från i öpp
na marknaden förekommande färdiga, hela 
kretslösningar eller tillhandahållen färdig
ställd apparatur liksom från på annat håll 
tidigare publicerade ideer, konceptioner och 
applikationer. 

Det förutsättes givetvis att tävlingsbidra
get, helt eller delvis, icke tidigare har varit 
publicerat eller på annat sätt offentliggjorts 
i massmedier, in- eller utländska. 
~ Tävlingsbidraget skall, för att upptagas 
till bedömning i prissammanhang, besitta 
stort allmänintresse inom resp tävlingska
tegori. Det insänds till RT-red. Adr: Se s. 3! 
[Q Konstruktionen bör lämpa sig för repro
ducering och skall kunna byggas av i mark
naden lätt tillgängliga komponenter. All 
sammansättning resp erforderlig intrim
ning skall kunna utföras med enkla, vanli
gen förekommande hjälpmedel av typ ,ama
törinstrument. 
[QJ Sammanlagt inköpspris för de i konstruk
tionen ingående komponenterna bör lämpli
gen ej överstiga 500 kr. 

Utnyttjanderätten 
till tävlingsbidrag 
Till tävlingen insänd konstruktion är givet
vis till alla delar upphovsmannens egendom. 
Tävlingsledningen förbehåller sig dock rät
ten att fritt utnyttja insända bidrag för 
publicering, varvid gängse honorar utgår, 
oavsett om förslaget i något avseende ändå 
prisbelönats av juryn. 

Svenska Schlumberger AB, som tidigare 
givit ekonomiskt stöd åt lovande och talang
fulla unga elektroniker i form av stipendier, 
är tävlingssponsor utan kommersiella avsik
ter. Möjlighet finns dock för upphovsmän 
till enligt juryns åsikt speciellt intressanta 
tävlingsbidrag att utan förbindelse för någon 
part få dessa granskade med tanke på ev 
. tillverkning och marknadsföring, varvid par
terna ingår särskilda avtal. 

här är första etappen: 
hemelektronik utom hifi 

•• Nu utlyser vi startetappen i RT:s och 
Schlumbergers-Heath's konstruktionstävling 
som skall pågå under resten av 1968 och 
ett stycke in på 1969! 

Föreliggande etapp gäller HEMELEK
TRONIK med undantag tör audio/High 
Fidelity. Obs detta! 

Sista dag för insändande av tävlingsbi
drag: 31 oktober 1968. 

Etappvinnaren presenteras i: Februarinum
ret 1969 av RADIO & TELEVISION. 

Under de senaste åren har vi fått bevitt
na en stark ökning av intresset för alla slags 
hemelektroniska anordningar; sådana som 
ter sig nära nog oumbärliga nu men för 

Fem etapper-aktuella 
i konstruktionstävlan 
Konstruktionstävlingen för elektroniker om
fattar fem etapper. Dessa kommer att ut
lysas i RT efterhand under hösten 1968-
våren 1969. Början sker i detta nummer. 
De två sista etapperna måste av presstek
niska skäl m m gå parallellt, men kommer 
att röra sig om från varandra skilda om
råden eller kategorier. 
• De avgränsade områdena (eller tillämp
ningarna) inom elektroniken som blir ak
tuella till respektive etapp kommer att till-

Etapp-priserna utgörs av »Multimetrar» typ 
Heath IM-17: Fyra AC, fyra DC och lika 
många resistansområden. Dessa batteridriv
na instrument har praktisk serviceväska med 
plats för testsladdar. - Ingångsresistans 10 
Mohm vid DC, 1 Mohm vid AC, frekvens
gång 10 Hz - 1 MHz ± 1 dB. Instrumentet 
innehåller sex halvledare: en fälteffektti"an
sistor, fyra kiseltransistorer och en diod. 
HF- och HS-prob medföljer. 

bara några år sedan var förbehållna ett 
fåtal. Allt fler funktioner blir elektroniskt 
reglerade, allt fler applikationer uppstår 
- men ännu återstår mängder att göra. 
Ting som gör vardagslivet enklare och säk
rare. Som ersätter tidigare komplicerade 
anordningar. Som kan göra ett bättre arbete 
till lägre kostnad än tidigare. Som varar 
längre. Väl så ofta vinner en ny applika
tion snabbt gehör, och väl så ofta är det en 
elektroniker utanför de stora företagens la
boratorier som kommer med uppslaget. 

Låt Din ingivelse till en hemelektronik
applikation bli verklighet och tävla om 
USA-resan! 

kännages med ett intervall om två månader 
enligt tävlingsplanen. Undantaget är alltså 
de två sista etapperna, vilka utlyses sam
tidigt - men tävlingstiden för dem blir 
densamma. 
• För tävlande i samtliga etapper utgår 
priser - se särskild text! 
• Den omständigheten att ett konstruk
tionsförslag ansetts värdefullt nog att etapp
segerbelönas utesluter det inte från att vara 
med hela tiden till slutomgången i jury
röstningen då förstapristagaren utses. En 
etappvinnande konstruktion går alltså auto
matiskt vidare till finalen. 

Tävlingsplanen 
kommer fortlöpande att tillkännages i 
RADIO & TELEVISION under 1968-
1969. Tävlingsplanen innehåller uppgif
ter om aktuell etapp, d v s ämnesområ
det, senaste dag för inlämning av bidrag 
respektive tidpunkt för publiceringen i 
RT av etappvinnaren. 
. Presentation av den slutlige vinnaren 
sker i decembernumret 1969 av RT, med 
reservation för olika hindrande omstän
digheter som kan inverka. 

För all eventuell beskattning av vinster
na i denna. tävling svarar resp pristagare 
själva och inte arrangörerna, dvs. RA
DIO & TELEVISION eller Svenska 
Schlumberger AB. 

TÄVLINGSBESTÄ~ELSER 
Några enkla regler gäller för deltagande i konstruktionstävlingen : 
Deltagaren skall i sitt konvolut till inkomma med 
• tydligt ritat elektriskt schema jämte mekanisk utseende-ritning 
• förete en kortfattad ,beskrivning klargörande användningssätt och funktion. • 
• fotografi över delf färdigkopplade och -byggda apparaten eller av konstruktionen I så 

färdigt skick som möjligt, i färg eller svartvitt i minsta format 9 X 12 cm. 
Vidare gäller att tävlingsdeltagaren på anmodan skall kunna ställa en fungerande proto
typ till tävlingsledningens förfogande. Prototypen behöver ej ha sitt slutgiltiga utseende, 
däremot krävs klanderfri elektrisk funktion. 
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RT-översikten 

HÖRNU-68 
- en förhands
presentation 
* Dags för High Fidelity-expo igen! Medlemmarna i Svenska High 
Fidelity Institutet, SHFI, och ett par utomstående firmor därtill, 
arrangerar i september sin hittills största utställning i Stockholm. * Dessa förhands glimtar i text och bild upptar ett urval både för 
Sverige nya märken och apparater samt de många nyheter som ges 
inom ramen för tidigare, välkända konstruktioner vilka nu förbättrats 
och förfinats. Goda exempel är högtalarna. * Översikten upptar apparater och högtalare, men Hörnu kommer 
också att visa intressanta tillbehör för alla återgivningskedjans 
komponenter. RT återkommer till detta i kommande nummer. 

Acoustic Research 
Dynaco, Revox 
• Det välkända USA-företaget AR, 
Acoustic Research Inc., presenterar sin 
högtalare AR-3 i en ny version, AR-3a, 
med samma ytterdimensioner: 625 X 350 
X 286 mm. Baselementet är samma som 
i AR-3, men har betydligt lägre del
ningsfrekvens, 575 Hz (1000 Hz i AR-
3). Mellanregistret är 575 Hz- 5 kHz. -
Impedansen är 4 ohm, max kontinuerlig 
belastning 25 W. 

En 2 X 60 W förstärkare i ovanligt 
»ren» design hör också till AR:s nyheter. 
Den har pick-up-ingångar med inställbar 
käqslighet 2-5 mV över 50 kohm samt 
ingångar för tuner och bandspelare 200 
mV/150 kohm. 

Kontinuerlig uteffekt per kanal är max 
60 W, 50 W, 30 W i 4, 8 resp 16 ohms 
last. Den harmoniska distorsionen vid 
godtycklig uteffekt upp till max-värdet är 
mindre är 0,5 % i området 20 Hz-20 
kHz~ IM -distorsionen (med 60 och 7 000 
Hz i 4: 1) mindre än 0,25 %. Frekvens
gång med tonkontrollerna i »kl 12»: 20 

Revox 2 X 40 W förstärkare A 50. 
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Hz-20 kHz, max avvikelse 1 dB. -
Förstärkaren är genomgående bestyckad 
med kiseltransistorer. 
• Dynaco visar högtalaren M-25X med 
tre element i en 35 liters låda. Max kon
tinuerlig belastning är 35 W, frekvens
området 38-20 000 Hz. 

Två av högtalarelementen utgörs av 
spridare för mellanregister med diskant 
samt för den högsta diskanten (super
tweeter). Diskantåtergivningen kan juste
ras med en ratt på lådans bakpanel! 

För basregistret används ett 10" ele
ment med ~ummiupphängt membran för 
minimum kantdistorsion. 
• Revox (Willi Studer, Schweiz-Tysk
land) kommer bl a med en kiseltransis
toriserad förstärkare A 50 för max 2 X 
40 W kontlnuerlig uteffekt i 4-8 ohms 
last, 2 X 25 W i 16 ohm. Harmonisk dis
torsion vid full uteffekt i 8 ohm bättre 
än 0,3 % uppmätt i frekvensornrådet 
40 Hz-15 kHz, IM-distorsionen bättre än 
0,3 % med 60 Hzj7 000 Hz i förhållandet 
4 : 1. Frekvensgång: 20 Hz-20 kHz med 
max 1 dB avvikelse. 

Centrum 419 FM-stereotunerjförstärkare 
2x18 W. 

Hörnu 68 

Ingångar för mikrofon, magnetisk 
pick-up, keramisk pick-up, bandspelare, 
tuner och reserv. Samtliga ingångar utom 
den för mikrofon har inställbar känslig
het. 

Inkopplingsbara rumble- och brusfil
ter. 8 dB/60 Hz-10 dB/oktav resp 15 
dB/12 kHz-12 dB/oktav. Den ingår i 
det nya programmet kring ReVox A77-
bandspelaren; alla har likartad design. 

Utställare: Ella Radio & Television 
AB, Sysslomansg 18, Stockholm K. 

Nya bandspelare 
från Ferrograph 
• Serie 7 från Ferrograph är en ny band
spelarserie med nio olika modeller; tre 
monomaskiner, sex stereornaskiner. 

Monomaskinerna levereras med in
byggt 10 W slutsteg och är avsedda för 
enkel- eller dubbelspår. 

Stereoutförandet kan erhållas med el
ler utan 2 X 10 W slutsteg och med två
eller fyrspårshuvud. 

Däcket i Ferrograph 7 är utrustat med 
tre motorer, hastigheterna är 38, 19 och 
9,5 cm/s. »Redigeringsratt» med kon
tinuerligt variabel hastighet fram/back. 

Utstyrningsinstrumentet (i stereomo
dellerna ett för varje kanal) kan kopplas 
om för avläsning av förmagnetiserings
strömmen som är inställbar för lägsta 
brus beroende på bandtyp. Separata bas
och diskantkontroller. 

Märket hör sedan åratal till Englands 
populäraste för »seriösa amatörer» och 
har tekniskt mycket gemensamt med de 
likaledes i England utbredda Vortexion
spelarna, som också fått ny design. 

Sony TA 1120 förstärkare om 2 X 50 W. 



RT -översikten Hörnu 68 
Hörnu-utställningen blir N ordens största audiomaterielexpo 
Utställningen, som hålls i Teknorama, 
d v s intill Tekniska Museet på Djur
gården, blir den hittills största i Skan
dinavien. Som tidigare omtalats äger 
den rum 13-22 september i SHFI:s 
regi. Utöver SHFI-medlemmarna deltar 
Gylling, B & 0, Tandberg samt Phi
lips. 

Sveriges Radio medverkar med en 
»stereogrupp» (någon stereo över ra
dion förekommer dock inte i vårt land, 

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

Ny PE skivspelare, 
Fisher stereo-tuner 

• Skivspelaren PE 2020 med växlings
automatik hör till de intressantaste ny
heterna för 1968/69 från Perpetuum-

- Ebner. Den kan köras som enkelspel are 
med automatisk avkänning av skivdia
meter, påläggning och avlyftning eller 
som helautomatisk skivväxlare för åtta 
skivor (vertikal spårvinkel inställbar för 
åtta skivor). Nåltryck 0-6 p kontinuer
ligt inställbart, antiskatingkompensation 
hopkopplad med denna inställning. 

Skivtallriken väger ca 3,2 kg, svajvär
det uppges till 0,1 % , rumbienivån -58 
dB. Normalt levereras PE 2020 med 
Shure M75-pick-up. Standardfattningen 
gör att även andra magnetiska system 
passar. 

Mer från PE: 2 X 20 W förstärkare 
HSV 40 T, FM-stereotuner UT 10. 
• Från Fisher Radio Corp, USA, note
ras två nya stereoförstärkare med in
byggd tuner, typ 160T och 175T, samt 
två högtalarsystem XP-6B och XP-55B. 

Tunern i Fisher 160T är försedd med 
fälteffekttransistorer och integrerade 
kretsar samt tryckknapps manövrerad ' 
diodavstämd väljare för fem FM-statio
ner. Frånkopplingsbar AFC. Känslighet 
2,2 ftV. Förstärkardelen lämnar 2 x 15 
W kontinuerlig effekt och är säkrad mot 
överbelastning. Harmonisk distorsion 
0,5 % mätt vid 1 kHz. 

175T täcker förutom 88-108 MHz 
FM-band också 53-160 MHz AM-band; 

Nordmendes nya maskin 8001/T. 

som bekant) men man kommer att ord
na med ljuddemonstrationer i hörsalen 
samt ställa upp i en frågepanel till all
mänhetens information. 

På liknande sätt medverkade SR 
Radioleverantörernas mässa »Ljudet» 
Ostermans för några år sedan. 

I samband med utställningen publi
cerar High Fidelity-institutet en skrift 
med köpråd och diverse råd och infor
mationer till blivande ägare av ljud-

känslighet 2 ft V resp 10 ft V. Förstär
kardelen lämnar 2 X 20 W kontinuerlig 
effekt, den harmoniska distorsionen är 
0,5 % mätt vid 1 kHz. Rumble-filter 
med 12 dB/oktav dämpning under 20 
Hz. 

Fisher-högtalaren XP-6B består av ett 
10" bas/mellanregister-element och ett 
21/ 2" mellanregister/diskant-element i en 
låda med dimensionerna 59x33 X27 
cm; inbyggt delningsfilter (LC-typ) med 
övergångsdämpningen 12 dB/oktav. Max 
kontinuerlig belastning 40 W. 

XP-55B är en mindre modell med 8" 
baseIement och 3" diskanteIement, del
ningsfrekvens 1 500 Hz. Max kontinuer
lig belastning 20 W. Ytterdimensionerna 
är 51 X25 X 19 cm. 

Utställare: Georg Sylwander AB, Li
dingövägen 75, Stockholm NO. 

Rola Celestion 
nu i 25 W-modell 
• Rola Celestion, England, presenterar 
genom generalagenten Georg Sylwander 
AB, en större modell av Ditton med be
teckningen 25 (typ 10 och 15 beskrevs 
i RT 1/68). 

Ditton 25 har fem element: två tolv
tums basenheter, två enheter för mellan
registret och en diskantenhet. Frekvens
området är 20 Hz-40 kHz, max kon
tinuerlig belastning 25 W, impedans 4-8 
ohm. Dimensioner: 81 X 36 X28 cm. 

Nordmende presenterar 
ny fyrspårsbandspelare 

• I samband med Hörnu-utställningen 
introduceras i Sverige Nordmendes nya 

Fisher 160T integrerad tuner/förstärkare. 

apparatur som alltså kan få viss kon
sumentupplysning om SH FI-medlem
marnas produkter genom boken. Den 
heter Välj Rätt - Stereo/High Fidelity 
68/69. 

Totalt deltar ett 20-tal firmor i ut
ställningen, vars öppethållande blir: 

Vardar 1200-2000, lördagar och 
söndagar 10 00-19 00. 

bandspelare 8001jT, en fyrspårsmaskin 
med inbyggd mixerfunktion. 

Däcket har tre motorer och tre ton
huvuden. Separat motor för snabbspol
ning, medhörning före och efter ton
huvud. Hastigheterna är 19, 9,5 och 
4,75 cm/s med svajvärdena 0,1, 0,15 
resp 0,2 % (en! DIN 45 507), dynami
ken är 54, 52 resp 50 dB (enl DIN 
45511). 

Ingångar för två mikrofoner, tuner 
och skivspelare med skjutpotentiometrar 
för nivåreglering. Två VU-metrar. Se
parata bas- och diskantkontroller, två in
byggda högtalare. 

Dimensioner (b Xh Xd): 496x153X 
356 mm; vikt 16,5 kg. . 

Utställare: Gylling Hem-Elektronik 
AB, Sjöbjörnsvägen 62, Stockholm 44. 

Sony förstärkare 
och skivspelare 

• Förstärkaren TA 1120 och skivspe
laren TTS 3000 från Sony, Japan, intro
duceras på den svenska marknaden i 
samband med utställningen. 

TA 1120 är en integrerad för- och 
slutförstärkare, helt bestyckad med kisel
halvledare: 46 transistorer, 23 dioder. 
Amerikanska »High Fidelity» har provat 
förstärkaren och ur rapporten återges 
följande data: 

Uteffekt vid 1 kHz i 8 ohms last 50 
W med 0,08 % harmonisk distorsion 
(avser vänster kanal), 49,4 W med 
0,09 % (höger kanal); harmonisk dis
torsion 0,1 % vid full uteffekt i fre
kvensområdet 18 Hz-20 kHz. · IM
distorsion mindre än 0,1 % vid 53 W i I~ 

AR:s 2x60 W förstärkare. 
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8 ohms last. Frekvensgång vid 1 W ut 
'14 Hz- > 100 kHz +0, -3 dB. 

Förförstärkarens ingångar: 47 kohm 
för pick-up-kanal 1 och 2, känslighet 
resp signal-störnings avstånd 1,7 och 0,5 
mY, 65 och 58 dB; 500 kohm för band
tonhuvud, 2,8 mY, 53 dB; 500 kohm 
för mikrofon, 1,65 mY, 49 dB; 100 
kohtp. för tuner, 78 mY, 62 dB. 

Rumble- och brusfilter kan inkopplas 
i förförstärkaren (tangentmanövrerade) ; 
dessa ger dämpningen 12 dB/oktav un
der 50 Hz resp 12 dB/oktav över 9 kHz. 

Sonys skivspelare TTS 3000 har ser
vostyrd likströmsmotor och remdriven 
skivtallrik. I tonarmen, som kan leve
reras med antiskating, passar standard
pick-uperna. Nåltrycket ställs in med 
motvikt och skala i området 0-3 p. 
Armens resonansfrekvens är 8 Hz ver
tikalt, . 10 Hz lateralt. H ydraulisk ned
läggningsanordning. 

En intressant detalj är också den elek
troniska hastighetsregleringen: den servo
styrs aven frekvens generator med till
hörande diskriminator. 

(En TTS-skivspelare har f ö under
gått långtidsprov hos Sveriges Radio i 
år jämsides med en norskkonstruerad, 
då SR söker ett lämpligt nytt studioverk 
som tål kontinuerlig drift och uppvisar 
just god hastighetsnoggrannhet utan 
»uppvärmning». - Flera fabrikanter, 
bl a Philips, kommer inom kort med 
sådana verk och elektronisk hastighets
kontroll. De avses bli prisbilligare än 
hittills förefintliga verk av denna klass.) 

Svajvärdet enligt DIN är max 0,05 % , 
rumbienivån bättre än -60 dB. 

Utställare för Sony och generalagent 
är Gylling Hem-Elektronik AB. 

Centrumnyhet: 
Förstärkare med tuner 
• Gylling visar dessutom en ny för
stärkare-tuner av eget fabrikat : Centrum 
419 stereo. 

Tuner-delen, som täcker FM, är för
beredd för pilottonsstereo och har käns
ligheten 4 fl V vid 30 dB signal;brusför
hållande. 

Förstärkaren lämnar 2 X 18 W konti
nuerlig uteffekt. Harmonisk distorsion 
max 0,3 % vid 15 W ut, uppgift saknas 
om IM-distorsion. Frekvensgång: 10-
45000 Hz± 1,5 dB. 

Högtalarnyheter 
från Peerless 
• Det danska företaget Peerless Fabri
kerne A/S kommer med nya 8"-10" 
bashögtalare, 2" diskanthögtalare samt 
kompletta system för slutna lådor. Ef
fekttåligheten är genomgående högre än 
tidigare tack vare aluminiumhylster i tal-
spolarna: 50 W i bashögtalarna. . 
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De kompletta Peerless-systemen har 
beteckningarna 4-30KIT, 4-30P ABS och 
50-4. Den förstnämnda levereras i bygg
sats bestående av fyra element: D100W 
bashögtalare, 0570MRC mellanregister, 
två st MT25HFC diskant, samt delnings
filter med övergångsfrekvenserna 500 
och 3 500 Hz. Standardimpedans 4 ohm; 
8 eller 16 ohm kan även erhållas. Med 
byggsatsen följer beskrivning på en 50 
liters låda. I denna blir systemets totala 
frekvensområde 30-18 000 Hz. Max 
kontinuerlig belastning: 40 W. 

4-30P ABS levereras med fyra hög
talare och delningsfilter monterade och 
kopplade på frontvägg till 50 liters låda 
som beskrivs i tillhörande instruktioner. 
Högtalartyper och data är samma som 
gäller för 4-30KIT. 

50-4 är helt fabriks monterad i sluten, 
dämpad låda. Fyra högtalarelement: bas, 
mellanregister, dubblerat diskantelement. 
Frekvensområde 30-18000 Hz, effekt
tålighet 40 W. 

Utställare: Radio AB Peerless, Hyre
gatan 14, Malmö C. 

Braun: »Kompakt audio» 
alt. separata enheter 
• Braun, Västtyskland, presenterar sin 
nya, kiseltransistoriserade, kompaktut
rustning Audio 250 bestående av skiv
spelare, förstärkare och tuner hopbyggda 
till en elegant enhet. Dimensioner: 65 X 
l7 x 28 cm. 

Tunern, som är försedd med piloton
stereodekoder, täcker förutom FM även 
KV, MV och LV. Känsligheten på FM 
är bättre än 1,2 fl V för 30 dB signal/ 
brusförhållande, på övriga band 10 fl V 
för 6 dB. 

Förstärkardelen lämnar 2 X 15 W kon
tinuerlig uteffekt i 4 ohm med max 
0,5 % harmonisk distorsion mätt vid 1 
kHz och 0,5 % IM-distorsion vid 250/ 
8 000 Hz i 4: 1. Frekvensgång 20-
40000 Hz med avvikelse -3 dB., 

Den inbyggda skivspelaren PS 410 har 
tonarm qch tallrik gemensamt - fjäd
rande - upphängda i sockeln. RumbIe
nivån anges till -60 dB enl DIN; svaj 
max 0,12 % . Pick-up-systemet är Shure 
M75-6. 

Brauns fristående skivspelare PS 500 
är något mer avancerad än den inbygg
da. Svajet är max 0,1 %, rumbienivån 
bättre än -65 dB. Pick-up: Shure M75-
MB. 

Skivtallriken, som väger 3 kg, drivs 
med gummirem aven synkronmotor. 
Hydrauliskt dämpat fjädrande mellan
chassi samt hydraulisk nedsänkning av 
tonarmen. Reglerbar antiskating, in
byggt belyst stroboskop. 

En annan separat programkälla i 

Hörnu68· 

Skivspelaren TTS 3000 från Sony. 

Philips nya bandspelare Compact Pro-12. 

Braun CSV 500, komplett förstärkare för 
2X40 W. 

Den nya Ferrograph, serie 7. 

Förstärkaren ES 20 från Klein & Hummel: 
Effekt 2 X 30 W. 

Stereomottagaren CE 250 från Braun. 

Perpetuum Ebners nya skivspelare PE 2020 
med automatik. 
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Hörnu 68 
Braun-serien är FM-tunern CE 250, med 
pilottonsi:ereodekoder. 

Tuners känslighet är bättre än 1,2 ;..tV 
för 30 dB signal/brusförhållande, ut
spänningen 0,5 V /25 kohm vid ± 40 kHz 
frekvenssving. Automatisk finavstäm
ning, frånkopplingsbar, samt automatisk 
mono/stereo-omkoppling. 

Brauns förstärkare CSV 500 lämnar 
upp till 2 X 40 W kontinuerlig uteffekt i 
4 ohm, 2 X35 W i 8 ohm eller 2X22 
W i 16 ohm. Harmonisk distorsion mätt 
vid 1 kHz och full uteffekt är lägst med 
8 ohms last: max 0,25 %; IM-distorsio
nen mätt vid 250/8000 Hz i 4: 1 max 
0,5 %. Signal-störnings avståndet då låg
nivåingångar används (pick-up, mikro
fon) är bättre än 60 dB. Pick-up-in
gången har inställbar känslighet 2-20 
mV/47 kohm. Rumble- och brusfilter 
ingår. 

Utställare: Braun Electric Svenska 
AB, Västra Frolunda 1. 

Sinus 1000-serie 
med fem nya typer 
• Svenska Högtalarfabriken AB, Vårby, 
ställer ut den nya serien Sinus 1 000 
med fem 3-35 liters kompaktlådor. De 
är bl a utrustade med nya 8" högtalare 
där membranen är radiellt slitsade för 
minimum kantreflektion (och distor
sion). Transientåtergivningen har ytter
ligare förbättrats. 

Exempel på data: 
Typ 1035(Z-35) är störst i serien med 

35 liters volym och innehåller sex ele
ment; ''två 8", två 4" och två 2". Del
ningsfilter för 2 000 och 8 000 Hz. Fre
kvensområde 32-20 000 Hz, max kon
tinuerlig effekt 35 W, impedans 5 ohm. 

Sinus presenterar också en ny diskant
högtalare i helt sluten kåpa, enligt upp
gift med synnerligen låg distorsion. 

Klein & Hummel stereo
förstärkare och tuner 
• Den västtyska firman Klein & Hum
mel introducerar sin stereoförstärkare 
ES 20, som är helt kiseltransistoriserad. 

ES 20 lämnar max 2 X 30 W konti
nuerlig uteffekt i rekommenderad 4 
ohms last (enligt tillverkarens specifica
tion passar 4-16 ohms högtalare); har
monisk distorsion max 0,1 % vid 1 kHz, 
IM-distorsion max 1 %. Frekvensgång: 
20-20000 Hz ± 0,5 dB, 10-40000 Hz 
-2 dB. 

Ingångar: magnetisk pick-up 2,4 mV/ 
47 kohm, kristallpick-up 200 mV/lOO 
kohm, tuner 250 mV/lOO kohm, band
spelare 250 mV/lOO kohm; bandingång
en kan kopplas om för merhörning un
der pågående inspelning. Nålraspfilter 
med avskärningen 10 dB/ oktav ovanför 
6 kHz kan kopplas in. 

Utgångar: högtalare 4-16 ohm, hör
telefon 2 X 400 ohm med automatisk 
frånkoppling av högtalarna, band (in
spelning) 25 mY. 

Klein & Hummels nya stereotuner 
ET 20 visas också. Den har program
väljare med förinställning av sex olika 
FM-kanaler, frånkopplingsbar brusspärr 
samt automatisk stereo/mono-omkopp
ling. 

Beträffande ingångsstegen är följande 
detaljer värda att speciellt noteras: 
MOS-FET ingångstransistorer, varaktor
diod avstämning i fyra kretsar. MF-delen 
är utförd med integrerade kretsar där 
fem bandfilter ingår. Kanalseparation vid 
stereomottagning är 43 dB mätt vid 1 
kHz. Känslighet: 1 ;..tV för 26 dB sig
nal/brusförhållande vid mono, 1 O ;..tV 
vid stereo. 

Utgångar: 775 mV/6 kohm till förstär
kare (reglerbar nivå, minimum belastning 
22 kohm), 20 mV/6 kohm till bandspe
lare. 

Utställare: F:a Arthur Rydin, Ulv
sundavägen 31, Bromma . 

Heco kompakthögtalare 
nu även i byggsatser 
• Hennel & Co KG, Västtyskland, spe
cialfabrik för högtalare, har ett synner
ligen brett sortiment kompaktlådor att 
erbjuda. 

Två nya mindre kompaktlådor är 
Heco B 100 och B 120 med 6,4 resp 
7,5 liters volym. De tål 15 W kontinuer
lig effekt, frekvensområdet är 45-20 000 
Hz, impedansen 5 ohm. Bestyckning: ett 
bas- och ett diskantelement. 

B 180M är en större typ, volym 19 
liter. Frekvensområde 30-25 000 Hz, 
max kontinuerlig effekt 25 W, Två bas
element, ett diskantelement. Impedans 5 
ohm. 

Heco levererar också högtalarbygg
satser innehållande allt utom trädelarna 
för lådan (tätningsmaterial ingår). Ex: 
HBS 12 med ett bas- och ett diskant
element, kondensator, kabel och anslut
ningsdon; HBS 20, ett bas- och ett dis
kantelement, delningsfilter, spännbric
kor, kabel och anslutningsdon. 

Utställare: F:a Ar.thur Rydin. 

Beyer och Schoeps, nya 
hörtelefoner, mikrofoner 
• Från Beyer, Västtyskland, presenteras 
hörtelefonerna DT 96 och 48S, båda 
dynamiska. 

DT 96 täcker 30-17 000 Hz, känslig
heten är 100 dB/m W (över 2 x 10-4 ,ub 
vid 400 Hz), impedansen 2 x 400 ohm. 

DT 48S är en hörtelefon i studioklass 
med frekvensområdet 16-18 000 Hz och 
känsligheten 114 dB/mY. Impedans 2x 
5 ohm. 

Beyer är ju sedan länge välkända för 
sina mikrofoner. Här skall endast näm
nas en av de nyare modellerna, Xl 
Soundstar - en dynamisk riktmikrofon. 
Den finns i tre versioner med impedan-. 
sen 200 ohm, 500 ohm och 25 kohm. 
Känsligheten är 0,2 m V / ;..tb, bakdämp
ningen är 17 dB, frekvensområdet 30-
18000 Hz. 

Västtyska Schoeps presenterar kon
densatormikrofonen CMT 40. Firman är 
känd för tillverkning av studiomikro
foner av kondensatortypen enbart, alltså 
rent professionell utrustning. 

Utställare: F:a Arthur Rydin. 

Beolab-serien 5 000 
och Beocord 2 000 
• Bang & Olufsens omtalade och syn
nerligen modernt »designade» produkter 
Beolab 5000 och Beomaster 5000 (pre
senterade i RT 11/67) kommer att stäl
las ut. Förstärkaren, Beolab 5000, med 
sina reglage »modell räknesticka» och 
helt tangentmanövrerade ingångar, ut
gångar och filter lämnar 2 X 60 W. Den 
andra 5000-apparaten är en FM-tuner 
med pilotton-stereodekoder och fyra av
stämda HF-steg. Frekvensval med »räk
nesticka». 

Beocord 2000, 2/4-spårbandspelaren 
med inbyggd stereomixer och 2 X 8 W 
slutsteg, finns också med bland de ut
ställda B & O-produkterna. 

Utställare: EMI Svenska AB, Sand
hamnsgatan 39, Stockholm NO. 

Goodman-tunern 
utförligt beskriven på annan plats i detta 
nummer av RT, presenteras på utställ
ningen av SELA, Svenska Elektronik
Apparater AB, Enskede 6, som också 
tillhandahåller den lilla Maxamp-förstär
karen från samma tillverkare (30 W). 

Sinclair N eoteric 60 
har också skildrats i RT tidigare,. se 1968 
nr 1 för data och beskrivning. Den eng
elska firman fortsätter f ö sin design
mässiga innovation och har nyligen pre
senterat en ny serie förstärkare och tu
ners, 2000. Dessa är större än Neoteric. 
Den ger 2X 15 W ut. Uppbyggd på 28 
kiseltransistorer. Vid 10 W överstiger 
distorsionen inte 0,08 % i 15 ohm och 
värdet för 8 ohm och full effekt är max 
0,1 % . 

Utställare: Sonab AB, Solna. 

Goldring 800 
ny pick-up-serie 
• Goldring Manufacturing, England, 
lanserar nu sin nya serie 800: en magne
tisk pick-up med mycket ringa massa 

. i det rörliga systemet. Den relativt tunga 
rörliga magneten har bytts ut mot ett 

~ 51 
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•• 
FARG-TV-
MOTTAGARE 1968 
med ,höstens nyheter på svenska marknaden 
* Denna andra inventering av färgmottagarbeståndet utgör ett 
komplement till översikten i RT 4. * En hel del nyheter - i stor utsträckning 22-tumsmottagare - har 
uppenbarat sig till hösten, dock utan att göra föregående översikt 
inaktuell. * »Frisläppandet» av färg-TY-sändningarna till 1970 gör publiken 
i många fall avvaktande och mottagarmarknaden trög. * Utbudet omfattar nu inte enbart västtyska färg-TY-mottagare, 

också ett par skandinaviska nyheter kan noteras. * Men de brittiska apparaterna lyser helt med sin frånvaro, trots 
förmånlig EFTA-import och tekniskt såväl som designmässigt 
utmärkta mottagare. Vi presenterar ett urval engelska nyheter. 

Telefunken-nyheter 
med 19- och 22-
tumsrör 
* PAL-color 628T och 608T är be
teckningarna för Tele/unkens nya färg
mottagare med 22" resp 19" bildrör. 

Båda mottagarna arbetar med RGB-

Telefunken PAL-color 628T 22". 

Telefunken PAL-color 608T 19", 
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teknik, trestegs färgsignalförstärkare och 
stabiliserad vitbalans; även driftspän
ningarna är stabiliserade. En speciell 
kontrastautomatik, »Aureomat» , färgkor
rigerar ljusa bildpartier genom rödaccen
tuering. Konvergensinställningen är lätt 
åtkomlig framifrån. 
• 628T har försetts med ett nytt bildrör 
av Telefunkens egen tillverkning, 
A5611X, som har rektangulär bildyta. 
Proportionerna mellan bredd och höjd, 
3 : 4, ger full överensstämmelse med ut
gående bild från sändarstudion. 

Kanalväljaren är elektronisk - med 
diodavstämning och diodomkoppling -
och manövreras med sex belysta pro
gramtangenter för VHF/UHF. Övriga 
inställningsorgan: Fyra rattar för kon
trast, ljusstyrka, färgmättnad och ljud
volym, skjutreglage för färgton. Med en 
tillsatsenhet CR9 kan . färgmättnad, ljus
styrka och ljudvolym fjärrstyras. Chas
siet i 628T är bestyckat med 35 tran
sistorer, 72 dioder och 14 rör. Effektför
brukningen är ca 290 W. Mottagarens 
ytterdimensioner (bXhXd): 72 X46 X47 
cm. 
• Den mindre modellen 608T har all
kanalväljare av standardtyp med sex 
VHF/UHF-programtangenter och cen
tralinställningsratt. I chassiet ingår totalt 
34 transistorer, 54 dioder och 14 rör. 
Effektförbrukning: ca 290 W. Ytterdi
mensioner: 70 X44 x 47 cm. 

Generalagent är Elektriska AB AEG, 
Svetsarvägen 10, Solna 1. 

Luxor presenterar 
22-tumsmottagare 

Luxor Kavalkad 22201 22", 

* En ny färg-TY-mottagare från Luxor 
är Kavalkad 22201 med 22" bildrör, 
byggd på ett Telefunken-chassi. Bestyck
ning: 35 transistorer, 73 dioder och 14 
rör. Uttag finns för hörtelefon och extra 
högtalare. Ytterdimensioner (b X h X d, 
utan benställning): 71 X46x45 cm. 

Graetz: 22- och 25-
tumsmottagare 
i tre modeller 
* I Graetz-familjen ingår tre färg-TV
mottagare, en 22" bordsmodell samt två 
25" i bords- och golvutförande. Chassiet 
är identiskt i alla tre fallen. 

Graetz Präfekt Color 22", 



Nyast är 22"-modellen Prä/ekt Color 
1042 med bildrör i Selbond-teknik. Mot
tagarens ytterdimensioner är 71,1 X49,8 
x48,3 cm. 

Graetz-chassiet innehåller 43 transis
torer, 45 dioder och 13 rör. Heltransis
toriserad allkanalväljare med sex VHF/ 
UHF-programtangenter; automatisk fin
avstämning. 

Svartnivå, vitbalans, färgmättnad, hög
spänning samt bild- och linjeavböjnings
spänning är stabiliserade. Kontrastauto
matik i färgförstärkaren. Med en till
satsenhet FB400 kan färgmättnad, ljus
styrka och ljudvolym fjärrmanövreras. 

Mottagarens audiodel och avböjnings
slutsteg är rörbestyckade, alla övriga steg 
transistoriserade. Konvergenskretsarna 
med inställningsorgan är åtkomliga på 
framsidan, under den utfällbara högta
laren. 

Generalagent: Eia Successors AB, 
Box 6060, Stockholm 6. 

Beovision 3000/2800 
* Bang & Olu/sen A/S, Danmark, till
verkar sedan en tid färgmottagaren Beo
vision 3000 med 25" bildrör. Under hös
ten 1968 kommer en 22"-version att 
presenteras: Beovision 2800. Den har 
samma chassi som 3000-modellen med 
undantag för konvergensdelen, som är 
placerad horisontellt under mottagaren 
och fälls ut framåt 1800 vid justering. 

Beovision 3000 har konvergensdelen 
monterad vertikalt under en lätt bort
tagbar panel till vänster om bildskärmen. 

Kanalväljaren är av elektronisk typ -
manövrerad med sex tangenter för VHF 
och UHF. Reglage för bas, diskant, ljus
styrka, kontrast, färgmättnad och färg
ton är infällda i små fack i manöver
panelen. Anordningen motiveras med att 
riktigt utförda inställningar inte onödigt
vis skall rubbas. 

I chassiet ingår 52 transistorer, 48 
dioder och 18 rör. Bildröret är färgdif
derensutstyrt. Nätdelen är stabiliserad, 

Beovision 3000 25". 

så att mottagaren skall kunna arbeta helt 
tillfredsställande i nätspänningsområdet 
190-240 V. Effektförbrukningen är ca 
330 W. - Uttag finns för 3-5 ohms 
extrahögtalare. 

Ytterdimensioner (bXhX;r,-inkl ben): 
76x87,7x57,5 cm. 

Generalagent: Electric & Musical 
Industries Ltd Svenska AB, Sandhamns
gatan 39, Stockholm NO. 

Grundig 22-25'; 
-Zauber-spiegel -

Grundig Zauberspiegel T 901 22". 

* Grundigs nyheter har beteckningen 
Zauberspiegel T 901 och T 1001 med 
22" resp 25" bildrör. 

Chassiet är placerat liggande i appa
ratlådans botten, utsvängbart för bekväm 
service. Konvergensdelen är åtkomlig för 
justering framifrån. - Elektronisk kanal
väljare med sju VHF/UHF-tangenter. 
Kontrastautomatik. 

Chassiet är bestyckat med 24 transisto
rer, 43 dioder och 18 rör. Effektförbruk
ningen är ca 350 W. 

Färgmättnad, färgton, ljusstyrka, kon
trast, ljudvolym/ton ställs in med fem 
rattar. Med en separat enhet, Fernregler 
VI Color, kan man fjärrmanövrera färg
mättnad, ljusstyrka och ljudvolym. 

Ytterdimensioner: T 901-72,7X47,5x 
52,1 cm, T 1001 74,2x52,3x56,3 cm. 

Generalagent är Svenska Grundig AB, 
Nobelv!igen 23, Malmö S. 

Loewe-Opta F 911 
22-tumsmottagare 
* Chassiet i Loeme-Optas nya färgmot
tagare med 22" bildrör innehåller 50 
transistorer, 64 dioder och 11 rör. Inte
grerad, diod avstämd VHF/UHF-kanal
väljare med sju belysta programtangenter 
ingår. 

En annan intressant nyhet är den auto
matiska färgtonomkopplingen vid 
svartvittmottagning en svag blåton, vid 
färgmottagning lätt gulton. Givetvis finns -

Loewe-Opta F 911 Color 22". 

även reglage för manuell inställning av 
såväl färgton som färgmättnad. Auto
matisk svartnivåhållning samt strål
strömbegränsning genom reducering av 
vitnivån. Konvergensinställning under 
frontpanelen. 

Färgmättnad, ljusstyrka och ljudvolym 
kan fjärrmanövreras. 

Mottagarens ytterdimensioner är 70,5 
X47,5x52 cm. 

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

Två nya Saba 
22/25" -mottagare 
* I Sabas chassi ingår 19 transistorer, 
68 dioder och 24 rör. Kanalväljaren -
elektronisk - har sju VHF/UHF-tangen
ter med förval och lika många separata 
skalor som indikerar de valda kanalerna. 
Automatisk finavstämning. Strålströmbe
gränsning med kontrast automatik. 

Färgmättnad, färgton, ljusstyrka, kon
trast och ljudvolym ställs in med fem 
skjutreglage. Den större mottagarmodel
len är försedd med uttag för fjärrman
övrering av färgmättnad, ljusstyrka och 
ljudvolym samt för extra högtalare. 

Modellbeteckningar: T 2280 Schauins
land, dimensioner 69,5X45x50 cm; T 
2500 Schauinsland, dimensioner 75,5x 
49,5 X 55,5 cm. Effektförbrukning i båda 
fallen 300 W. 

Generalagent är AB Harald W ållgren, 
Box 2124, Göteborg 2. 

47 ~ 

SABA Schauinsland T 2280 Color 22". 
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NILS MÅRTENSSON: 

•• En radiomottagare skall kunna ut
skilja en viss, önskad information ur en 
uppfångad signal av varierande styrka, 
sammanlagrad med termiskt brus och 
andra icke önskade signaler. 

Beroende på vilka egenskaper som 
fordras och med hänsyn tagna till själv
klara ekonomiska begränsningar dimen
sioneras mottagaren genom val av sy
stemlösning, förstärkningsfördelning, fil
terplacering, selektion, kretsuppbyggnad 
och komponenter så att optimala egen
skaper uppnås. 

Prestandabegränsningar erhålls p g a 
att tillgängliga komponenter inte är ide
ala. Förluster i avstämda kretsar begrän
sar det obelastade Q-värdet och medför 
inlänkningsdämpning i filter. Begränsad 
dynamik hos halvledare medför problem 
med intermodulation vid FM och kors
modulation vid AM. Brus i förstärkare 
ocl;l blandare minskar mottagarens käns
lighet o s v. 

Moderna VHF-mottagare är med få 
undantag enkelsuprar. 

Superheterodynprincipen innebär att 
den mottagna signalens frekvens trans
poneras till en konstant frekvens, mel
lanfrekvensen. 

Fig 1 visar ett generellt blockschema 
för en enkelsuper. 

I 
I I i 

HF -selektion 

I VHF-tuners av hög kvalitet utgörs HF
selektionen vanligen av minst tre avstäm
da kretsar. Fig 2, 5, 7, 8, 9 och 10 visar 
exempel på val av filterfördelning och 
avstämning i några aktuella HF-enheter. 

HF-filtren tjänar i första hand till att 
ge erforderlig spegelselektion för den 
efterföljande blandaren. I blandaren 
sammansätts en insignal av frekvensen 
f8 med lokalocillatorsignalen f lO . Genom 
blandning bildas en signal av mellan
frekvensen I", . Om lokalocillatorsigna
lens frekvens väljs högre än insignalens 
frekvens, s k skillnads blandning, gäller 
fs = ho-fm. Blandaren har emellertid sam
ma känsighet för en signal med frekven
sen 1'8 = f lO + fm = f s + 2 fm' vilken be
nämnes spegelfrekvensen. 

Spegelfrekvenser förekommer således 
på frekvensavståndet 2 · fm under eller 
över rätt signalfrekvens vid ' summa- res
pektive skillnadsblandning. 

Genom att välja första mellanfrekven
sen hög erhålls ett högt spegelfrekvens
förhållande. En hög mellanfrekvens med
för emellertid stor mellanfrekvensband
bredd om inte Q-värdena i mellanfre
kvenskretsarna görs mycket höga. Grän
sen sätts därvid av komponenternas stor
lek och temperaturstabilitet. En kom-

Mellonfrekvens törstörkore ocn begrönsore 

L _._._.~._.~._L._ 
AFC Avstöl'YVTlning 

Fig 1. Generellt blockschema (ör VHF-tuner. 
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promiss mellan olika krav, inklusive 
dämpning av blandningsspurious (icke 
önskade blandningsprodukter) har lett 
till valet av 10,7 MHz som mellanfre
kvens i VHF-mottagare. 

Genom bidrag av HF-selektionen re
duceras blandningsspurious. 

Ingångskretsarna minskar risken för 
blockering av HF-steget genom starka sig
naler på frekvenser vid sidan av passban
det. 

Kretsarna på blandarens ingång bi
drar till att dämpa lokaloscillatorutstrål
ning samt hindra eventuell »bakbland
ning» i HF-steget. 

Vinsten av ökad HF-selektion måste 
vägas mot den minskning av mottaga
rens känslighet som erhålles genom att 
minskat förhållande mellan belastat och 
obelastat Q-värde i filterkretsarna . ger 
ökad inlänkningsdämpning. 

HF -förstärkare 

HF-förstärkaren tjanar till att ge mot
tagaren hög känslighet genom att den 
efterföljande blandarens brusfaktor mas
keras. Hög HF-förstärkning reducerar 
mottagarens dynamik och ger försäm
rade spurious-egenskaper. Ökad dynamik 
kan erhållas med automatisk förstärk-

Till stereodekoder 
och LF -förstärkare 



Kraven på förstklassig ljudkvalitet inte bara då det gäller återgivning av grammofonskivor och ljudband 
utan också vid VHF -mottagning har, naturligt nog, bidragit till utvecklingen av mottagare uppbyggda 
enligt delvis nya principer med utnyttjande av fälteffekttransistorer, Schottky barriär-dioder och integrerade 
kretsar. 
Speciellt utomlands, där många stationer med hög uteffekt kan förekomma inom ett begränsat geografiskt 
område och på litet frekvensavstånd från varandra, samt där stationernas regionala karaktär dessutom gör 
distansmottagning, krävs mycket goda data för selektion, dynamik och känslighet. 
I följande artikel förklaras vilka speciella krav som ställs på högfrekvens- och mellanfrekvensdelarna i en 
tuner avsedd att ingå 'i en High Fidelity-kedja. Framställningen belyses med exempel på det praktiska 
utförandet i ett stort antal aktuella mottagare för VHF -bandet. En marknadsmässig presentation i bild 
fullständigar. 
Förf. är anställd vid Svenska Radio AB i Stockholm. 

ningsreglering (AGG) på HF-förstärka
ren. 

Blandare 
I blandaren frekvenstransponeras HF
signalen till mellanfrekvensen. Blanda
rens egenskaper skall vara sådana att 
hög spuriousdämpning erhålls. Lokalo
scillatorsignalen till blandaren skall vara 
så stor, att variationer i denna ger för
sumbar variation i mellanfrekvenssigna
len. 

En mottagares intermodulations- och 
korsmodulationsdämpning beror i hu
vudsak av blandarens dynamik, medan 
HF-förstärkarens bidrag till spurious van
ligen är försumbart. Transistorblandare 
har begränsad dynamik och är från 
denna synpunkt inte optimala, Väsentligt 
högre dynamik kan uppnås med blan
dare bestyckade med dioder, fälteffekt
transistorer eller elektronrör. 

Genom lämpligt val av lokaloscillator
frekvens och mellanfrekvens kan' låga 
ordningars blandningsspurious med liten 
blandningsdämpning undvikas. 

Lokaloscillator 

I konventionella rundradiomottagare -
med de relativt små krav på prestanda 
som gäller. för dessa - kan transistor-

Antenn
ingång 
3000 

blandare av självsvängande typ använ
das. Separat lokaloscillator insparas där
igenom. Högkvalitativa VHF-tuners är 
utan undantag försedda med separat 10-
kaloscillator. Lokaloscillatorn skall läm
na erforderlig effekt till blandaren. Liten 
lokaloscillatorsignal ger lägre blandnings
förstärkning. Stor lokaloscillatorsignal 
orsakar framför allt hög blandar-brus
faktor. 

Det är väsentligt att oscillatorn är sta
bil mot variationer i belastningen, så att 
varierande signalstyrka in till mottagaren 
inte medför att lokaloscillatorn ändrar 
frekvens eller utspänning. Medel att 
åstadkomma detta är lös koppling till 
blandaren samt signal- och lokaloscilla
tormatning till blandaren på skilda in
gångar. Fälteffekttransistorer som blan
dare uppvisar mindre inimpedansvaria
tioner med varierande signalnivå än bi
polära transistorer. Variationer i tempe
ratur och matningsspänning orsakar ock
så ändringar i frekvens och utspänning. 
För att förbättra mottagarens frekvens
stabilitet kan denna utrustas med auto
matisk frekvensreglering (AFR). Mot
tagaren låses därvid genom reglering på 
lokaloscillatorn till en bestämd sänd ar
frekvens. Som referens tjänar likspän
ningskomponenten på mottagardetek-

Fig 2. VHF-blandare med Schotty barriärdioder (Marantz). 

torns utgång. Med en stabil oscillator 
och stor HF-bandbredd kan AFR främst 
betraktas som ett medel att underlätta 
stationsinställningen. Exempel på olika 
utförande finns i tig 5, 9 och 10. 

Spurious 

På ingången till en radiomottagare före
kommer ett stort antal frekvenser av 
varierande styrka. Av dessa detekteras, 
idealt sett, endast frekvenser inom ett 
smalt band kring mottagarens avstäm
ningsfrekvens, vars bredd bestäms av 
mottagarens MF-selektion. P g a över
tonsbildning och blandning i element 
med olinjär överföringskarakteristik (be
gränsad dynamik) uppstår genom inter
modulation, korsmodulering och bland
ningsspurious falska frekvenser (spu
rious) vilka kan hamna inom mottaga
rens pass band och ge upphov till bika
naler och störningar. Sådana störande 
signaler kan inte ensamma passera mot
tagarens selektiva kretsar . 

Om selektionen efter blandaren är till
räckligt stor kommer spurious endast att 
bildas i HF-steg och blandare. 

Intermodulation 

Med intermodulation avses uppkomsten 
av kombinationsfrekvenser till följd av 
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en olinjär överföringskarakteristik då in
gångssignalen består av två eller flera 
störande signaler. Någon nyttosignal 
(signal på avstämningsfrekvensen) behö
ver inte finnas. När intermodulation in
träffar uppstår ett obegränsat antal nya 
frekvenser. Endast ett fåtal av dessa ger 
emellertid upphov till störningar. Vik
tigast är udda produkter av låga ord
ningar, främst 3:e, 5:e och 7:e. Endast 
dessa frekvenser kan hamna nära ini
tiaifrekvenserna och inom mottagarens 
passband. Om någon av de störande sig
nalerna är irekvensmodulerad blir även 
kombinationssignalen frekvensmodule
rad. Intermodulation kan således före
komma vid FM. Intermodulation kan i 
en förstärkare även uppstå p g a utstyr
ningsberoende fasförskjutning mellan in
och utsignal, s k AM-<I>M omvandling. 

Korsmodulering 

Med korsmodulering avses överföringen 
av modulation från en störande signal 
på nyttosignalen. Korsmodulering förut
sätter således en nyttosignal samt en eller 
flera störande signaler. Nyttosignalen kan 
vara omodulerad. Korsmoduleringspro
dukten har samma frekvens som nytto
signalen och kan således inte uppstå vid 
FM. Korsmodulering kan betraktas som 
ett specialfall av intermodulation och kan 
endast uppstå genom amplitud distorsion. 
Fasdistorsion ger upphov till fasmodule
ring av nyttosignalen. 

Blandningsspurious 

Med blandningsspurious avses frekvens
produkter som bildas i mottagarblanda
ren genom summa- eller skillnadsbland
ning av övertoner till insignal och lokal
oscillatorsignal. 

Vid skillnadsblandning gäller förnytto
signalen, med beteckningar enligt lig l, 
Im = f .-ho· 

Genom övertonsblandning kan signa
ler av mellanfrekvens bildas om n . f.
m . f lO = fm och m· firn· 1'. = fm. där 
m och n är ordningstalet för övertonen 
från lokaloscillatorn resp insignalen. 

Blandningsbrantheten avtar snabbt 
med ökande ordningstal. Man eftersträ
var därför att välja mellanfrekvensen så, 
att inga låga ordningars blandningsspu
rious kan bildas av insignalfrekvenser 
nära mottagarens avstämningsfrekvens. 

Om mottagaren är avstämd till 100 
MHz är vid skillnadsblandning f lo = 
110,7 MHz och 

2.110,7-2 f .= 10,7 för f 8= 105,35 
MHz 

3·110,7-3 f 8= 1O,7 för f 8= 107,13 
MHz, osv. 

2· (18+10,7)-2.100=10,7 för 
1. =94,65 MHz, 
3· (18+10,7)-3.100=10,7 för 
1.=92,87 MHz, o s v. 
Låga ordningars spurious av typen 2/3 

(n = 2, m = 3), 3/2 (n = 3, m = 2), 4/4 
o s v uppkommer för frekvenser på 
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Fig 3. Bilrnnaler i HF -enhet med a) bipolära 
transistorer, b) fälteffekttransistorer. 

Signolgenerolor 
fl=96MHz 
lIf=75kHz 
u=l00mV 

ignolgenera!or 
f2=voriobel 

Af=O 
u=l00mV 

Fig. 4. Mätuppkoppling till fig. 3. 

större avstånd från mottagarens avstäm
ningsfrekvens. 

Ovanstående innebär att sändare på 
frekvenser 5,35 MHz, 7,13 MHz o s v 
över rätt frekvens kan uppträda som 
störningar. Omvänt kan en stark sändare 
ge upphov till falska mottagningsställen 
5,35 MHz, 7,13 MHz o s v under rätt 
frekvens. 

Blandningsspurious av denna typ und
viks genom tillräckligt hög selektion före 
blandaren. Med tre avstämda kretsar 
före blandaren är »halv-MF» spurious 
vanligen undertryckta mer än 80 dB. 

För vissa höga ordningars spurious är 
HF-selektionens bidrag till dämpningen 
obetydlig. 

Ex. 
9 . 110,7-10 . f 8= 10,7 för f .= 
98,56 MHz, 
10 . 110,7-11 . f .= 10,7 för f .= 
99,66 MHz, 
11 . 110,7-12 . f 8= 10,7 för f .= 
100,58 MHz, 
o s v. 
På t ex 340 kHz avstånd från rätt 

frekvens är dämpningen p g a HF-selek
tionen mindre än 10 dB. Utan AFC -
eller med AFC enbart på lokaloscillatorn 
- kan detta p g a drift reduceras till 
noll. Blandningsdämpningen för spurious 
av höga ordningar (> 7) kan däremot 
typiskt göras bättre än 100 dB. 

Komponenter i HF-steg 
och blandare -

En tuners förmåga att undertrycka spu-

rious utan avkall på känslighet och låg 
brusfaktor beror främst på dynamiken i 
HF-steg och blandare. Med lika stor dy
namik i HF-steg och blandare är det för
ras bidrag till spurious nära försumbart. 

I blandare med bipolära transistorer 
kan i praktiken en blandningsförstärk
ning på 10-15 dB, brusfaktor på 6-7 
dB och intermodulationsdämpning på 60 
-65 dB uppnås. Användning aven ba
lanserad diod blandare med pn-dioder ger 
5-10 dB bättre dynamik, en blandnings
dämpning på ca 6 dB och brusfaktor på 
6-7 dB. 

Inklusive tillskottsbrus på mellanfre
kvens blir därvid den resulterande totala 
brusfaktorn ca 15 dB. Med en passiv 
blandare krävs således högre HF-för
stärkning för samma mottagarkänslighet, 
vilket reducerar blandarens dynamik. 
Detta medför att den resulterande dyna
mikförbättring som kan uppnås med en 
passiv blandare endast är ca 3-5 dB. Då 
också kravet på lokaloscillatoreffekt är 
högre för en passiv blandare har dessa 
tidigare funnit liten användning i VHF
tuners. Elektronrör har ca 10 dB bättre 
dynamik än bipolära transistorer. 

För att uppnå hög känslighet och goda 
intermodulations- och spuriousegenska
per har tillverkarna därför i många fall 
valt konstruktioner med elektronrör, van
ligen nuvistorn 6 CW 4. 

Exempel är HF-steg och blandare i 
Braun CE 1000 samt HF-steg, blandare 
och lokaloscillator i Fisher R-200 B, 
TFM-200 och TFM-300. 



Fig A. Marantz modell 18, firmans enda in
tegrerade apparat - förstärkare-mottagardel 
sammanbyggda i ett chassie - är en receiver 
vars tonerdel med sin av radartekniken in
fluerade konstruktion uppvisar marknadens 
mest avancerade kretslösningar. Dess »pas
siva ingångssteg» tillåter mottagning också av 
mycket svaga signaler i omedelbart grann
skap av starka och utan ogynnsam inverkan 
från de senare. Bättre signal-brusförhållande 
har också uppnåtts, liksom synnerligen låg 
distorsion. Det f"mos inga aktiva komponen
ter i ingångssteget, inga rör, transistorer, fält
effekt d:o eller integrerade kretsar »vilka kan 
interferera med signalrenheten», framhålls 
det. Genom att signalförIusterna praktiskt ta
get eliminerats uppnås en mycket liten bland
ningsdämpning. Den balanserade blandaren 
har matchade Schottky barriär-dioder. MF
stegens uppbyggnad med speciella filter är 
också värda studium. Tunern har inbyggt 
»oscilloskop» för avstämningen. Stationsin
ställninge,n sker okonventionellt genom ett 
horisontellt liggande: stort hjul. - Data upp
tar bia: Brus -50 dB=5,uV, -70 dB = 
50 ,u V, praktisk känsli~het 2,8 ,u V, total har
monisk distorsion vid 400 Hz, 100 % mo
dulation = -0,20 % max. 

Fig B. Marantz lOB stereo FM tuner torde 
ännu vara det dyraste instrumentet i sitt 
slag, ca 750 dollar. Hävdas vara den mest 
selektiva tunern i världen -108 dB/oktav 
flankbranthet. HF-delens balanserade blan
dare är också här ett arv från radartekniken. 
Sex MF -steg, vart och ett uppbyggt kring ett 
trepoligt faslinjärt bandpassf"llter. Nio be
gränsarsteg. Extremt linjär diskriminator. -
Känslighet 2 IL V eller bättre, harmonisk dis
torasion mindre än 0,2 % 15 kHz efter 
deemphasis och mindre än 1 % på detektorn. 

Försedd med »Multipath-Tuning Indica
tor», d v s det redan 1962 introducerade 
tretoms katodstråleröret för avstämning. Den 
na tuner är rörbestyckad. 

Tillkomsten a v Schottkybarriär-dioder 
och fälteffekttransistorer möjliggör emel
lertid konstruktion av VHF-tuners med 
genomgående halvledarbestyckning och 
prestanda lika med eller bättre än för 
jämförbara enheter utrustade med elek
tronrör. 

Schottkybarriär-dioder 

Schottkybarriär-dioder (andra beteck
ningar är Hot Carrier-dioder, Metal 
Semiconductor Junction-dioder och MSJ
dioder) består till skillnad från en kon
ventionell spetsdiod aven planar metall
halvledarövergång. I själva verket är 

dioden försedd med ett hundratal »me
tallpunkter» och kontaktering sker på 
måfå till en av dessa punkter. 

Vanligen väljs n-dopad kisel som ma
terial tack vare att större elektronrörlig
het ger bättre HF-egenskaper. Schottky
barriärdioden leder genom majoritetsbä
rare, och i normal drift sker praktiskt 
taget ingen upplagring av minoritets
bärare: 

Den planara kontakten i metall-halv
ledarövergången resulterar i likformig 
kontaktpotential och strörnfördelning, 
vilket ger låg brusfaktor och låg serie
resistans. 

Blandningsdämpningen i en diodblan
dare avtar snabbt med ökande exponent 
för ström-spänningsberoendet. Schottky
barriärdioden uppvisar ett strömspän
ningsberoende med betydligt högre ex
ponent än en konventionell spetsdiod, 
typiskt ca 8,8 mot 4,3, och exponenten 
är vidare konstant över ett större ström
intervall, typiskt ca 0,01-10 mA mot 
0,2-5 mA. Det betyder också att bland
ningsdämpningen är konstant för stora 
variationer i lokaloscillatoreffekt. 

Schottky-barriärdiodblandarens dyna
mik tilltar med ökad LO-drivning till en 
gräns som sätts av förluster i serieresi
stans och övergångskapacitans i dioden 
samt ökande blandningsdämpning p g a 
avtagande strömspännings-exponent. Ge
nom låg LO-drivning kan en mycket liten 
förbättring av brusfaktorn uppnås, men 
på bekostnad av dynamik och bland
ningsdämpning. I balanserade blandare 
har vid 100 MHz uppmätts brus faktorer 
bättre än 2 dB och blandningsdämp
ningar i storleksordningen 1-3 dB. TiII
sats bruset på mellanfrekvens var för
sumbart. Brusfaktorn är mycket ringa 
temperaturberoende: 100° C ändring i 
temperatur medför en maximal ändring 
av ca 0,5 dB. 

I en enkel diodblandare kan ca 80 dB 
intermodulationsdämpning uppnås, och i 
en balanserad blandare med matchade 
dioder, separat förspända för minimering 
respektive total utbalansering av vissa 
högre ordningars (> 3) intermodulations
produkter, har intermodulationsdämp
ningar på mer än 100 dB uppnåtts. 

Genom Schottkybarriär-diodernas låga 
brusfaktor och blandningsdämpning bort
faller huvudmotivet för användning av 
HF-steg före blandaren. 

Denna systemlösning utnyttjas bl a i 
en VHF-tuner från Marantz Co. 

Fig 2 visar principschemat för en ba
lanserad blandare med Schottky-barriär
dioder avsedd som direkt ingångssteg i 
en VHF-tuner. 

Dioderna levereras i matchade kvar
tetter av Solitron Deviees [ne . - Med ett 
till synes komplicerat, men i själva ver
ket relativt enkelt arrangemang, uppnås 
en mycket låg blandningsdämpning ge
nom att signalförluster av icke önskat 
slag elimineras. 

Fig C. McIntosh audiomateriel har alltid 
kunnat hänföras till toppkategorin, inte 
minst genom sitt gedigna utförande. MAC 
1700 heter en 80 watt receiver, där en FM
tuner om åtta rör, fyra transistorer och 10 
dioder ingår. Känsligheten anges som bättre 
än 2,5 ,uV vid 100 % modulation. Infång
ningsindex bättre än 2 dB, spegel under
tryckning mer än . 60 dB. 

Fig D. Bestyckad med kisel planartransisto
rer och FET samt 21 dioder och två IC hör 
denna receiver från University, lanserad un
der 1967, till de modernaste amerikanska. 
Pris i USA ca 380 dollar. FM-tunerns käns
lighet anges till 1,6 ,uV (20 dB) resp 2,3 ,uV 
för 30 dB. Infångsningsindex uppges till 
mindre än 1 dB! MF-undertryckning mer 
än 90 dB. Distorsionen anges mindre än 
0,5 % vid 100 % modulation ± 75 kHz. 

Fig. E. Flera av de stora audiofirmorna i 
USA har, tack vare apparattypens nu totala 
dominans, styrt sin produktion till att en
bart omfatta receivers, d v s kombinerade 
förstärkare-mottagare på samma chassie, 
(integrerade enheter). Inga separata tuners 
tillhandahålls följaktligen. En sådan firma 
är harman kardon, som hävdar att man upp
funnit apparattypen receiver: Den går till
baka på h-k:s lika berömda som dyrbara 
(och kortlivade) Citation i början av 1960-
talet, och som var transistoriserad redan 
då. - De nya modellernas tunerdel är 
MOSFET- och IC-bestyckade samt uppvisar 
goda data. I likhet med Heath's AR 15 an
vänder man ljustrolleri med »dolda» skaIOl' 
- dessa gym endast då apparaten är i drift. 

Nocture-serien omfattar bl a modellerna 
720, 520, 200 och 210. 

Brusfaktorn för blandaren är så låg 
som 4 dB. 

Ingångskretsen består av ett fast av
stämt bandpassfilter i form av två serie
kretsar, L1Cl och L 2C2 , avstämda till 98 
MHz. T 1 är en baluntransformator för 
omvandling från symmetrisk till osym
metrisk ingång. 

L 3C3, L4C4 är ett bredbandigt, fast av
stämt bandfilter på 98 MHz som följs 
aven enkelkrets med variabel avstäm
ning. Lokaloscillatorsignalen matas in 
över baluntransformatorn T2 som sam
tidigt omvandlar till symmetrisk kopp-
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Fig. 5. HF-enhet Görler 312-2430. 

Antenninc;ng 
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Fig 5 a. FM-tunern från Görler med fält
effekttransistorer. 

Fig 5 b. MF-delen till Görler. 

ling och åstadkommer isolation mellan 
signal och LO-matning. LsCs är en se
riekrets fast avstämd till 207 MHz som 
tjänar som fälla för f 8 + Iro' Parallell
kretsarna L9C9 och LlOClO är avstämda 
till 207 MHz och en fälla för f8 + Iro ' 
Lll+L9C9 och L12+L10ClO är serieav
stämda till 98 MHz och utgör en låg
impediv gren för rätt frekvens samt 
fälla för främst övertoner till lokaloscil
latorn. C13 och C14 utgör avkoppling för 
frekvenser högre än mellanfrekvensen. 
L 13 och L14 tjänar som drosslar för höga 
frekvenser, C1S och C16 tjänar som av
brott för låga frekvenser. T3 är första 
MF-kretsen avstämd till 10,7 MHz. 
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Trots avsaknaden av HF-steg kan med 
en lågbrusig mellanfrekvensförstärkare 
en total mottagarkänslighet på bättre än 
2 # V uppnås. De dynamiska egenska
perna är jämförbara med eller bättre än 
för en konventionell HF-enhet med 
AGC på HF-förstärkaren. 

Fälteffekttransistorer 

Fälteffekttransistorns överföringskarakte
ristik är inom ett stort utstyrningsornråde 
approximativt en ren andragradsfunk
tion. Den önskade blandningsprodukten 
i en blandare är en funktion av termer 
av andra graden i överföringsfunktionen. 
Termer av högre gradtal ger upphov till 

intermodulation och korsmodulering. Vid 
användning av fälteffekttransistorer i HF
steg och blandare uppnås i praktiken vid 
full förstärkning 6-10 dB bättre dynamik 
än med bipolära transistorer. 

Jämfört med bipolära transistorer är 
förstärkningen lägre, brusfaktorn lika, in
impedansen väsentligt högre och tempe
raturstabiliteten bättre. Priset för en fält
effekttransistor är, typiskt, två ggr priset 
för en motsvarande bipolär transistor. 

Fälteffekttransistorer medger s k re
verse AGC i HF-steg, d v s minskning 
av IDS och förstärkningen genom regle
ring av gate-förspänningen. 

Reverse AGC har jämfört med jor
ward AGC fördelen att inimpedansen 
hela tiden är hög, varför HF-bandbred
den inte påverkas samt att det krävs 
mycket r~ga AGC-effekt. 

Nära strypspänningen försämras dy
namiken p g a stora tredjegradstermer i 
överföringsfunktionen. En bipolär tran
sistor med forward AGC har där bättre 
dynamik för samma dämpning. 

I strypt tillstånd återstår i huvudsak 
den kapacitiva återkopplingen som sak
nar tredjegradstermer, varför intermodu
lationsdämpningen vid full AGC är av 
samma storleksordning som vid full för
stärkning. Aterkopplingen kan minskas 
genom neutralisering. I ett neutraliserat 
GS-steg med en fälteffekttransistor med 
diffunderad gate Gunction-typ) kan vid 
reverse AGC maximalt ca 30 dB för
stärkningsminskning uppnås. - Se vidare 
tab If 

Fälteffekttransistorer med isolerad 
gate (MOS-typ) har lägre återkopplings
impedans och kan maximalt · ge 30 dB 
förstärkningsminskning utan och 50 dB 
med neutralisering. 

Fig 3 visar en jämförelse mellan an
talet bikanaler i en HF-enhet bestyckad 
med fälteffekttransistorer (Gör/er 312-
2430) och en med avseende på förstärk
ning, selektion och uppbyggnad jämför
bar enhet med bipolära transistorer 
(Gör/er 312-2404). Mätmetod och mät
uppkoppling framgår av fig 4. 

Dämpningen anges relativt en signal av 
rätt frekvens (100 MHz) med inspänning
en 2p. V över ingångsimpedansen 60 ohm. 

Antalet falska mottagningsställen är 
därvid 3 st dämpade mer än 60 dB för 
enheten 312-2430 mot 15 st och minsta 
dämpning 43 dB för enheten 312-2404. 

Majoriteten av nya VHF-tuners är 
konstruerade med fälteffekttransistorer 
med diffunderad gate i HF-steg och 
blandare. Lokaloscillatorn utgörs av ett 
separat steg med en bipolär transistor, 
vanligen AF124. 

Avstämning sker på tre HF-kretsar 
och oscillatorkretsen. 

Hur olika konstruktionssynpunkter 
tillämpats i praktiken samt exempel på 
lösningar med ett och två HF-steg, olika 
kretsfördelning, vridkondensator och 
varaktoravstämning, AGC och AFC 
framgår av följande fem exempel: 



Fig. F. ADC - Audio Dynamics Corpo
ration - är i Sverige mest känt för sina 
nålmikrofoner. Firman tillverkar även an
nan audiomateriel, som t ex denna i sam
manhanget rätt ovanligt formgivna receiver, 
ADC 606. En större modell heter 1000 som 
bl a har FET och elektroniskt förval av 
upp till fem FM-stationer genom ett särskilt 
tastatur på fronten. Systemet kallas Dio
Matic. 

Fig G. Acoustech är en av de intressan
taste USA-tillverkarna av högklassisk audio
materiel, som delvis marknadsförs i form 
av byggsatser. En sådan är Acoustech VIII 
stereotuner, utrustad bl a med FET. Märk 
den »kursiverade» skalan och den likaledes 
lutande visaren. Hörtelefonuttag finus på 
fronten. 

Fig H. Det stora företaget Altec Lansing 
har i många år tillverkat professionella 
ljudutrustningar för studiobruk, radio- och 
filmindustrin. Kontroll- och mixutrustuing
ar, högtalare, mikrofoner och instrument 
ingår i programmet. Häromåret presentera
de man sitt första försök inom hemelektro
niken (bortsett från gitarrhögtalare o dyl) -
en SO W stereo receiver · med fälteffekttran
sistorer och integrerade kretsar. Modellen 
här heter 711B. Trots att märket numera 
har representation i Sverige torde någon 
import av denua apparat inte vara aktuell. 

• Görler 312-2430 

Denna inbyggnadsenhet från firma Julius 
Karl Görler i Mannheim förekommer i 
flera nya mottagare, bl a Siemens Klang
meister 90 (50 transistorer, 2 X 50 W ut
effekt) och Wega 3110 Hi Fi (59 tran
sistorer, 2 X 40 W uteffekt). PrinciRsche
mat för enheten framgår av lig 5. 

Genom bryggkoppling i HF-steget 
(T 1) har neutralisering för högre för-
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Fig 6. a) Spänuingsförstärkning och brus faktor, b) bandpasskarakteristik, c) AGC
karakteristik för HF-enheten Görler 31224-30. 

stärkning och större AGC-område enkelt 
åstadkommits med en kondensator (C4) 
mellan drain och source. 

Fig 6a visar typiska värden på för
stärkning och brusfaktor som funktion 
av frekvensen för HF-steg + blandare. 
Brusfaktorn kan variera mellan 3 och 9 
dB och känsligheten för 26 dB S/N vid 
15 kHz sving mellan 1,2 och 2 flY för 
olika exemplar. Spänningsförstärkningen 
(240 ohm till 5 000 ohm) är 38 ± 2 dB 
vilket motsvarar en effektförstärkning på 
25 ±2 dB. 

AGC sker via en separat AGC-för
stärkare (T4) genom reglering av T 1:s 
gate-förspänning. Styrspänningen erhålls 
genom likriktning i dioden D2 av MF
signalen före MF-förstärkaren. 

Ökande HF-signal ger ökande spän
ning över D2. Vid ca 0,5 V . basförspän
ning börjar T4 leda. Därvid sjunker 
T4:s kollektorspänning och via R1 även 
T 1:s gate-förspänning. Fullständig stryp
ning av T 1 kan ske genom att T 1:s 
source via spänningsdelaren R2/R3 har 
en förspänning på ca 8,5 V. AGC-karak
teristiken framgår av lig 6c som visar 

MF-signaler efter blandaren som funk
tion av HF-signalen på antenningången. 

AGC-insatsen har valts så högt som 
3-5 mV ingångsspänning för att signal
brus-förhållandet ej skall påverkas. 

Förstärkningsminskningen är maximalt 
25 dB. 

Avstämning av lokaloscillator (T3) och 
HF-kretsar sker med en fyrgangs vrid
kondensator. Fälteffekttransistorernas 
små variationer i inimpedans med avse- · 
ende på ändringar i arbetspunkt, signal
nivå och omgivningstemperatur ger stabil 
HF-selektion. Genom en skärm mellan 
kretsarna i bandfiltret åstadkoms rent in
duktiv koppling och konstant bandbredd 
över avstämningsområdet. Approximativ 
bandpasskarakteristik mätt på MF-kret
sen efter blandaren framgår av lig 6b. 

För HF-selektionen på större frekvens
avstånd uppges vid frekvensen 

18 ±Im/ 2 (2/2 spurious) dämpning 
bättre än 80 dB, 

18 + 2 It/, (spegelfrekvens) dämpning 
bättre än 70 dB, 

Im (M F-frekvens direkt) dämpning • 
bättre än 100 dB. 
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AFG åstadkoms genom reglering på 
varaktordioden Dl ilokaloscillatorn. 
Styrspänningen erhålls via ett lågpass
filter från ett uttag på signaldetektorn. 
AFG:n har ett infångningsområde på ca 
± 200 kHz. Oscillatorstabiliteten med av
seende på variationer imatningsspänning 
och HF-signal är bättre än ±25 kHz. 
Inklusive temperaturdrift är maximalt 
frekvensfel mindre än 50 kHz. 

• Heath AR 15 
Fig 7 visar principschemat för HF-steg 
och blandare i FM-delen av Heath AR 
15 som är en kombinerad AM/FM mot
tagare innehållande totalt 69 transistorer, 
43 dioder och 2 integrerade kretsar. Slut
förstärkaren' lämnar 2 X 60 W. HF-för
stärkaren består av två steg, signalmäs
sigt kaskodkopplade och likströmsmäs
sigt parallellkopplade. Ingångssteget 
(T1) är försett med neutralisering genom 
en induktiv koppling + seriekondensator 
från dra in till gate. 

Kaskoden skiljer sig i data från ett 
enkelt HF-steg främst genom en mycket 
hög återkopplings impedans (se tab 2). 
Kaskoden ger 21-25 dB effektförstärk
ning vid 100 MHz jämfört med 18-20 
dB för ett enkelt steg i gemensam source 
(GS) och 10-14 dB för ett enkelt steg i 
gemensam gate (GG). 

Högre förstärkning ger reducerad 
dynamik i HF-steg och blandare. Detta 
motverkas genom effektiv AGG. AGG 
åstadkommes i AR 15 genom ökning av 
T }:s gateförspänning (forward AGC). 
Kaskodkoppling ger större förstärknings
minskning vid såväl »forward» som »re
verse» AGG än GS och GG-steg. Band
bredden minskas mycket litet. Tabell 1 
ger en jämförelse för olika kopplingar. 
- Den angivna förstärkningsminskning
en i kaskodkoppling gäller vid likströms
mässigt seriekopplade steg. Vid pa
rallellkoppling blir förstärkningsminsk
ningen mindre. 

Känsligheten uppges för Heath AR 15 
till bättre än 1,8 flY (typ 1,45 ft V) och 
dämpningen av icke önskade signaler till 

_ bättre än 65 dB. 

.~ .. 
.~ 

•• c 
!~ 
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Avstämningen sker med en fyrgangs 
vrid kondensator. AFG saknas. HF-selek
tionen ger en dämpning av 90 dB på 
mellanfrekvensen 10,7 MHz. 

• Fisher TFM-lOOO 

Fig 8 visar principschemat för HF-delen i 
FM-tunern Fisher TFM-lOOO (3~ tran
sistorer, 40 dioder). 

HF-förstärkaren består av två neutra
liserade steg. AGG verkar på båda ste
gen. Känsligheten uppges till 1,8 p.V för 
26 dB S/N. Avstämningen sker med en 
fyrgangs vridkondensator. 

De kontinuerligt avstämda kretsarna 
är fördelade med en enkelkrets mellan 
T1 och T2 'och ett tvåkrets bandfilter 
mellan T2 och blandaren T3. Första 
HF-steget (Tl) föregås av ett lågpass
filter G 779-780 och en fast avstämd 
krets L 751-G 751. Genom den extra 
parallellkretsen blir spegelfrekvensdämp
ningen bättre än 80 dB jämfört med de 
65 - 70 dB som kan erhållas med tre av
stämda kretsar. HF-selektionen på mel
lanfrekvens 10,7 MHz är 95 dB. 

AFG saknas också i denna konstruk
tion. 

• Nordmende 8001/St 

Fig 9 visar principschemat för HF-steg, 
blandare och lokaloscillator i FM-delen 
av AM/FM-mottagaren Nordmende 
800l/St (61 transistorer och 34 dioder, 
2 X 30 W uteffekt). 

Kretslösningen är vad avser HF-för
stärkare och blandare jämförbar med 

Fig 7. Heath AR-IS. 

Fig I. Sony tillverkar ett »de Luxel>-sys
tem med mångkanalsförstärkare och elek
troniska delningsfilter som komplett be
tingar omkring 5000 dollar. Tunern, som 
heter ST-SOOOW, ingår dock inte utan kostar 
400 dollar... Konstruktionen, som använ
der 45 transistorer och 30 dioder, tar fasta 
på distansmottagning av svaga stationer. 
Känsligheten är 2 l.tV. - Tvåkrets MF-filter 
i aUa åtta stegen i MF-delen. Avstämnings. 
indikator och signalstyrkemeter på fronten, 
vars skala hävdas vara den längsta och 
exaktaste på någon FM·tuner. En CdS·mut
ing switch finns för brnsunderlryckning 
jämte AFC mm. - Märk skjutreglagen. -
De finlIS inte på den senaste varianten, 
STSOOOFW, som är ändå känsligare -1,5 /LV! 

. = ._-------_. ~ 

'" !i Q ~ o .. lJ 
• , - *."' .,,, ; I 

.... ~ . ......: 

Fig J. H H Scott torde varit först med att 
släppa ut en FET-bestyckad tuner. Ur eU'
mans omfattande program för 1968 väljer 
vi denna med FET såväl som IC ituner· 
delen försedda receiver 344C om 90 watt. 

Fig. 8. Fisher 
FM-1000 
HF-delen 
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Görler 312-2430 i tig 5. AGC saknas. 
Avstämningen av lokaloscillator och 

HF-kretsar sker med varaktordioder. 
Den använda varaktorn är en dubbel
diod bestående av två motriktade dioder. 
Detta arrangemang eliminerar de flesta 
nackdelarna med varaktoravstämning, 
jämfört med vridkondensatoravstämning. 
Vid avstämning med en enkel varaktor
diod påverkas dess kapacitans inte en
bart av styrspänningen (likspänning) utan 
också av HF-spänningen över kretsen. 
Genom att en varaktordiods kapacitans
backspänningskarakteristik är olinjär 
(approximativt gäller C = C3V [3 ,7/ (UR + 
0,7)] 0,75) kommer kapacitansen att änd
ras olika mycket för negativa och po
sitiva halvperioder av HF-spänningen. 
Det medför en förskjutning av inställd 
kapacitans och sned stämning av kret
sen. Härvid kan självsvängningsfenomen 
uppstå som ger upphov till en distorde-

19p 1&p 

o-----.-1}J. Antemi~ng I 
240 Il : 

o------j 
1&p 1IIp 

AFC-spiinning tr~n 
'clI'-T<=:J-t-!:';;l--- debktor 

rad bandpasskarakteristik och sämre 
spuriousundertryckning. 

Vid avstämning med två motriktade 
varaktordioder hamnar över var och en 
endast halva HF-spänningen, vilket ger 
mindre kapacitansvariationer. Dessa är 
därtill motriktade. 

Vid god matchning påverkas alltså ka
pacitansen obetydligt av HF-spänningen. 
Motriktade dioder ger mindre övertons
bildning i lokaloscillatorn. 

Jämfört med vridkondensatoravstäm
ning har varaktoravstämning flera för
delar, varav de tre väsentligaste är: 
CD Varaktoravstämning fordrar mindre 
plats och ger förenklad kretsuppbyggnad. 
@ Manövreringen förenklas 'och förval 
av stationer kan ske med förinställda 
siyrspänningsdelare. Den i Nordmende 
8001 använda förvalsenheten av typ 
»Preomat» medger fem förval+en varia
bel inställning. 

HF-st·V 

Styrspänning 
för ovstömmning 

Fig 10. Grundig RTV 600, HF. 

" 

Fig K. Föregångaren till TMF-1000 från 
Fisher hette FM-1000, »Wide Band FM 
Multiplex Broadcasting Monitor» och inne
höll 18 rör och 14 dioder samt den beröm
da Golden Cascode Front End, sex mellan
frekvenssteg och fem begränsarsteg ..• 

Fig L. SE 200 från tyska Klein & Hummel 
är en stereotuner för övervakning och kon
troll av radioprogram, vilket förklarar det 
professionella stativmontaget. Betingar i 
Sverige 4 900 kr. Känsligheten anges till 1,3 
fl V för 30 dB störningsavstånd. Konstruk
tionen uppvisar en genomgående gedigen 
uppbyggnad. 

@ AFC kan appliceras inte enbart på 
lokaloscillatorn utan även på HF-kret
sarna, så att synkron avstämning av 
oscillatorfrekvens och HF-selektion upp
nås. 

Varaktorernas styrspänning måste vara 
väl stabiliserad med avseende på nät
spänningsvariationer, temper<:lturändringar 
o s v, eftersom varje spänningsändring 
medför en snedstämning av HF-enheten. 
För detta ändamål är mottagaren för
sedd med en separat regulator, vari ingår 
transistorerna T58-T60 och zenerdioden 
D645. 

Utspänningen bestäms av spänningsde
laren R648, R652 och R653 II T61 + 
R655. Fälteffekttransistorn T61 tjänstgör 
som ett variabelt motstånd. Dess resi
stans beror av gate-förspänningen som 
styrs av likspänningskomponenten på 

270 

12,2n 

Till MF-f~rst. 
10,7 MHz 
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Fig 11. Frekvenskarakteristik för kvotdetek
tor (SABA FM 2 000 A). 

signaldetektorutgången (se tig 11). Ge
nom fälteffekttransistorns höga inimpe
dans är AFG-förstärkarens belastning av 
detektorn försumbar. 

• Grundig RTV 600 

Fig 10 visar principschemat för HF-steg, 
blandare och lokaloscillator i FM-delen 
av AM/FM-mottagaren RTV 600 från 
Grundig (53 transistorer och 47 dioder, 
2 X 20 W uteffekt). 

HF-förstärkaren består av två steg i 
gemensam-gatekoppling. Tab 2 visar en 
jämförelse av y-parametrarna för olika 
steg vid 100 MHz. 
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Som framgår har GG-steget lägst 
inimpedans och förstärkning. Aterkopp
lingssusceptansen i ett GG-steg är liten, 
och neutralisering av HF-stegen är inte 
nödvändig. AGG saknas. De två HF
stegen ger vardera ca 10 dB förstärk
ning. Känsligheten för 26 dB S/N är 
1,5 /-lV, 

Blandarens konstruktion är originell 
genom att sourcemotståndet är så stort 
som 68 kohm, d v s strömmen i T3 är 
mindre än 200 /-lA mot normalt ca 1 
mA för bästa arbetspunkt. Vidare är 
sourcen inte avkopplad för mellanfre
kvensen 10,7 MHz, vilket minskar bland
ningsförstärkningen. Normalt avkopplas 
sourcen genom kopplingskondensatorn 
till lokaloscillatorn. En kondensator på 
1-10 nF är därvid lämplig (se tig 5, 8 
och 9). 

HF-selektionen består av ett lågpass
filter på antenningången och tre av
stämda enke1kretsar. 

Avstämningen sker med varaktordio
der och "Preomat» avstämnings- och för
valsenhet analogt med utförandet i Nord
mende 8001 St. 

Styrspänningsstabilisering och AFG 
sker med hjälp aven tretransistors 
reglerförstärkare. 

Spegelfrekvensdämpningen uppges till 
58-66 dB och HF-dämpningen på mel
lanfrekvens 10,7 MHz till 86 dB. 

MF -förstärkare 

MF-förstärkaren skall ha sådana egen
skaper att konstant signalnivå erhålls in 
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Fig 12 a. Signal-bmsförhållandet på LF-utgången av Grundig RTV 600. 
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Fig 12 b. Signal-brusförhållande efter detek tor och dekoder i Braun Ce 1000. 
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Fig M. Tunern från Bang & Olufsen i 
Beolab 5 OOO-serien har fått en okonventio
nell utformning. AFC finnes. - Data ut
förligt angivna i RT 1967 nr 11. 
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Fig N. SABA-Telewatts största tuner FM 
200 A är i väsentliga stycken identisk med 
Klein & Hummels SE 200, ehuru känslig
heten anges något lägre - 1,6 ftV. Instru
ment för signalstyrka resp avstämning. Ge-
nomgående goda data. I 

till detektorn. Detta åstadkommes vid 
FM med en limiterande (begränsande) 
MF-förstärkare och vid AM genom 
AGG på MF-förstärkaren. 

MF-förstärkaren skall vara försedd 
med band bredds begränsning, så att den 
bruseffekt som genereras i MF-förstär
karen inte blir för hög i detektor och 
begränsarsteg. En för stor brusbandbredd 
medför en i mellanfrekvensförstärkaren 
internt genererad bruseffekt, som orsakar 
en försämring av mottagarens känslighet 
till följd av att svaga signaler ej maske
ras av enbart ingångs bruset utan även 
av i MF-förstärkaren genererat brus. För 
god AM-undertryckning vid FM-mottag
ning krävs att förstärkarstegen limiterar 
symmetriskt, och att in- och utimpedans 
obetydligt varierar med signalnivån. Av 
signalnivån beroende fasdistorsion orsa
kas AM·<I>M omvandling och försäm
rad AM-undertryckning. För ett lågt in
fångningsindex (förmåga att undertrycka 
en svagare, icke önskad FM -signal på 
samma frekvens som nyttosignalen) 
krävs flera stegs limitering. Enkla för
stärkarsteg är föga idealiska begränsare 
p g a likriktnings- och upplagringsfeno
men. Väsentligt bättre begränsningska
rakteristik erhålls t ex med serielimiters 
bestyckade med Schottkybarriär·dioder 
eller integrerade differentialförstärkare 
med strömbegränsning . 

En kompromisslös konstruktion med 
optimala egenskaper för AM- resp FM
mottagning vid kombinerade AM/FM
mottagare fordrar skilda MF-förstärkare 
för AM och FM. 

MF -selektion 

MF-filtren tjänar främst till att ge er
forderlig selektivitet. I mottagare med 
höga krav på grannkanalselektion och in
fångningsindex utföres huvudselektionen 
med kristallfilter efter första blandaren. 
Med kristall filter uppnås stor toppdämp
ning och flankbranthet samt liten inlänk
ningsdämpning och temperaturdrift. 



Fig O. Fisher har ett omfattande modeIi
program med mängder av både tuners och 
receivers, som kombinerar i stort sett sam
ma grundtyper HF-och MF-delar på olika 
sätt. Ingångssteget är antingen Fischer's 
»Golden Synchrode»-nuvistor eller FET, som 
hos t ex 550-T, 700-T m fl - då kallas det 
»Super Synchrode». Bilden· visar 700 T TM, 
en större släkting till den i texten avhandlade 
500-T (utseendena är identiska, men förstär
kardelens effekt skiljer). - En särställning 
intar R 200-B TM, som också har ett AM
band plus lång- och kortvågsområden, varav 
ett 49-band. 

I flertalet VHF-turners används. emel
lertid, bl a av kostnadsskäl, distribue
rande Le-filter som samtidigt utgör 
kopplingskretsar mellan de olika förstär
karstegen. Kretsarnas bidrag till selek
tionen minskar allteftersom föregående 
förstärkarsteg begränsar signalen. 

Det är därför önskvärt att placera hu
vudselektionen på lägsta möjliga signal
nivå. 

Om tillräcklig selektion åstadkommes 
direkt efter blandaren förekommer en
dast signal av rätt frekvens och de efter
följande stegen ger inga bidrag till spu
rious. 

Hög inlänkningsdämpning i kretsarna 
på MF-förstärkarens ingång minskar 
mottagarens känslighet genom att MF
förstärkarens brusfaktor ökar. 

Hög MF-selektion ökar mottagarens 
dynamik, men gränsen för ytterligare po
tentiell förbättring sätts tidigt av den be
gränsade dynamiken i blandar- och HF
steg. 

MF-bandbredden måste väljas tillräck
ligt stor för att begränsning eller distor
sion av informationssignalen inte skall 
ske. Härvid måste också hänsyn tas till 
temperaturdriften hos kretsarna. 

Genomgående krävs i VHF-tuners en 

Fr~n HF:enhet 
(se fig 9) 

MF-bandbredd på minst 200-220 kHz. 
För stor bandbredd ger sämre dynamik, 
grannkanalselektion, brusfaktor och in
fångningsindex. 

Detektor 

Detektorn tjänar till att demodulera 
MF-signalen. Dess egenskaper skall va'ra 
sådana att den blott försumbart bidrar 
till distorsion och brus. Den skall ge hög 
AM-undertryckning över ett brett fre
kvensområde. Tack vare goda egenska
per i dessa avseenden är kvotdetektorn 
(se tig 13, 19 och 21) dominerande i 
VHF-tuners. 

Detektorn skall ha så stor bandbredd 
att demodulation endast sker inom de
tektorns linjära område, approximativt 
40 % av topp- till toppbandbredden. 
Med hänsyn till modulationsspektrums 
bredd vid stereosändning betyder det en 
minsta bandbredd av ca 600 kHz. Fig 11 
visar frekvenskarakteristiken för kvotde
tektorn i VHF-tunern Saba FM 2000/A 
(27 transistorer, 20 dioder). 

Stor bandbredd åstadkommes på be
kostnad av detektorns branthet. Vid låg 
utspänning från detektorn fordras en 
lågbrusig förstärkare före stereodekoder 
och LF-förstärkare. För att uppnå maxi
mal AM -undertryckning utförs ofta ett 
eller flera motstånd i detektorn trimbara 
för injustering av bästa balans. Speciellt 
vid användning av integrerade MF-för
stärkare med god AM-undertryckning 
förekommer förenklade kvotdetektorer 
där bl a denna justeringsmöjlighet ute
lämnas. 

Pulsräknande detektorer har utomor
dentligt stor linjäritet. Vid detektering 
på mellanfrekvensen 10,7 MHz är för
hållandet mellan maximalt frekvenssving 
och centerfrekvens 75 kHz/1O,7 MHz 
= 7 . 10-3 emellertid så litet, att som regel 
sämre signal-brus-förhållande än vid an-

~ vändning av kvotdetektor ej kan und
vikas. Frekvensdelning ger oförändrat 
frekvensförhållande eftersom svinget re
duceras med samma faktor som center
frekvensen. Blandning till en andra, 
lägre mellanfrekvens ger ökat frekvens
förhållande men kräver ett större upp-

Fig 13. MF-förstärkare och detektor i Nordmende 8001/St. 

BFI!L 

Fig P. Fisher's TFM-1000, som också finns 
i en stativmonterad version, FMR-2, an
vänds av Telestyrelsen i FM-sändarna. Ock
så denna tuner, dock avsedd för rent pro
fessionella ändamål och rundradiomonitore
ring (Fisher's dyraste, pris i Sverige ca 
6 000 kr). uppvisar den karakteristiska 
Fisher-layouten med mindre avvikelser, be
tingade av specialområdena tunern avsetts 
för. - Har bl a 600-ohmsutgång. 

Fig En känd amerikansk tillverkare av 
kvalitetstuners är Sherwood i Chicago. Här 
ses firmans 140-watt receiver S 8800, i vil
ken ingår en tunerdel som också offereras 
separat. De~ är FET-bestyckad och känslig
heten anges till 1,8 fl V (30 dB). Tunerdelen 
erbjuds också för studiobruk i 19-tums 
»commercial rack-panel mounting» enJigt 
vidstående iii. (ovan). 

Fig R. Brauns Ce 1000 har utom FM-ban
det fyra AM-områden. Automatisk frekvens
regiering och variabel bandbredd. Relästyrda 
omkopplare med optiska indikatorer. HF 
bestyckad med nuvistorer; i övrigt helt tran
sistoriserad. En konstruktion som stått sig väl 
trots att den inte direkt är ny. 

båd komponenter. Blandningen måste 
ske på låg nivå och blandaren föregås 
av tillräcklig selektion, t ex med hjälp av 
ett koncentrerat flerkretsfilter, för att ej 

Till . AFC- förstörkar. 
i HF-enh.t.n (fiO g) 

+1SV 

. '. l LF-utgång 

SFYJ911 'rmono 
uo ~ 1;.;' .. 

Till ovstrmmnings
indikator 

LF-ut~~no till 
stereodekoder 
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Fig 14. MF-förstärkare i Fisher TFM-I00~. 

bidra till spurious. En pulsräknande de
tektor ställer stora krav på AM-under
tryckning i MF-förstärkaren. Se tig 15! 

Vid otillräcklig limitering uppstår till
skott av lågfrekvent brus med hög 
amplitud vid signalnivåer nära triggrän
sen. Speciellt i samband med integrerade 
MF-förstärkare förekommer ofta an
vändning av mer eller mindre AM
känsliga detektorkopplingar. Sådana är 
flankdetektorer och olika varianter på 
pulsräknande detektorer, t ex kvadratur
detektor. Dessa kan utföras i monolitisk 
form med undantag för en enkel eller 
dubbel Le-krets. 

En originell variant av flankdetektor 
används i VHF-tunern Studer A 76. Hela 
MF-selektionen utförs med ett åttakrets 
passivt filter på MF-ingången. MF-för
stärkaren utgörs aven oavstämd fem
stegs integrerad förstärkare och begrän
sare. Detektorn består av två koaxiala 
fördröjningsledningar med 11,7 ns löp
tid. Genom fördröjningsledningarnas fre
kvensberoende inimpedans sker en FM
AM omvandling och detektering sker 
med en AM dioddetektor. Bandbredden 
är 5 MHz. 

Fig 12 a visar signal-brusförhållandet 
som funktion av inspänning och fre
kvenssving för Grundig RTV 600. RTV 
600 är utrustad med kvotdetektor. Kur
vorna är upptagna vid signalfrekvensen 
94 MHz och modulationsfrekvensen 1 
kHz. Spänningarna vid signal + brus re-

10.7 MHz "'F-signal t iU 
limitersh-g och detektor 
(fig 15) -

spektive brus är uppmätta på mottagarens 
LF-utgång över 4 ohms impedans. Ut
effekten vid 75 kHz frekvenssving är 
därvid 20 W per kanal. Som framgår 
uppnås S+N/N bättre än 26 dB vid 15 
kHz sving (Definition av mottagarkäns
ligheten enligt DIN-normerna) för Vi" 
=1,5 flV. 

I lågfrekvensförstärkaren begränsas 
det högfrekventa bruset, vilket ger en 
förbättring av signal-brusförhållandet. 

Fig 12 b visar signal-brusförhållandet 
mätt utan LF-förstärkare på utgången 
av VHF-tunern Braun CE 1000 (31 
transistorer, 29 dioder och 2 nuvistorer). 
Tunern är utrustad med kvotdetektor. 
Som framgår är signal-brusförhållandet 
vid stereomottagning 10-20 dB sämre 
än vid monomottagning. Flertalet tuners 
är därför utrustade med en spärrfunk
tion som öppnar stereodekodern först 
vid insignalnivåer av storleksordningen 
4-10 flV. 

Diskreta MF -förstärkare 

Fig 13 visar MF-förstärkare och detektor 
i FM-delen av Nordmende 8001/St. För
stärkaren består av fem steg och tio av
stämda kretsar. Vid färre steg krävs 
högre förstärkning per steg med sämre 
stabilitet och begränsning som följd. Den 
induktiva kopplingen av första dubbel
kretsen mellan blandaren och l:a MF
steget (se tig 9) ger största möjliga 
dämpning av höga frekvenser. De därpå 

" 

Fig S. Heath AR 15 innehåller 1100 kom
ponenter, varav 69 transistorer, (flera FET), 
43 dioder och två IC. Numera går det att få 
byggsatsförstärkaren för sig och FM/AM
tunern för sig i separata höljen. Denna 
stora receiver uppvisar mycket goda data 
och beskrevs kortfattat i RT 1967 nr 11. -
Är bestyckad med CA 3012 i FM-MF-för
stärkaren. Huvudselektionen sker med två 
fyrkristallfilter. De fast avstämda kristall
filtren underlättar väsentligt bygget av tu
nern, då all intrimning av flerkrets FM
filter bortfaller (och resultaten blir unifor
ma för alla byggare). 

Fig T. Välkända KLH gör inte bara hög
talare numera utan har också ett omfattande 
audioprogram med olika apparater. Här den 
originellt utformade 75-wattaren Twenty 
Seven med FM/AM-mottagning. 

följande band filtren är kapacitivt kopp
lade. Kopplingsfaktorn förändras där
igenom inte vid trimning av kretsarna. 
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Fig 15. Limitersteg och pulsräknardiskriminator i Fisher TFM-I000. 
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Fig 16. Principschema för 
RCA:s monolitiska MF -för
stärkare CA 3011/3012. 
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För minsta möjliga, icke önskade kopp
ling mellan in- och utgång är varje en
kelkrets skärmad för sig. Anpassning till 
efterföljande transistor sker via en kapa
citiv transformering. Härigenom påver
kas inte heller anpassningen vid trim
ning av kretsen. Bandbredden per dub
belkrets är ca 400 kHz. 

Fem kaskadkopplade steg ger såle
des en resulterande bandbredd av 

400 ,/2 l/n - l 

= 0,62' 400 = 250 kHz. MF-selektio
nen på ± 300 kHz kanalavstånd upp
går till ca 50 dB. Kretsarna är belastade 
med dämpmotstånd på 8,2 k, som ger 
önskad underkritisk koppling. Relativt 
stora motstånd på 820 ohm mellan kol
lektor och bandfilter hindrar att dessa 
påverkas av språngartade ändringar i 
kollektorkapacitansen vid avstämning av 
HF-enheten. De bidrar även till minskad 
fasdistorsion och ger bättre begränsning. 
Den stora detektorbandbredden medför 
låg detektorutspänning, vilket kompen
seras med en lågbrusig förstärkare, T15. 
Den till 76 kHz avstämda parallellkret
sen i T 15:s emitter + en ytterligare pa-
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rallellkrets på stereodekoderns ingång 
(ej utritad), avstämd till 67 kHz utgör 
s k SCA-fällor, införda med hänsyn till 
exporten på USA. 

• Fisher TFM-I000 

Vid användning av detektorkopplingar 
med höga anspråk på AM-undertryck
ning i MF-förstärkaren ökar dennas 
komplexitet kraftigt. 

Fig 14 visar MF-förstärkare och tig 
15 limitersteg och pulsräknardiskrimina
tor i Fisher TFM-I000. 

MF-förstärkaren består av fem steg 
(TI-T5) och åtta avstämda kretsar. 

Limitering av MF-signalen sker i fyra 
steg (T9-TI2), varav det sista steget 
fungerar som en ren switch. Pulsräknar
diskriminatorn består av stegen T 13 och 
T14. - T15 tjänstgör som LF-förförstär-
kare. . 

Integrerade MF -förstärkare! 

Mellanfrekvensdelen i mottagare lämpar 
sig väl att utföra i integrerad teknik. En 
mellanfrekvensförstärkare kan konstrue
ras med flera lika, kaskadkopplade för-
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stärkarmoduler. Kraven på mellanfre
kvensförstärkare är entydiga för ett stort 
antal mottagartyper. En väl konstruerad 
krets kan därför användas i både TV, 
rundradio och kommunikationsradio, vil
ket möjliggör tillverkning i stora serier 
med åtföljande låga kostnader. En upp
delning på flera delkretsar dikteras van
ligen av kraven på bandbreddsbegräns
ning. Förstärkningar på mer än 100 dB 
kan realiseras i en enda krets. 

Fig 16 visar principschemat för en 
monolitisk MF-förstärkare, CA 3011/ 
3012, från RCA. Ekvivalenter tillverkas 
bl a av Philips, Siemens och Sylvania. 
En mer komplett variant, CA 3013/3014 
- som även innehåller samtliga kompo
nenter för en kvotdetektor förutom fas
skiftstransformatorn - utvecklades ur
sprungligen för användning som ljud
MF-förstärkare i TV-mottagare. 

CA 3011/3012 fungerar som limite
rande bredbandsförstärkare, FM-diskri-

1) Se även samme förf:s Analoga integre
rade kretsar inom radiotekniken: ELEK
TRONIK 1968 nr 6, s. 38 (första delen in
förd i detta nr) . 
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Fig 17. Limiteringskarakteristik för 
CA 3012 vid 10,7 MHz. 

100 300 10 3 310 10 4 ~ 4 310 10 )JV 

-- Inspänning 

Fig 18. Förstärkningens temperaturberoen
de, uppmätt på CA 3012 vid 10,7 MHz. -
Den streckade kurvan visar enligt databla
det angiven förstärknings-temperaturkurva 
vid 1 MHz. 
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Tabell 1 
Förstärkningsminskning och ändring av kretsbandbredden vid AGC på 
oneutraliserade HF-steg med fälteftekttransistorer. 

Förstärkningsminskning Bandbreddsändring 
Forward AGC Reverse AGC Forward AGC Reverse AGC 

Gemensam source 
Gemensam gate 
Kaskod 

-32 dB -25 dB stor 
Mkt liten 
Mkt liten 

liten 
-23 dB -18 dB Mkt liten 

liten -43 dB -32 dB 

Tabell 2 
Jämförelse av y-parametrarna för fälteffekttransistorn Texas TIS 88 olika 
kopplingar vid 100 MHz, Dos = 15 V och ID = loss 

yu Y12 Y21 Y22 

Gemensam sourceO.07+j2.5 -0.009 -j0.58 4.7-j0.580.02 +jO.75 mS 
Gemensam gate 4.8 +j1.60 0.005 +jO.006 -4.5+jO.3 0.02 +jO.76 mS 
Kaskod 0.36+j2.93 -0.0003+jO.0008 3.5-j2.18 0.026+jO.78 mS 

minator och LF-förstärkare. Den inne
håller dessutom en krets för likspän
ningsstabilisering. Brickans dimensioner 
är 1,5 X 1,5 mm. 

I kretsschemat har signalvägar ut
märkts med grövre linjer. 

Bredbandsförstärkaren är uppbyggd 
med tre direktkopplade differentialför
stärkarsteg i kaskad. De båda första ste
gen är försedda med emitterföljare på ut
gången. Denna förstärkarkoppling läm
par sig speciellt väl för integrering. Ste
gens förstärkning är oberoende av det 
absoluta värdet hos motstånden, som vid 
tillverkning i monolitisk teknik inte kan 
framställas med bättre tolerans än 
± 20 % , och beror enbart av förhållan
det mellan emitter- och kollektormot
stånden. Den relativa toleransen för 
dessa är bättre än ± 3 %. Tack vare de 
emitterkopplade transistorparen har för-

stärkaren mycket god limiteringskarak
teristik, som framgår av fig 17. Förstär
karen kan användas upp till över 45 
MHz. Typisk förstärkning är 70 dB vid 
455 kHz och 60 dB vid 10,7 MHz. 
Kretsen uppfyller garanterade data med 
en spridning i hr. hos ingående transisto
rer på mer än 30-200. Data gäller för 
temperaturområdet -55 till + 125° C. 

Förstärkningens temperaturberoende 
framgår av tig 18. Kretsens temperatur
stabilitet vad gäller förstärkning, brus
faktor, strömförbrukning o s v är excep
tionellt god, jämfört med konventionella 
förstärkare. 

Grunden för detta är spänningsstabi
liseringen i kretsen. Likspänningsnivåer
na på ingången och utgången av varje 
förstärkarsteg är desamma och lika med 
halva matningsspänningen genom att 
värdet på emittermotståndet är lika med 

Fig U. Grundigs RTV 600 är imponerande 
till exteriören (för en blick i innanmätet, 
se omslaget!) Det är en multiband-motta
gare med förstärkare 2 X 20 W. - Se texlen 
för detaljer om tunerdelens uppbyggnad! 

Fig V. Japanska märken som Pioneer, San
sui och Nikko m fl har under ett par års 
tid sålts bra i Europa, framför allt i Eng
land och Tyskland. Nu börjar också Sve
rige bli en marknad för dessa apparater. 
Bilden visar en enhet ur Sansui-program
met, som fått svensk generalagent. Det är 
en 60 watt AM/FM-receiver. Känsligheten 
anges till 1,8 f/-V, selektivitet bättre än 50 
dB vid 98 MHz. 

halva värdet på kollektormotståndet. 
Likspänningsnivån stabiliseras genom 
återkoppling över de båda första stegen. 
Det tredje steget får rätt förspänning 
utan att med sin förstärkning ingå i 
återkopplingsslingan. Eftersom värdena 
på motstånden för basförspänningen till 
steg 1 är lika stora, blir förspänningen 
i tredje steget i stort sett oberoende av 
variationer i transistorernas strömför
stärkning. 

Spänningen på varje förstärkares ut
gång ändras mycket litet med tempera
turen. Speciellt variationer i UBE kom-

+~V~----------------~--------~~~~--~--~~cr~--~~~ __ ~~ ________ ~ ______ ~ 
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Fig 19. FM-meUanfrekvensförstärkare, 
AGC-förstärkare och FM-detektor i 
Heath AR-IS. 



penseras genom att en minskning i 
»common-mode-förstärkningen» i det 
emitterkopplade steget följs aven mot
svarande förstärkningsökning i emitter
följaren. Likspänningsstabiliseringsnätet 
gör förstärkaren relativt okänslig för 
spänningsändringar mellan 6 och 10 V. 
Nominell matningsspänning är 7,5 V. Via 
den övre emitterföljaren matas 4,2 V till 
de två första förstärkarstegen, medan 
det tredje förstärkarsteget arbetar med 
7,5 V oreglerad spänning. Tack vare 
kopplingen med emitterföljaren erhålls 
signalisolation mellan låg- och högnivå
stegen. 

Mellanfrekvensförstärkare 
uppbyggda med CA 3012 

Fig 19 visar exempel på användningen 
av CA 3012 i FM-mellanfrekvensdelen 
av Heath AR 15. 

Huvudselektionen utförs med två f yr
kristallfilter. Tack vare kristallfiltren 
uppnås mer än 40 dB grannkanaldämp
ning och bättre än 70 dB selektion på två 
kanalavstånd. 

Mottagaren säljs också som byggsats. 
Genom fast avstämda kristallfilter und
viks arbete med intrimning av flerkrets 
LC-filter. 

Missanpassning av ett kristall filter ger 
ökad inlänkningsdämpning och större 
vågighet i passbandet. För en nära för
lustfri anpassning krävs LC-kretsar för 
impedanstransformation. 

För att ytterligare förenkla konstruk
tionen sker emellertid impedansanpass
ningen i AR 15 delvis med hjälp av re
sistanser. Därigenom erhålls en dämp
ning av signalen, som vad gäller andra 
MF-filtret adderar till MF-förstärkarens 
brus faktor. Genom den stora förstärk
ningen i HF-steg och blandare påverkar 
detta obetydligt mottagarens känslighet. 

Genom att CA 3012 begränsar på brus 
kan signalen till AGC-förstärkaren inte 
uttas efter IC 1. ~ 10 

+ l5V 

T lon 

UE 

l 
-- -- -- -
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~11 R2 3,3k !Qt 

Fig 20. Princlpschema över Fairchild /LA 703. 

Tabell 3 
Jämförelse av data för tun er med diskret resp integrerad MF-förstärkare 

Känslighet på HF-ingången 
Känslighet på MF-ingången 
Infångningsindex 
Bandbredd (-3dB) 
2-signalselektivitet 
AM -undertryckning 
Detektorutspänning i 10 kohm 
Distorsion vid 1kHz 
Stereo separation vid 400 Hz 
Stereo separation vid 15kHz 
Matningsspänning 
Strömförbrukning 

lOOk 
r--~-I*-'-..--~-c:::>----. ......... AGC - spönning 

FD", till HF - st.g 

47k lOOp OOn FD", 

T lOn T lon 

(,N) 
(p,v) 
(dB) 
(kHz) 
(dB) 
(dB) 
(Vrms) 
(%) 
(dB) 
(dB) 
(V) 
(mA) 

Diskret MF 

1.7 
16 
3 

180 
45 

-46 
0.35 
0.3 

35 
19 
12 
22 

FD 111 
J,Jk 

JJOp 

))Op 

J,Jk 

Integrerad MF 

1.5 
11 

1.75 (0.85 typ.) 
180 
46 

-52 
0.30 
0.3 

41 
30 
15 
28 

+-------~ LFut 

Fig 21. Principschema för en "10,7 MHz MF-förstärkare uppbyggd med fyra /-lA 703 (H H Scott). 
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•• 
K NASTORNET-

Det 140 m höga radiolänktornet i Kaknäs på Djurgården i Stockholm är hjärtpunkten i det svenska radio
och TV-nätet och via mikrovågsterminalen upprätthåller Televerket härifrån också länkförbindelserna 
med utlandet, främst EurovisioDSDätet. 
RT skildrar här i teKt och bild f4MDets utrustning och funktioner. 

•• Televerkets uppmärksammade au
läggning i östra Stockholm, Kaknästor
net, invigdes våren 967. Anläggningen 
är en knutpunkt i eleverkets lamlsom
fattande för distribution 

TV-program. 
""',. ...... ... 'L\I .. ett 140 ffi högt 

adi<?Iäaktolm med kringlig
markbyggnad i tre 

i{lIJciblDet radioUinkutrust· 
det kommande 

JadIDll_lt.elefoni samt 

Rundradiocentral 
taktpunkt mellan 
Radio i Stockholm 

för strömför-

bindelser med hela larldJ_ (OI>plas 

Kaknästornet som totalt kostat ca 30 
mkr - ink! ive all utrustning och de 
från projektstarten inte medtagna ut
siktsplanen restaurangen - är ritat 
av stockholmsar • kterna Hans Borg
ström och Beng indroos. Projekte
ringen inledde 1963. Från början var 
tornet inte avsett att bli så stort eller 
hysa så mfattande elektronisk och 
teleteknis utrustning. men utveck-
lingen gick so " snabbt att pla-
nerna fick revide Tornet är med 
sina ca 140 m Nordens högsta bygg .. 
nad. 

I tornet sysselsätts omkring 90 man 
av Televerkets personal i olika kate .. 
gorier. Man arbetar i skift eftersom 
dygnetrunt .. jour krävs på vissa poster. 
Till rundradio centralen är 25 man 
knutna och ca 30 går åt att sköta den 
mobila verksamheten. 

Tornets tekniska funktioner torde 
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Trafiken genom rundra(Jjocentralen, vii .. 
ken är klar att tas i bruk nu i höst, diri .. 
geras från tretton kontro lbord. Elva av 
dessa arbetar ed ett Y .. block bestå .. 
ende av tvl bUcI/ljudgrupper och ett 
Ijudradioblock bestående av sex ljud .. 
grupper, mecIlu1 t.vA av borden har redu .. 
cerad utrustliiJl&. 

En 

vara i stort fiktlelda tör alfmänheten, 
men däremot ~ bygnaden i sig mot .. 
tagits med ett livHlt . ånader 
innan invigningep var enig press 
hänförd: Stockholrrt ade tillförts ett 
betydande arkitektoniskt värde, en na .. 
tionell sevärdhet. Ett torn är inte något 
som i våra dag... byus särskilt ofta! 

För många är väl öjlighe .. 
tern a det primära, mea så dimen .. 
sioner och linjespel om ljus.. och 
färgstrålningen g tornet nattetid 

. med sina spekta ulära effekter impo .. 
nerar stort. Inte nationellt sett har Kak .. 
nästornet också av ledande arkitekter, 
miljöexperter 00 designers hälsats med 
starka lovord S0m ett mästerverk och 
exempel på fö nämlig arkitektur där 
funktion och for~ genomgående strängt 
integrerats och där detalj lösningarna 
oftast präglas a samma elegans som 
helheten. 

svart .. vit sändning har några bord även 
vektoroscilloskop och färgrnonitor för 
färgkvalitetsbedömning. All utrustning 
är från början »färgriktig», dvs anpassad 
till färg .. TY .. krav. 

Ett av de tretton borden är ett spe .. 
ciellt färgkontrollbord med R .. G .. B .. moni .. 
tor. Det används dock främst för träning 
o~h experiment. 

I huvudkontrollrummet står huvud .. 
kontrollbordet från vilket vid behov hela 
centralen kan övervakas och styras. Från 
detta, som är bemannat dygnet runt, 
distribueras på nätterna P3, KYl och 
KV2, varefter man på morgnarna för .. 
delar de olika programmen mellan ytter .. 
ligare bord. 

På en separat övervakningspanel fram
för huvudkontrollbordet indikeras med 
lysande siffror vilka ledningar till kon .. 
trollborden som är belagda. Där finns 
även en manöverpanel för kraftförsörj .. 
ningen samt en tablå vilken indikerar de 
automatiska larmen för hissar, fläktar, 
brand mm. 

Ett av borden har till uppgift att 
»samla in» ledningar med programdelar 
(t ex nyhetsinslag). Transitförbindelser 
övervakas också från detta bord, som 

Fig 2. Rundradiocentralens färgkontrollbord 
med R .. G .. B .. monitor. 

Fig 3. Huvudkontrollbordet där hela rund
radiocentralen kan övervakas. 



ett teletekniskt centrum 
för programdistribution 

till viss del vid behov kan överta huvud
kontrollbordets uppgifter. 

All utrustning i rundradiocentralen är 
heltransistoriserad. Ljudenheterna har 
levererats av Telefunken, videoutrust
ningen av Fernseh GmbH i Tyskland. 

Kabelnätets ledningar 
går till termiualrummet 
Till terminalrummet, som också ligger i 
markbyggnaden, inkommer ledningar 
från kabelnätet och länkarna i tornet. 
Ljudet matas in i ljudstativet via kabel
utjämnare (= korrektionsanordningar) 
och förstärks i 400 transistoriserade ljud
förstärkare till standardnivån + 6 dBm 
(mätnivå, -9 dB under max nivå). Vi
deoförbindelserna går i kablar TV-huset 
-Kaknäs. Överdragsstationen är av ba
lanserad typ med LM Ericsson förstär
karutrustning. 

Ljudet leds alltid upp till kontrollbor
dens reglar. Det är däremot inte lämp
ligt att mata video den omständliga vä
gen »runt i borden» utan all videoom
koppling fjärrstyrs från kontrollborden 
i video/ärdelarna och kopplingskryssen 
(videokryssen), belägna i videorummet. 
Kryssen består till största delen av her-

metiskt slutna reläer där videosignalen 
kan kopplas om störningsfritt. De har 10 
ingångar och 20 utgångar och en ingång 
kan mata flera utgångar. 

I videorummet finns även bygelväxeln 
med vars hjälp omdisponering av video
förbindelserna kan företagas. 

"Avsökta" diapositiv 
ger färgtestbildema 
I testbildrummet producerar generatorer 
utgående testbilder. Stativ finns för s k 
elektronisk bild, kantvåg, sågtand och 
färgbalkar samt diamagasin med kamera 
för TV-information vid t ex driftstör
ningar på programdistributionen. 

För att producera färgtestbilder ån
vänder man sig aven »flying spot» -ut
rustning; framför diabilden sitter ett rör 
där en avsökningsstråle löper. Ett prisma 
delar upp ljuset i primärfärgerna rött, 
grönt och blått, vilka får träffa var sin 
fotocell som styr färgförstärkare, vilka 
i sin tur matar encoders för både P AL
och NTSC-systemet. 

Omfattande utrustning 
i tornets servicemm 
I markbyggnaden ligger också service-

lI,h. ~ahl""ht 

Sloc U •• I .... ' " 
" , 'lido< 

Blockschema "över signalvägarna i tornet. 

ORG"ANISATIONEN VID TELEVERKETS RADIOSTATION I KAKNÄS 

Utlond$~O fÖfYOlt

,,,n\l'H 

Androo.d.ln"'lIor 
,"om T. l t yerk.t 

Fig 1. Kaknästornets indelning: 
1) Markbyggnad med kontors- och drifts
lokaler för Stockholms Rundradiocentral. 
2) Ventilationsplan för luftkonditionering 
iuklusive luftfuktning, som är nödvändig 
för den teletekniska utrustningen i mark
byggnaden. 
3) Kraftförsörjningsapparatur som håller 
spänningen stabil och vars batterier vid 
strömavbrott sköter kraftförsÖrjningen tills 
reserveiverket startat. Strömförsörjningsap
paratur för den batterimatade teleutrust-
ningen. . 
4-6) Underhålls- och expeditionslokaler. 
7) Provningsrum för länkutrustningen. 
8) Diverse radioutrustning. 
9) Utrustning för ventilation av läukplanen. 
10) Fem plan för läukutrustning för Ijud
radio-o och TV-program och för mångkanaI
telefoni. Fyra av planen har balkonger med 
parabolantenner för radiolänklinjerna. 
11) Ett inglasat och ett öppet utsiktsplan 
samt restaurang med ekonomiutrymmen (åt
ta plan). 
12) Ventilations- och hissmaskinrum samt 
mastplan. 
13) Den 16 m höga masten med toppen 
154,7 m över marken innehåller antenner 
för överföring via reportageläukar. 

Masten är försedd med både fasta och 
roterande flygvarningsljus. 
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rummen. I ett av dessa (det för under
håll av reportageIänkarna) finns utrust
ning för mätningar under fältmässiga 
förhållanden, bl a en vågledardämpsats 
som används för provning av länkutrust
ning. Man kan med den simulera dämp
ningen för ett visst avstånd och få refe
rensvärden för fortsatt arbete utomhus. 
Dessutom kan flera prov göras samtidigt 
utan att de stör varandra. 

Iteservkraftaggregat 
om 500 kV A i beredskap 
I markbyggnaden är installerat ett 500 
kV A reservkraftaggregat, berett att star
'ta om nätkraftförsörjningen skulle man
kera. Under den tid det tar för dieselag
gregatet att starta (ca 20 sek) svarar bat
terier med tyristoromvandlare (belägna 
vid 3 på bilden av tornet) för kraftför
sörjningen. 

Ljudutrustningen matas med 24 V och 
den nya 6 GHz-Iänken (se nedan) med 
48 V från batterier, medan all videofre
kvensapparatur p g a risken för överhör-

ning via batteriströrnförsörjningen matas 
med avbrottsfri 220 V. 

FM-överföring provas 
via mikrovågslänkar 
Planen med de diagonalt ställda »bal
kongerna» (10 på bilden av tornet) inne
håller länkutrustningen för ljudradio och 
TV samt för mångkanaltelefoni. Från de 
stora parabolantennerna distribueras via 
mikrovågslänkar allt programmaterial ut 
till TV-stationerna landet runt och även 
till en del FM-stationer. Detta är dock 
ännu fråga om provdrift. 

I tele,verkets huvudväxelstation i Stock
holms city grupperas samtal med Norr
tälje och Finland till basband, vilka över
förs på kabel till Kaknäs och matas in 
i länken. Samma typ av länkutrustning 
används både för radio(TV och mång
kanaltelefoni. 

Modernare länkstativ 
med större kapacitet 
Den länk som utnyttjas f n är en rör-

• T.~~II"" . 
..• . S~. RectIos.~h 

......:-- Överföttng ...... _ III s~...., CPr~) 

... .:.. .... ~ .... öV.rt&fng . '''pr •• Ull ...... '... M+<; 

STOCKHOLM . 
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bestyckad 4 GHz 5 W länk av Siemens 
tillverkning. Dess kapacitet är antingen 
en bild kanal med därtill hörande ljud (15 
kHz bandbredd) eller 960 telefonikana
ler. Siemens håller nu på att installera 
betydligt modernare länkstativ. Dessa är 
heltransistoriserade så när som på vand
ringsvågröret i sändarens slutsteg. 

Kapaciteten har utökats till antingen 
1 800 telefonikanaler eller en bildkanal 
och fyra ljudkanaler. Man kan alltså på 
varje länk överföra t ex både TV-bild/ 
ljud och tre radioprogram samtidigt. 

Överföringsfrekvensen med den nya 
länken är 6 GHz och uteffekten 10 W. 
Parabolantennerna, som är gemensamma 
för sändning och mottagning, har 42 dB 
antennförstärkning. 

I de till länken hörande modulator
stativen inmatas video plus fyra ljudka
naler eller basband med upp till 1 800' 
telefonikanaler och moduleras till mel
lanfrekvensen 70 MHz vilken inmatas 
till sändaren. Omvänt matas 70 MHz ut 
från mottagare till demodulator. 

Fig 7. på 11 
Med vågledardämpsatsen, högst upp i mit
ten av fig, simuleras dämpningen för ett 
visst avstånd. 



För fjärrkontroll och övervakning av 
länkstationer har man en s k hjälplänk. 
Sådana finns på varje radio(TV -länksta
tion och de är i vissa fall puls-fas-modu
lerade (PPM) och arbetar på 2 500 MHz. 

Bandbredden för FM-ljudradiopro
grammen i Sverige är för närvarande 8 
kHz utom för Nacka där band bredden är 
15 kHz. 

För TV-ljudet som sedan lång tid över
förs via länk (s k »ton över bild») är 
bandbredden 15 kHz. 

I och med att den nya länken succes
sivt tas i bruk uppnår man 15 kHz pro
grambandbredd även för FM-Ijudradio
programmen. För OB-bussförbindelser är 
bandbredden 12 kHz. 

Reportageiänkarna 
förfinas och förnyas 
Reportagelänkar upprättas för förbindel
ser med Sveriges Radios OB-bussar 
(OB=outside broadcast) när Sveriges 
Radio skall sända program eller -inslag 

Fig 8. Parabol för hjälplänk. Antennen in
går i hjälplänken för fjärrkontroll och 
övervakning av länkstationer. 

Fig 9. Länkstativ FM 1800/6000 från Sie
mens. Kapacitet: 1 800 telefonikanaler eller 
en bildkanal + fyra ljudkanaler. Stativet 
innehåller två sändare och två mottagare. 

från platser där inga fasta länkar finns 
tillgängliga (t ex vid vissa idrottstäv
lingar). 

Eftersom räckvidden för dessa länkar, 
som är av det franska fabrikatet CSF, 
begränsas av kravet på fri sikt och maxi
malt avstånd 50-60 km mellan sändare 
och mottagare, måste många gånger flera 
»hopp» göras innan man kan komma in 
på det fasta länknätet. 

En av de portabla länkar som utnytt
jas för denna form av överföring är 
halvtransistoriserad och använder fre
kvensen 11 GHz. Den arbetar med en 
klystron i sändarslutsteget och lämnar 
effekten 0,6-0,7 W. En helt ny hel
transistoriserad reportagelänk med fre
kvensen 7 GHz och uteffekten 0,25 W 
har nyligen levererats till Televerket och 
kan, om den fyller Televerkets krav, så 
småningom komma att komplettera eller 
ersätta de äldre stationerna. 

Högst upp på Kaknästornet finns den 
16 m höga mast i vilken de antenner, 
som används vid överföring via repor-
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tagelänkarna, är belägna. Parabolerna 
skall fjärrstyras från markbyggnaden 
med en noggrannhet av ± 0,5 0 i både 
horisontal- och vertikalplanet. Denna 
noggrannhet måste hållas eftersom redan 
en avvikelse på 1,5 0 innebär en halve
ring av effekten. En sådan parabol med 
diametern 1 m ger antennförstärkningen 
37,5 dB. 

Fotoregistrering av mätsignal 
sker vid kontrollmätningarna 
I den omfattande mätutrustningen för 
Kaknästornet ingår instrumentet för 4-
11 GHz, 70 MHz, 30 Hz- lO MHz, 
video- och ljudmätarutrustning och drift
kontrollutrustning. Mätsignaler på video
och vektoroscilloskop fotograferas vid 
varje viktigare kontrollmätning. 

Förberedelser har redan vidtagits för 
att man i framtiden skall kunna program
styra vissa arbetsmoment med datama
skin. • 
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Fig 1. Utseendemässigt avviker Stereomax 
ganska markant genom sin »höjdmodub. 

•• I mer än 30 år har namnet G ood
man varit förknippat med högtalare och 
-enheter; jämte G. A. Brigg's Wharfedale 
förmodligen Englands mest kända. Ock
så internationellt har märket varit ett av 
de ledande inom audio. I Sverige, t ex, 
har fabrikatet varit representerat i åt
skilliga år, och vi tar väl inte alldeles 
miste om vi förutskickar att åtskilliga av 
RT-Iäsarna någon gång byggt högtalare 
med Goodman-komponenter. Särskilt en 
äldre generation av High Fidelity-vänner 
omhuldade dessa brittiska högtalare un
der de år då audiomateriel från annat 
håll knappast fanns att uppdriva - och 
då f ö engelsmännen torde varit de le
dande på audioområdet. Vem minns inte 
de stora katalogerna över den första rara 
importens Mullard-förstärkare, HMV
verken, Decca-tonarmarna, Quad's och 
J ason's radioenheter . .. och, som sagt, 
Goodman-högtalare. 

Wembleyfabrikens påstående att man 
är Europas största tillverkare av hög
talare styrker ju att man behållit sin goda 
marknadsposition och ytterligare lyckats 
hävda den. 

För några år sedan slog den anrika 
firman emellertid in på nya och oprö
vade vägar i det att högtaleriet komplet
terades med ett vidgat audiomaterielpro-

G.9O 2,1 
0,90 2,1 
1,e 2,3 

Tabell 1 Klirret vid olika frekvens, (f), och 
modulering. 
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RT HAR PROVAT: 

Goodman 
Stereomax 
AM/FM-tuner 
* En liten och behändig tuner med goda egenskaper är den engelska 
Stereomax från Goodmans. Den har också ett AM-band, vilket bör 
vara attraktivt för många. 

gram. Man presenterade en förstärkare 
i det med amerikansk måttstock mätt 
lilla formatet, effektmässigt såväl som 
volymmässigt. Denna 2 x 15-wattare, 
döpt till Maxamp 30, fick ett gott mot
tagande. Den var Englands första för
stärkare uppbyggd på kiseltransistorer 
genomgående. Då kontrollorganen be
gränsats till enbart det oundgängliga kun
de priset hållas relativt lågt. Uteffekten 
var tillräcklig för de flestas boendeför
hållanden och högtalarbestånd. 

Formgivningen var något okonventio
nell i det att förstärkaren är avsedd att 
stå på »höjden» , ehuru den givetvis kan 
drivas liggande. Men syftet var bl a ' att 
göra en »bokhyllevänlig» enhet att driva 
de likaledes hyllplacerade små högtalare 
som lanserades kring dessa år. (Men då 
själva höljets sidor hos Maxamp får 
tjäna som kylplåtar till sluttransistorerna 
får luften inte hindras cirkulera!) 

Stereomax formgivning 
matchar förstärkarens 
»Stereomax» heter Goodman's senaste 
enhet som är en med förstärkaren mat
chande AM/FM tuner - se fig 1. Också 
den är bestyckad med kisel transistorer 
- 18 st plus 18 dioder - och kan fås 
i samma träslag som förstärkaren, teak 
och valnöt. Den är förberedd för FM
stereo såtillvida att en dekoder kan er
hållas extra. 

Frontpanelen - se fig 2 - upptas till 
största delen av den vertikalt placerade 
skalan för stationsinställningen. Förutom 
rattar för stationsinställning på såväl 
mellanvågsområdet AM som för FM 
finns på frontpanelen även våglängdsom
kopplare, signalstyrkemeter samt en 
knappsats för till-och-från slag (On) , 
dämpning av starka signaler på antenn-

ingången (Lokal) , undertryckning av bru
set mellan stationerna på FM-bandet 
(Muting) samt för automatisk frekvens
kontroll (AFC) . 

Våglängdsornkopplaren har tre lägen, 
AM, FM-mono och FM-stereo. Vid mot
tagning aven stereoutsändning enligt 
pilottonsystemet tänds en av de tre indi
katorlampoma som finns överst på ap
paratens framsida, vid mono-mottagning 
en annan. 

En extra finess är att tunern har FM
antennanslutning för både 75 och 300 
ohms impedans. 

Bakpanelen upptar också en nivåjuste
ring med skruv för brusundertryck-' 
ningen. 

Tillverkarens specifikationer: 
• AM-delen (som omfattar området 545 
-1650 kHz): Mellanfrekvens 470 kHz, 
MF-undertryckning -50 - -56 dB om
rådet igenom, känslighet 5 # V signal! 
brusförhållande 20 dB vid 20 # V in
signal, frekvensgång 3 dB:s avvikelse 
mellan 20 och 3 500 Hz samt -30 dB 
vid 9 kHz, distorsion mindre än 1,5 % 
vid 30 % modulation, brum -80 dB, 
selektivitet -30 dB vid 9 kHz. 
• FM-delen: Känslighet 2 #V (30 dB 
signal!brusförhållande), mellanfrekvens 
10,7 MHz, MF-bandbredd 280 kHz vid 
6 dB, diskriminatorbandbredd 500 kHz 
t-t, distorsion mindre än 1 % vid 
± 75 % sving, AM-undertryckning -50 
dB, signal/brusförhållande 65 dB för 30 
# V insignal mätt vid antenningången, 
brum -80 dB, AFC ± 100 kHz, infång
ningsindex 5 dB, MF-undertryckning 
>-60 dB, spegelfrekvensundertryckning 
44- 60 dB, frekvensgång mono 20 Hz 
-20 kHz ± 1 dB, stereo -2 dB vid 15 
kHz, deemphasis 50 #s (kan även fås 
för 75 #s i USA). 



(Stereoseparation > 30 dB och deko
derns överhörning > -30 dB vid 1 
kHz). 
Mätningar har enbart utförts på tunerns 
FM-del. 

Mätresultat Goodman 
Stereomax-mottagare 
• FM-mätsändaren hade 50 {ts preem
phasis och alla mätningar gjordes vid 
100 MHz. Om inget annat sägs har sig
nainivån vid antenningången varit 200 
{t V (tunerns signalstyrkemeter visade 
»9»). Tonfrekvensen har varit 400 Hz 
och full modulering, d v s 75 kHz sving 
har använts. 
• Tonkurvan för mono är rak inom fre
kvensområdet 20 Hz-20 kHz ± ~ dB, 
se tig 3. I stereo har nivån vid 15 kHz 
fallit ca 3 dB. Detta beror på inverkan 
av den sugkrets, avstämd till 19 kHz, 
som undertrycker eventuella störningar 
från pilottonen. Frekvenssvinget var 50 
kHz vid tonfrekvensen 20 kHz. 

Signal/brusförhållandet uppmättes till 
68 dB linjärt och till 73 dB med hör
riktig vägningskurva (vägningskurva A). 
Signalstyrkemetern visade då »9». Vid 
lägre signalstyrka - signalstyrkemetern 
visade »1» - erhölls ett signal/brusför
hållande av 58 dB linjärt och 62 dB vägt. 

Känslighet och limiteringsegenskaper 
framgår av tig 4. Känsligheten uppgår' 
sålunda till 2 {t V för 30 dB signal/brus
förhållande. Vid en signalnivå på an
tenningången av ca 20 {t V har man i det 
närmaste fullständig limitering (signal/ 
brusförhållande 64 dB) medan full limi
tering erhålls vid ca 80 {tV insignal. 
• Klirret vid olika frekvens och olika 
modulering framgår av tabell 1. Enligt 
tabellen är distorsionen låg - ca 1 % -
vid fullt sving. Kraftig övermodulering 
(100 kHz sving) fördubblade klirrvärde-

na, men de måste fortfarande anses till
fredsställande. 

Intermodulationsdistorsionen, frekven
serna 50 Hz och 7 kHz utstyrda i för
hållandet 4: 1, uppmättes till 1 % vid 
fullt sving och till 1,4 % vid 100 kHz 
sving. Dessa värden är låga. 

Sammanfattning 
och utvärdering 
Goodmans Stereomax är en tuner med 
genomgående goda data. 
• Den är lätt och trevlig att handha, och 
ger en god och störningsfri mottagning. 
I början händer det lätt att man kom
mer åt fel ratt vid stationsinställningen, 
eftersom rattarna är placerade med AM
ratten tätt ovanför FM-ratten. Fördelen 
med arrangemanget är givetvis att man 
kan ha sina favoriter på AM-bandet för
inställda och från lokalmottagningen på 
FM bara vrida över väljaren för våg-

. längdsomkopplingen underst till höger
läget. (Den switchen kunde dock gjorts 
betydligt mera estetiskt tilltalande!) -
Skalan är mycket tydligt utformad, och 
på något vis ter det sig lättare och exak
tare att ställa in med hjälp av denna 
vertikalt placerade än med gängse, lig
gande skalor. » Utväxlingen» känns ock
så avgjort behaglig och välvald. 
• Tunerns höga känslighet och de goda 
limiteringsegenskaperna ger en effektiv 
undertryckning av störningar av impuls
typ. Man slipper i hög grad irriterande 
surr från mopeder och andra tvåtaktare. 
Vidare har man inga problem med stör
ningar från sändningarna med det sven
ska tvåprogramsystemet. Bandbredden i 
såväl MF-förstärkaren som i detektorn 
är tillräckligt hög för att ·ge låg distor
sion samt ett lågt infångningsindex. 
• I anslutning till ovanstående om tu
nerns känslighet och goda mottagning 

Fig 2. Teckningen visar överskådligt hnr 
frontpanelen på Stereomax disponerats med 
de skilda rattarna för AM resp FM. Överst 
indikatorlamporna för tillslag, mono- resp 
stereomottagning. 

kan rapporteras att under sommarens 
provningsperiod det vid flera tillfällen 
- konditionerna var föralldel gynnsam
ma - från olika platser i stockholms
trakten gick utmärkt att höra bl a BBC:s 
FM-sändning med mottagaren långa 
stunder i sträck. 
• RT:s mätningar visar att de av till
verkaren uppgivna data stämmer väl i 
samtliga de fall tillfälle givits till kontroll. 

Generalagent: SELA, Gubbängstorget 
119, Enskede 6. 

Pris: 1 150 kr plus oms. • 
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ORO I USA: 

FM-programmen 
slår ut 
grammofonskivan? 
* Grammofonindustrin och radiohandlarna i USA har gripits av 
nervositet: Håller skivan på att förlora sin dominans som program
material för High Fidelity till fönnån för FM-mottagning? * - Lösa påståenden, genmäls det. Skivan håller nog sin plats, trots 
ökat intresse för radioprogram med kvalitet och ökade köp av 
»stereopaket» med också radiodel i. »Receivern» dominerar. 

»PM har länge betytt Free Music för 
många ljudvänner», erinrar High Fidel
ity i en redaktionell betraktelse, föran
ledd av ihärdiga påståenden i USA om 
att grammofonskivan skulle vara på re
tur som musikmedium - de många FM
stationernas musikprogram skulle ha bli
vit dominerande i stället som program
källan för »hembruk» . 

Dylika rykten kommer också i svang 
i vårt land med ojämna mellanrum -
grammofonbranschen och STIM, kom
positörernas intresseorganisation, brukar 
t ex ondgöra sig över det tilltagande bru
ket av (radio och) bandspelare. STIM 
ville omkring 1965 införa »straffskatt» 
på bandspelare för att uttryckligen kom
ma åt ungdomen vilken är osolidarisk 
nog att inte köpa de dyra (då skattebe
lagda) skivorna utan i stället bandar av 
radions popprogram i myckenhet. 

Den förmenta tendensen i USA vill en 
del utläsa ur det faktum att höst- och 
julsäsongen 1967 medförde en större för
säljning av FM-mottagare än av skiv
spelare. 

Här avses alltså inte i första hand 
bandinspelning av radioprogram, utan 
utsändningar som inte nödvändigtvis 
»konserveras». Tidskriften fann vid en 
rundfr~ga, att medan 80 % av alla s k 
kompletta ljudanläggningar som såldes 
månaderna september-december 1967 
innefattade en skivspelare eller grammo
fonverk av något slag (automatiskt), väx
lade uppskattningen av procentandelen 
sålda system med FM-tuners eller s k 
receivers (kombinerade förstärkare/mot
tagare i ett chassi) till mellan 70 och 
90 %. 

"Receivern" i stereo paket 
är det stora slagnumret 

Man gjorde en vidare ' uppdelning och 
utrönte att under den aktuella perioden 
ingick separata förstärkare i 10-15 % 
av köpen av de kompletta anläggningar-
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na. Då det gällde icke-integrerade enhe
ter, d v s separata förförstärkare och slut
steg, kom man fram till att sådana före
kom blott i 3-8 % av alla förvärv. Mel
lan 5 och 8 % av alla sålda anläggningar 
inkluderade bandspelare eller bandspe
lardäck. 

Detta med köp av »hela anläggningar» 
förklarar en hel del, anser High Fidelity: 
Den publik som inte vill ha skivspelare 
i systemet är primärt nästan alltid speku
lanter på prisbilligare utrustning. Vanli
gen, har det visat sig, avser dessa köpare 
att senare komplettera med skivspelaren 
då budgeten så tillåter. Då köper man 
vanligen en skivväxlare, har det också 
framgått. Detta med »paketköp» i USA 
innefattar där, som här, givetvis två hög
talare och någon form av apparatur för 
programkälla. Man behöver bara gå till
baka 8-10 år i tiden för att påvisa (re
sonemanget gäller fortfarande USA!) hur 
relativt sällsynt det var med en FM
mottagare i en Hi-Fi-kedja för hembruk. 
En branschtalesman anser att högst 10 % 
av alla ljudentusiaster höll sig med FM
mottagare. Skulle man vid denna tid kö
pa en receiver - då rätt nytt begrepp 
f ö - som alltså intlehöll också en motta
gare betydde det 50-100 dollar mer i pris 
och sämre prestanda än om komponen
terna köptes var för sig. »FM-mottaga
ren väntade man vanligen med att skaf
fa sig, precis som folk resonerar angåen
de bandspelarna i dag.» 

Så slog de integrerade enheterna 
igenom stort, och något snille fann på 
att ihop med ett par billiga men till ut
seendet attraktiva högtalare kunde man 
få in riktigt god förtjänst på »paketet» 
receiver-högtalare. Något i Sverige ock
så mycket gångbart, som bekant! Re
ceiverns relativa behändighet och efter
hand högst förbättrade egenskaper har 
bidragit till framgången - »och så ser 
den ju mera ut som en radio», som en 
handlare i Washington, D.C. inte helt 
felaktigt iakttagit. Utseendet är viktigt, 

Den nu dominerande typen av audiomate
riel som köps mest i USA är de integrerade 
enheterna, »receivers», med förstärkardel 
och FM-tuner på samma chassie. I mellan
priskategorin finns en hel mängd fabrikat 
att välja mellan i ett blandat amerikanskt
japanskt utbud som t ex Bogen, Kenwood, 
Sansui, Eleciro-Voice och Pioneer. Bästa 
köp ansåg nyligen Consumer Reports vara 
Lafayette (bilden). För .279 dollar får man 
150 watt (»musikeffekt») och en AM-FM
del med både FET och le. AIIied Radio 
har liknande enheter att erbjuda. Markna
den är gigantisk. 

och nya kunder bör gå att locka in i bu
tiken med något som inte ter sig fullt så 
avskräckande som en komponentkedja 
med förtörstärkare, slutsteg, tuner, slad
dar, allt ... 

Bandspelarutvecklingen 
eftersatt; kassetter OK! 

Tidskriften utsträcker resonemanget 
till att gälla bandspelare: »De befinner 
sig nu ungefär där FM stod för tio år 
sedan». De utgör ingen stor del av det 
totala ljudsortimentet (relationen i Sve
rige torde var en annan), enligt en Bos
ton-handlare. Samme talesman tillfogar 
dock förhoppningsfullt att »julkunderna 
som fastnat för en Hi Fi-utrustning nog 
kan väntas åter om ett halvår för att 
titta på bandspelare». 

Radio- och ljudbranschens män anser 
att om industrin kunde integrera band
utrustningen med övrig materiel, »bygga 
in» den, skulle bandapparaturens för
säljning stiga brant. Här uttalas f ö tyd
ligt en tilltro till kassettbandspelaren som 
enda tänkbara alternativ till grammofon
skivan: Den kan ju tack vare många fak
torer behändigt inlemmas i annan appa
ratur på ett sätt som är omöjligt med 
konventionella band på spolar. - Har
man-Kardon har f ö inlett försök med 
ett kassettsystem som ingår i en stereo
enhet. 

Vid enkäten med handlarna ansåg tyd
ligen många att om den förmodade ten
densen till mindre skivköp till förmån 
för programavnjutande via FM-radio 
fortsätter, så drar detta med sig svåra 
verkningar för övrig försäljning. High 
Fidelity tar avstånd från denna pessi
mism och menar att det primära för en 
Hi Fi-anläggning, nuvarande eller kom
mande, är att den skall spela av skivor. 
Så pekar man på »budgetköparna» och 
menar att dessa säkert som hittills åter
kommer efter ett tag med begäran om 
att få en skivspelare demonstrerad. Slut
ligen: ~ 51 



Kuba presenterar 
19-~umsmottagare 

Kuba CK 219TH 19". 

* En portabel färg-TY-mottagare CK 
211P från Kuba har tidigare presenterats 
i RT (1/68). Till årets nyheter hör också 
19-tumsmottagaren CK 219T. Chassiet 
i denna modell innehåller 32 transisto
rer, 40 dioder och 13 rör. Uttag för 
fjärrmanövrering av färgmättnad, ljus
styrka och ljudvolym finns. 

Generalagent: Handelsfirman Curt 
Jansson, Birger Jarlsgatan 115, Stock
holm VA. 

Modulbyggd Arena 

Arena 22". 

* Arena-tillverkaren, Hede Nielsen Fa
briker A/S, Danmark, introducerar en 
22" färg-TY-mottagare. Aven i denna 
tillämpas det modulsystem som fabriken 
tidigare lanserat i sina radio- och TV
mottagare. 

Konvergensdelen med inställningsrat
tar är placerad i fronten bakom hög
talaren, fig visar utfällt läge vid service. 

Generalagent: Arena TV AB, Alme
dalsvägen 1, Göteborg 14. 

Norskbyggd 25" på 
Telefunkenchassi 
* Norska Radionette presenterar hösten 
1968 genom sin svenska representant 
Skandinavisk Teleindustri, Tullinge, en 
25" färg-TY-mottagare på Telefunken
chassi. 

Brittiska färg-TV-mottagare 
Rank-Bush-Murphy 
med le färgkretsar 
Den välkända brittiska koncernen in
troducerade nyligen 22" färgmotta
gare, Bush CTV174D och Murphy 
CV2210D. 

Demodulatorn för färgunderbär
vågen och färgrnatrisen är uppbyggda 
med integrerade kretsar. Bildröret är 
RGB-utstyrt. ' 

En1igt uppgift är färgdelen i chas
siet likvärdig med motsvarande i dyr
bara studiomonitorer - tack vare de 
integrerade kretsarna. 

Baird 708, 
19-tumsmottagare 
till lågt pris 
Baird TV Distributors visade på 
RTRA-utställningen en 19" färgmot
tagare. Den uppges vara prisbilligast 
på brittiska marknaden f n (ca 3 200 
kr). 

Chassiet är byggt i tre block, lätt 
utfällbara för service. VHF/UHF
kanalväljaren har automatisk finav
stämning. 

Mottagarens ytterdimensioner är 
62X76X51 cm. 

TV -ljuduttag, 
programkälla för 
audioamatören 
Philips-Nefa tillverkar en liten trans
formatorenhet ET 1700 avsedd att 
inkopplas efter de-emphasis-filtret i 
TV-mottagarens ljuddetektor. 

ET 1700 är konstruerad med en 
transformator som skiljer TV-mot
tagarens nätspänningsförande chassi 
från utgående programledning. Ut
nivån är 18 mV vid 1 kHz och 33 
kohms belastning, 12 mV vid 5,6 
kohms belastning. Nivåerna förutsät
ter 300 mV signal från TV-mottaga
rens ljuddetektorfilter. 

Även Pye presen
terar 19-tums
färgmottagare 
CT 71 är beteckningen på Pyes nya 
färg-TY-mottagare med 19" bildrör. 
Chassiet är samma som sitter i fabri
kens 25-tumsmottagare. 

Dimensioner: 70x50x42 cm. 

Marconi 25-tums
mottagare med 
plug-in kretskort 

Från British Radio Corp kommer bl a 
Marconiphone 4702, en färg-TV
mottagare med 25" bildrör (Mazda 
CTA 2550). 

Chassiet har en avancerad upp
byggnad med kretskort i plug in
system. Kanalväljaren är tryckknapps
manövrerad och har automatisk fin
avstämning på UHF. 

Dimensioner: 85 X 82 X 41 cm. 

Programutgången är försedd med 
fyrpolig DIN-kontakt. 

Enhetens dimensioner är 11 X 5 X 4 
cm. 

Distributör är AB Servex, Tegel
uddsvägen 23, Stockholm 27. 
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GÖSTA KLINT: 
bygg själv 

FM-mottagare med diodavstämning 
och pulsräknande detektor 

RT ger här en byggbeskrivning 
över en tryckknappsavstämd FM
mottagare vars frekvensområde 
enkelt kan utökas till att även 
omfatta TV -ljudet för band I 
ochm. 

De största fördelarna med 
denna relativt lättbyggda mot
tagare kan sammanfattas i tre 
punkter: * Diodavstämning * MF -steg i form aven inte
grerad krets * Pulsräknande detektor 
Förf. som tidigare medarbetat i 
RT är verksam vid Decca Radar 
& Navigator. Som radioamatör 
är han känd som SM5JA. 

• • En typ av FM-mottagare som, trots 
sina begränsningar, förtjänar uppmärk
samhet är mottagaren med pulsräknande 
detektor. En sådan, som beskrivits några 
gånger tidigare i RT1, återkommer här i 

lRADIO & TELEVISION 1960 nr 1: FM
mottagare med kristallstyrning och »puls-
räkningsdemodulator». . 
RADIO & TELEVISION 1963 nr 5: FM
tillsats med tryckknappsavstämning tör PI, 
P2 och P3. 
RADIO & TELEVISION 1964 nr 12: En
kel FM-tillsats tör Hi Fi-anläggningen. 
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Fig 7. Den färdiga FM-mottagaren med locket avtaget. På boxen sitter, fr v t b, två antenn
genomföringar, jordanslutning samt genomföringskondensatorerna C20, C1S ocb C19. Obs! 
även skärmen med genomföringar mellan de två korten. - Exempel på bur man kan montera 
tryckknappsomkopplarna ocb potentiometrarna visas samtidigt. Dessa kan sedan placeras på 
godtyckligt avstånd från mottagaren. 

en ny version med flera förbättringar. 
Fördelarna med denna mottagartyp är 

stora: Den kan göras mycket enkel, den 
är billig och framför allt ger den mycket 
låg distorsion. Nackdelen med den är att 
den fordrar ganska stor antennsignaI, 
100 /-lV eller mer. Nu är det ju ganska 
tätt mellan FM-sändarna, så fältstyrkan 
från den närmaste räcker nog i de flesta 
fall. Som tumregel kan sägas att om man 
har en brusfri TV-bild, så räcker signa
len från FM-sändaren till för en puls
räknande FM-mottagare om TV- och 
FM-sändarna är placerade på samma 
plats, och om FM-mottagaren förses med 
en antenn av samma storleksordning som 
TV-antennen. 

Detektorns verkningssätt 

Ett sätt att göra en pulsräknande detek
tor visas i jig 1. Det är om man så vill 
en analog frekvensmeter. Insignalen 
måste utgöras av branta fyrkantpulser 
med konstant amplitud som via C14 ma
tas till förbindningen mellan D3 och 
emittern i T6. När fyrkantvågen går ne
gativ kommer en ström att flyta genom 

Fig 2. FM-mottagarens blockscbema. 

R16 

0----1 w 
ru1..J D3 

Fig 1. Principen för en pulsräknande de
tektor av det slag som utnyttjas i den 
bär beskrivna FM-mottagaren. 

T6 tills C14 laddats ur, och när fyrkant
vågen går positiv laddas C14 upp igen 
genom D3. C14 måste vara så liten att 
den håller T6 ledande bara under en 
kort del av varje fyrkantperiod. Medel
strömmen genom T6, och därmed spän
ningsfallet över R16, blir då en direkt 
funktion av fyrkantvågens frekvens . 
Spänningen filtreras av C15 +C19, och 
om fyrkantvågen är frekvensmodulerad 
kan moduleringsspänningen tas ut via 
C17, som skiljer bort likspänningen. R16 

LF 
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Fig 4. Exempel på bur omkopplare ocb 
potentiometrar bör kopplas. Potentiomet
rarna måste få + 15 V om samma HF -del 
skall kunna användas för både rundradio
bandet och TV-kanal 4. 

och Cl5 +C19 är dimensionerade så att 
de utgör ett diskantsänkningsfilter med 
en tidskonstant av ca 50 fls för att kom
pensera för den diskanthöjning som görs 
på sändarsidan. 

Mottagarens funktion 
Mottagaren är, som framgår av block
schemat i tig 2, en superheterodyn med 
mycket låg mellanfrekvens. Den mellan
frekventa signalen omvandlas till f yr
kantvåg och matas sedan till detektorn. 

Mellanfrekvensen måste vara så låg 
att frekvenssvinget inte blir en alltför 
liten del av den; detektorn skulle annars 
antingen ge hög distorsion, eftersom T6 
skulle bli ledande under hela de negativa 
halvperioderna, eller, om man för ' att 
hindra detta gjorde C14 mindre, ge allt
för låg utsignal. Naturligtvis får inte hel
ler mellanfrekvensen vara så låg att den 
under delar av moduleringssvinget kom
mer alltför nära det tqnfrekventa om
rådet. En lämplig mellanfrekvens är 200 
-400 kHz. 

Den låga mellanfrekvensen medför att 
det är meningslöst att försöka förbätt
ra spegelfrekvensselektiviteten. Därför 
kopplas antennen utan förkrets direkt till 
HF-stegets (Tl) emitter, se tig 3. HF
steget kopplas direkt till den självsväng
ande blandarens (T2) oscillatorkrets (LI 
och Dl). Dl är en kapacitansdiod, vars 
kapacitans varieras med dels spänningen 
från den av potentiometrarna PI-P4, 
som valts med omkopplaren i tig 4, och 
dels till liten del med likspänningen från 
detektorn genom R 17. Därigenom erhålls 
automatisk frekvenskontroll, så att 
smärre variationer hos oscillatorfrekven
sen kompenseras. 

I L ___ ________ ~ 

Fig. 5. Kretskorten för HF-blandarsteg (t v) ocb MF-detektorsteg (t b) sedda från foliesidan 
ocb återgivna i skala 1 : 1. 

Detta medför också, förutsatt att den 
inkommande signalen är tillräckligt stor, 
att det räcker med en snabb intryckning 
av önskad knapp för att låsa in program
met med hjälp av AFK:n. Man kan 
således genom att placer~ flera parallell-

kopplade omkopplare på olika platser 
byta program oberoende av var man be
finner sig. En förutsättning är då att man 
har lossat spärren för tryckknapparna, 
så att dessa blir återfjädrande. 

Från blandarens kollektor tas MF-

r-__ ~ _____ ~ ___ ~~~e~8~_~_-cR7~ __ ~~_-<R312~_~_-r_~ __ r-_____ ~C~18~~~~+sv 

R16 I Rl R3 R6 T3 R13 R14 

+--_-..J°11'-2 .. -TL,.__e---'17 ~ LF 

elI 
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~ ' s 

! T5 r---
i i R8 Tt jp 
: L(...----'l",..". t--<R:;>l1 --t---+t(() ~ 
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+ e13 03 
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Fig 3. FM-mottagarens principscbema. 
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Kretskortets 

C7 

T3 

C9 

C8 
C20 

~ {- * r 
Fig 6. Komponenternas placering på HF-kortet (t v) och MF-kortet (t h). 

signalen ut via ett lågpassfilter C5-Drl
C7 som är till för att hindra oscillator
signalen att nå MF-förstärkaren. 
. MF-förstärkaren (T3) utgörs aven in
tegrerad krets, Siemens TAA121. Enligt 
data har den övre gränsfrekvensen 150 
kHz, men förstärkningen är tillräckligt 
hög för detta ändamål vid betydligt hög
re frekvenser. 

Från MF-förstärkaren matas signalen 
till en schmitt-trigger (T4-T5) som ger 
fyrkantpulser till detektorn. 

Drosseln Dr2, vars reaktans är låg 
vid tonfrekvens, är till för att rester av 
pulserna från detektorn ej skall nå den 
efterföljande förstärkaren. De ligger vis
serligen ovanför det hörbara området, 
men amplituden hos dem kan vara så 
hög att en audioförstärkare kan bli över-

R 

R = Ub - 9 kohm 
20 

Fig 8. Exempel på hur en tillgänglig lik
spänning kan stabiliseras om man inte vill 
använda sig av ett 9 V batteri. Observera att 
strömmen genom R ej får överskrida 30 
mA med den diod som anges i schemat! 

styrd. Om man har en förstärkare vars 
övre gränsfrekvens ligger strax ovanför 
det hörbara området kan L3 utelämnas. 

~ekanisk uppbyggnad 
Mottagaren är uppbyggd på två krets
kort (jig 5 och 6). På det ena finns HF-

r-------------------------~---+R7 
HF-del l 

TV (bond I el m) 

I t-t--t-C7 
________ --lf---c} An!. 1 

HF-de12 

FM 88 -100 MHz 
(bond II) 

1t-t--i-C_7 ________ --lI-<} An t.2 

'------------__ 1+---__________ ----0 ___ R1 7 

r-----~r_----_4~----_4~ ___ +9V 

r-+-----_t---~P____I___--___1.........jI-----_ C20 

'--------~----~I-------~~----O V 

MF-del 

Fig 9. Önskar man mottagning även av TV-ljudet i band I och ID måste man till
verka ett separat HF-kort för detta ändamål (dock ej nödvändigt för kanal 4; se 
text!) Det nya kortet kan inkopplas som bilden visar, genom att man utnyttjar de 
lediga kontakterna på omkopplarens »TV-knapp». Signalledningarna måste vara 
skärmade och högst någon meter långa. 
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C9 

C18 

.""'-.... ~ C 19 

och blandarsteg och på det andra MF-, 
pulsformar- och detektorsteg. 

Båda korten är placerade i en gjuten 
box med dimensionerna 111 X 60 X 30 
mm och mellan dem sitter en skärm (jig 
7). Pulsformarsteget är nämligen en be
svärlig störningskälla, och övertoner från 
det kan blandas med den inkommande 
signalen med ett otrevligt kvittrande som 
följd. 

För att minska risken för självsväng
ningar har en liten skärm monterats un
der HF -steget. Det skulle annars kunna 
självsvänga när kretskortet ligger nära 
boxens botten. 

Tack vare att avstämningen sker med 
hjälp av likspänning kan omkopplarna 
och potentiometrarna placeras på god
tyckligt avstånd från mottagaren, som 
t ex kan byggas in i en redan befintlig 
High Fidelity-förstärkare. 

Om mottagaren skall användas tillsam
mans med en förstärkare av äldre typ 
med rör, bör den inte monteras så att 
den värms upp för mycket. Frekvens
driften kan i så fall bli besvärande. 

Inkoppling och trimning 
Mottagaren drivs med 9 V och den drar 
ca 15 mA. Spänningen bör stabiliseras 
med en zenerdiod, såvida inte 9 V bat
terifinns till hands (jig 8). Strömmen 
genom R bör inte överstiga 30 mA, ty 
då överskrids zenerdiodens maximalt 
tillåtna effektförlust, vilket man måste 
se upp med, speciellt om U b är låg. Om 
U b är högre än ca 50 V bör R vara tråd
lindat. 

Antenningången är obalanserad med 
75 ohms impedans och antennen kan 
därför utgöras aven enkel dipol, som 
med en koaxialkabel kopplas till mot
tagaren. Kabelns skärm bör jordas till 
HF-delens kretskort och inte till lådan. 
Naturligtvis kan man också använda 75 
ohms bandkabel som ned ledning. Det 
kan löna sig att lägga ner lite arbete på 
att hitta det bästa läget för antennen, 
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Schemanyheter 
i färgmottagare 
Här återges ur tysk källa närmare be
skrivningar på ett par kopplingsfines
ser angivna i färg-TV-översikten. 

Tele/unkens »Aureomat» 

De nya P AL-color-mottagarna har för
setts med en koppling som höjer för
stärkningen något i slutröret för den 
röda kanalen. Atergivningen av ljusa 

PCl200 
Ro;»1 

(C.-Syal.ml 

I u~ r 
~ ___________ J 

»Aureomab>-kopplingen i Telefunkens nya 
P AL-color-mottagare. 

(Schemaangivelserna återges ur tyska 
»Funktechnik».) 

~ Hörnu 68 •.. 23 
lätt miniatyrrör av magnetiskt material 
i ett fritt fält alstrat aven fast magnet. 

Goldring 800 finns i fyra versioner: 
800 med rund nål, 800/E med elliptisk 
nål, 800/SE med individuelIt kalibrerad 
elIiptisk nål, 800/H med rund nål och 
högre utspänning. 

Frekvensgång: 20-20 000 Hz ± 3 dB 
(800/E 10-25 000 Hz ± 3 dB). Käns
lighet: 1 mV/cm/s (800/H 1,5 mV/cm/s). 
Rörlig massa 1 mg. 

UtstälIare: F:a Arthur Rydin, Brom
ma. 

~ Oro ••• 46 
Försäljningen av skivspelare av alla slag, 
pick-uper, bandspelare och -däck, skivor 
och förinspelade band visade totalt vid 
årsskiftet en betydande ökning jämfört 
med 1966 års siffror. En tioprocentig 
uppgång anser tidskriften föreligga i stäl
let för en minskning. 

Kvalitetsprogram 
sänds i FM-stereo 

Problemställningarna kan te sig ku
riösa för en svensk läsare som har sina 
tre, av Monopolet givna kanaler och 
knappast skulle begränsa sig till musikut
budet från dem i något läge, i all synner
het om han bor utanför Nackasändarens 
område och får ta den sändningskvali-

r tet som bjuds över riksnätet, vilken oftast 

- specielIt vita - bildpartier förbätt
ras. 

Vid färgmottagning paralIelIkopplas 
katodmotståndet med ett extra mot
stånd genom en switch som styrs av 
»colorkillern». Motkopplingen i steget 
minskar, förstärkningen ökar. För att 
svartnivån skall bli oförändrad får ka
toden en tilläggsspänning från spän
ningsdelaren R701-702. Katodspän
ningen hålls alltså på konstant nivå 
trots motkopplingsminskningen. Som 
switch tjänstgör transistorn T701; den 
förstärker och fasvrider styrspänning 
från »colorkillern» (Farbabschalter). 

Alutomatisk /ärgtonändring i 
Loewe-Opta 

En svartvit TV-bild förefalIer ofta ha 
bättre kontrast och konturskärpa om 
den vita återgivningen får en lätt blå
ton. I motsatsfallet - färg-TV-bild -
bör en lätt röd-gul ton framhävas, i 
synnerhet då människor återges. 

Denna färgtonändring som i de 
flesta fall sköts manuelIt sker i Loewe
Opta F 911 med en signalspänning 

Philips-bandspelare 
nu i alla klasser 
• Philips är sedan något år i färd med 
att förnya hela sitt stora program för 
audio, och man har inom koncernen ut
vecklat såväl nya grammofonverk (med 
elektronisk hastighetsreglering) som nya 
kvalitetspickuper, för att nämna några 
ännu icke offentliggjorda nyheter. 

På bandspelarsidan är man specielIt 
aktiv. Ett stort renodlat professionellt 
studioprogram kompletteras nu med den 
nya semi-professionelIa' Compact Pro 12, 
se bilden. Den har tre huvuden, tre mo-

lämnar åtskilligt övrigt att önska, som 
känt! 

Vulgäruppfattningen om amerikanska 
rundradionäts lokalstationer och övriga, 
fristående är inte sällan att den tekniska 
k.valiten är usel, jämförd med t ex svensk. 
Ja, ofta nog. Men det finns också en hel 
rad, berömda stationer som står mycket 
högt i kvalitetshänseende - och som 
ibland också gynnas av goda topografis
ka förutsättningar, t ex. Så har vi, som 
tidigare framhållits, en antennteknik värd 
namnet i USA som gör det till en ofta 
omskriven, populär sport att ta in också 
relativt avlägsna och ej så starka kvali
tetsstationer som sänder i FM-stereo. 
Därav tilliten till radiostationerna. 

Dessa sänder inte sällan tack vare 
programmens reklamfinansiering (om det 

18 - r l - Fa ' lwj,t1""'lIogn. \ 

Röd-gul-toning i Loewe-Opta F 911. 

från luminansslutsteget till ett av stegen 
i B-Y-kanalen. Den lätt gula tonen 
blir proportionell mot den vita infor
mationen iluminanssignalen. Svartni
vån påverkas inte till skillnad från ma
nuell färgtonsinställning som »tonar» 
även mörka bildpartier. 

B-Y-nivån reduceras mer eller 
mindre av Y-signal genom C2-R3 
från luminansslutsteget. Hur mycket 
den reduceras beror på vitinnehålIet i 
Y-signalen. 

torer och finns i tvåspårsteknik för has
tigheterna 9,5 resp 19 cm/s. Linjeutgång 
för 600 ohm finns bl a. Två utstyrnings
instrument av VU-metertyp. Den är hel
transistoriserad och har inbyggda slut
förstärkare. Apparaten erbjuder en 
mängd specielIa inspelningsmöjligheter 
och kan f ö köras stående. Genomgående 
har DIN-normen 45500 varit utgångs
punkten för data och prestanda. 

Utöver Pro-12 har Philips också sin 
N 4408, 2 X 6 W, som tidigare visats i 
bild i RT .• 

inte är fråga om s k educational stations, 
nota bene) förnämliga, tekniskt sett om
sorgsfullt gjorda musikprogram där allt, 
från programmaterialet till sändnings
kvaiteten, vittnar om bemödanden. Och 
hur ofta kan inte de stora näten erbjuda 
påkostade direktsändningar med en elit 
av artister som vi blott undantagsvis kan 
uppleva i någon produktion? Resurser! 
(Bara i New York-området fanns 1967 
sexton radiostationer!) 

Det finns givetvis ett dominerande skval, 
en ofta tröttande monoton programsätt
ning med stereotypa inslag och en mycken
het »P3-mässighet» (med idiotisk reklam) 
över en mångfald stationer. Men också 
det finaste en musik- och Hi Fi-älskare 
kan önska sig, om han rattar in de rätta 
stationerna. Konkurrens! -
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nya produkter 
komponenter 
NYTT ISOLERMATERIAL FÖR 
FÄRG-TV-MOTTAGARE 

Vid tillverkning av färg-TV
mottagare uppstår ofta problem 
när det gäller att välja isoler
material för höpspänningsled
ningar. Spänningen kan nämli
gen uppgå till närmare 30 kV 
och temperaturen till ca 2000 C. 

Dow Corning International 
Ltd i Belgien har utvecklat en 
lämplig typ av högspännings
isolering med kisel , betecknad 
»Silastic 1603 Silicone Rubber». 
Även i andra sammanhang är 
materialet lämpligt, t ex i moto-

rer där isolering med kisel ti
digare inte var möjlig eftersom 
hållfastheten är dålig. 

En annan fördel med kisel
materialet är att man kan ap
plicera tilledningarna till hög
spänningstransformatorn innan 
den impregneras med vax. 
Andra isolermaterial förstörs i 
allmänhet av det heta, flytande 
vaxet. 

Svensk representant: Sikema 
AB, Stockholm 9. 

NY ITT-SERIE KRISTALLFILTER 

Fyra nya kristallfilter för VHF
kommunikationsradio har pre
senterats av ITT Components 
Group Europe. 

Tre av filtren är avsedda för 
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12,5 kHz kanaldelning, det fjär
de för 20 kHz. Centerfrekven
sen är 10,7 MHz. 

Svensk representant: ITT 
Standard Corp, Solna 1. 

NY HELlTRIM-SERIE FRAN BECKMAN, USA 
Beckman Helipot har kommit 
ut med nya trimpotentiometrar 
typ Helitrim RJ24 i kvadratiskt 
utförande. De uppges vara helt 
okänsliga för fukt och korro
sion. Temperaturområdet är 
-650 C till +1500 C, max effekt 
0,5 W vid +850 C. 

Motståndsbanan är utförd i 
ädelmetall och har en längd 
som motsvarar 20 trimvarv. Re
sistansområde: 10 ohm- 2 
Mohm. 

Dimensioner: 9,5 X 9,5 X 4,8 
mm. Yttre anslutning'ar med 
stift eller ledningar. 

Svensk representant: AB 
Nordqvist & Berg, Kvarngatan 
14, Stockholm SÖ. 

DUNCO RELÄBLOCK FÖR KRETSKORT 
Struthers-Dunn Inc (Dunco) har 
utvecklat en serie MRRK ter
moplastingjutna reedreläer för 
montering på kretskort. Ett re
läblock rymmer tre slutande 
samt två brytande eller växlan
de kontaktfunktioner. 

Blockets d'imensioner är 
27',9 X 16,8 X 12,2 mm. Anslut
ningsstiften är placerade med 
0,1" modulavstånd. Inre skärm
ning 'skyddar reläerna mot ytt
re magnetfält. Arbetstempera
turområdet är -25 till +850 C. 

Svensk representant är Olof 
Klevestav AB OKAB, Häger
sten 6. 

STÖRNINGSFIL TER 
FÖR TYRISTORER 

Firma Hans Schattner, Schweiz, 
har kommit ut med en serie 
epoxy-ingjutna f ilter för radio
avstörning av tyristorkoppling
ar. En 150 kHz störningssignal 
dämpas med 75 dB - från 125 
till 50 dB. Fem olika filtertyper 
för 1,5-25 A ström kan levere
ras. 

Representant för Sverige och 
Danmark: I ngenjörsfirman Nor
disk Elektronik AB, Stureplan 3, 
Stockholm 7. 

SMA OMKOPPLARE 
FÖR KRETSKORT 
Från Beckman Helipot kommer 
ytterligare två nya miniatyrom
kopplare, typ 375 och 376, av
sedda speciellt för kretskort
montage. 

Omkopplarna är enpoliga tio
vägs med s k positiv vridning 
för att förhindra felinstäl·lning. 
Rekommenderad spänning och 
ström (DC): 28 V, 250 mA. Iso
lationsresistansen är 1 Gohm 
vid 1000 V. 

Dimensioner : 16 X 11 mm, 
ratten 19 mm diameter. 

Svensk representant är AB 
Nordqvist & Berg, Kvarngatan 
14, Stockholm SÖ. 



S-BAND KLYSTRON 
MED 500 KW CW 

Varian Associates, Eimac Divi
sion, har tillverkat en ny klys
tron med den hittills högsta 
uteffekten, 500 kW kontinuer
ligt. Det är en femkavitetsklys
tron med 56 % verkningsgrad 
och 56 dB förstärkning. Band
bredden är 20 MHz. Stråispän
ningen kan varieras från 45 kV 
(130 kW uteffekt) till 63 kV (500 
kW uteffekt) utan ny avstäm
ning. Vågledarfönstret är en en
kel cirkular struktur i beryllium
oxid. Magnetsystemet är av 
solenoidtyp och drivs aven 
spänning med konstant ström 
för alla effektnivåer. 

FÖRSTÄRKNINGS-
UT JÄMNARE FRAN AEL 

AEL, American Electronic Lab
oratories i Pennsylvania, USA, 
har presenterat en serie passi
va förstärkningsutjämnare som 
tar bort icke önskade förstärk
ningsvariationer hos bredban
diga vandringsvågsrörförstärka
re. Serien har beteckningen 
EMT 4000. 

Förlusten i bandändarna kan 
begränsas till 0,5 dB och vid 
centerfrekvensen är normal 
dämpning 6 dB, denna kan 
dock varieras ± 10 %. Stan
dardenheter finns tillgängliga 
för frekvensområdet 1-5 GHz 
och för effektnivåer upp till 
10W. 

Svensk representant : M Sten
hardt AIB, Vällingby. 

PASSIV BEGRÄNSARE 
SKYDDAR DETEKTORER 
Hewlett-Packard har konstrue
rat en begränsare för koaxial
system för skydd av detektorer 
och andra känsliga element ge
nom dämpning av effektnivåer 
över 10 mW. Signaler med läg
re effekt passerar med mycket 
liten dämpning. 

Begränsarnas frekvensområ
de är 0,4-12,4 GHz och max 
kontinuerlig ineffekt är 1 W vid 
25°C, vid 150°C har effekttå
ligheten sjunkit tHI O. Max puls-

SNABB IC-PROVARE FRAN TERADYNE INC 

För snabb provning av digitala 
integrerade kretsar har det 
amerikanska företagetTeradyne 
Inc utvecklat ett instrument J 
133. 

Kretsar med max 16 till ed
ningar kan provas och vid den 
helautomatiska provsekvensen 
genereras alla önskade kombi
nationer av ,,0.. och »1.. på 
ingångarna. För varje kombi
nation mäts spänningar och/ 

eller strömmar på in- och ut
gångar. 

För programmering 'av prov
sekvenserna används insticks
kort - ett för varje kretsfamilj 
och -kvalitet och ett för den 
speciella kretsen. 

Teradyne levererar program
meringskort för de flesta gång
bara typer av integrerade kret
sar och nya kort introduceras 
ständigt. 

Testsekvensen för en fyrdub
bel NANO-grind med två in
gångar tar mindre än 10 .us i 
anspråk och de 256 steg som 
fordras för att simulera aHa 
kombinationer tar endast 2,5 
ms. Fel och felorsak ind ikeras 
med lampor. 

Svensk representant är Erik 
Ferner AB, Bromma 1. 

nya produkter 

effekt är 75 W för 1 .us-pulser 
med pulsförhål+ande 0,1 %. Be
gränsarna består av två kisel
dioder av PIN-typ i parallell 
mellan inner- och ytterledaren 
av koaxialledningen. Det finns 
två utföranden: 

Typ 3701 är en kort koaxial
ledning som kan monteras di
rekt inne i en halvstyv koaxial
ledning med ytterd iametern 3,6 
-4,8 mm genom lödning. Typ 
3711 har miniatyrkoaxialkon
takter (3 mm). 

Svensk representant: H-P In
strument AB, Solna. 

IMPATT - OSCILLATOR 
MED 60 MW pA X-BAND 
Varian, Bomac Division, til'lver
kar en ny halvledaroscillator av 
s k IMPATT-typ (Impact Ava
lanche Transit Time) som läm
nar 60 mW uteffekt på frekven
sen 10,525 GHz. Typiska appli
kationer är som lokaloscillator 
i Doppler-radarsystem, använda 
av polisen. 

IMPATT-dioden i denna os
cinator, med beteckningen BIO-

mikrovågsnytt 
003 A, är backförspänd med ca 
70 V och drar en ström av ca 
40 mA. Verkningsgraden är un
gefär 2 %. 

Tidigare IMPATT-oscillatorer 
har haft rykte om sig att vara 
mycket brusiga, men i denna 
nya konstruktion har Bomac 
lyckats minska bruset väsent
ligt. Vikten är endast ca 100 g 
och dimensionerna 39 X 39 X 
25 mm. 

Svensk representant: Varian 
AB, Skytteholmsv 7 D, Solna. 

FT -SIGNALKÄLLOR 
FÖR X- OCH K-BAND 

Varian Associates, Bomac Di
vision, har presenterat några 
nya signalkällor med FT-ele
ment. Serien VPS-39 är kristall
kontrollerade oscillatorer med 
multiplikatorkedja (96 ggr). Ut
frekvensen kan vara mellan 9 
och 10 GHz med en uteffekt av 
40 mW. 

På beställning kan frekven
ser inom L-, S- eller C-band 
även erhållas. Stabiliteten är 3 
delar på 105• Konstruktionen 
uppfyller militära krav med 
stor tålighet mot temperaturer; 
skakningar och stötar. Effekt
behovet är 10 W vid + 28 V. 

VPS-32K3 är en liknande sig
nalkälla men för K-bandet, 
15,405 GHz, med uteffekten 
1-2 mW. Effektbehovet är 1,5 
W vid + 20V. 

Svensk representant : Variari 
AB, Solna. 

mätinstrument 
DAVOMETER LAB-INSTRUMENT 
Det danska företaget Elektro
mekano Af S har presenterat 
två nya laboratorieinstrument 
Davometer SV1 a och SV2a. 

Instrumenten har 42 mätom
råden i fem skilda kretsar; tre 
för spänn ingsmätning, två för 
strömmätning: 0,3-1 000 V, 30 
.uA-0,1 A (SV1a) samt 30 MV-
100 V, 0,3 mA-1 A (SV2a) . 
Mätområdena skiftas med tryck
knappar. 

Då man skiftar mätstorhet i 
en och samma krets inkopplas 
automatiskt ersättningsmot
stånd för instrumentets inre re
sistanser så att kretsens kon
stanter inte ändras. 

Davometern kan även använ
das för kontroll av termoele
mentspänn ingar. 

Svensk representant : Elekt
riska Instrument AB ELIT, 
Bromma 12. 

I Produktspalten i RT 7/8 kom 
utan red:s förskyllan två iiI. att 
hamna fel i ombrytningen: Som 
alla inser skall Heaths SSB
transciever och Pierce - Simp
son-PR-stationen i sp 1 byta 
plats. - Red. 
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NYI 
HÖGTONSHÖGTALARE MT 225 HFC 

Axialljudtryckskurva 
konstant ingångsspänning 
Högtonshögtalaren väggmonte
rad i ekofritt rum 

Dimensioner 
Djup 
Talspole diam. 
Talspolehylster 
Max belastn. 
Frekvensområde 
Imp. 

00 

Peerless nya högtonshögtalare MT 225 HFC har utvecklats för att 
möta de högsta krav på High-Fidelity av idag. 

Detta betyder ... 

jämn frekvensgång 
utmärkt ljudspridning 
mycket låg distorsion 
hög belastbarhet 
hög verkningsgrad 

Dessa viktiga egenskaper är en följd av ... 

ytterst liten rörlig massa 
små dimensioner 
ljudabsorberande material i det slutna chassiet 
mot värme motståndskraftig lättviktstalspole på 
aluminiumhylster 
speciell membrankantbehandling 

MT 225 HFC kan speciellt rekommenderas för användning i 2-
eller 3-kanals system för mono och stereo. 

Brijel & Kjezt 

IL 

L 
500 1000 

58 X 58 mm 
35 mm 
12 mm 
Aluminium folie 
5 watt 
1 500-20000 c.p.s. 
4Q, 8Qeller16 . 

2000 

-

t- t-- -- -

5000 10000 20000 els 40C 
(181112111) A 
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NYI 
BASHÖGTALARE L 825 WG, L 100 WG 

De nya högtalarna L 825 WG och L 100 WG från Peerless äro speciellt utvecklade bashögtalare av högsta 
kvalitet. De äro avsedda att användas i 2- eller 3-kanals High-Fidelity högtalarsystem, där fordringarna 
äro höga på absolut ren basåtergivning från medelstora lådor. 
Speciella tekniska kännetecken äro membrankant av gummi, tungt membran och den långa värmemot
ståndskraftiga tar'spolen, vilket resulterar i mycket låg egen resonans, extremt låg icke-linjär förvrängning 
och hög belastbarhet. 
Magnetsystemet är av spridningsfattig typ med låg vikt och små dimensioner och med ändamålsenlig 
verkningsgrad. 

L 825 WG 
Dimensioner 
Djup 
Talspole diam. 
Talspolehylster 
Totala antal l kraftlinjer 
Max. belastn. 
Egenres. i fri luft 
Övre frekvensgräns 
Imp. 

20 50 100 

210 mm rund 
108 mm 
38 mm 
aluminium 
64 000 maxwell 
50 watt 
25 e/s (55 e/s i 20 liters låda) 
2500 e/s 
4 Q , 8 Q eller 16 

200 500 1000 2000 

--, 

5000 

Axialljudtryckskurva, konstant ingångsspänning. Lådvolym 20 liter. 

Dimensioner 
Djup 
Talspole diam. 
Talspolehylster 
Totala antal kraftlinjer 
Max. belastn. 
Egenres. i fri luft 
Övre frekvensgräns 
Impedans 

20 50 100 

250 mm rund 
127 mm 
38 mm 
aluminium 
64 000 maxwell 
50 watt 

:,'1' ·)'!I 
\ . - ~ .. , 

L 100 WG 

20 e/s (50 e/s i 40 liters låda) 
2500 e/s 
4Q. 8Q eller 16 

200 500 1000 2000 5000 

Axialljudtryckskurva, konstant ingångsspänning. Lådvolym 40 liter. 

RADIO AB PEERLESS . HYREGATAN 14 . 211 21 MALMÖ· TELF. 040/979494 
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DX-spalten 
KV-DX 

Hösten nalkas åter och därmed 
inträder även en förändring av 
rad iokond itionerna. Asiatiska 
kortvågsstationer blir nu under 
hösten vanligare på ,eftermid
dagarna, främst då i 60- och 
90-metersbanden. Konditioner
na under nätterna för de latin
amerikanska stationerna blir 
allt sämre, medan däremot de 
goda konditionerna för mellan
vågs-DX återvänder. 

• Radio Nederland, Postbus 
222, Hilversum, Holland, sänder 
på begäran till DX-are en spe
ciellengelsk-spansk ordlista 
vid rapportering av spanskta
Iande stationer. 

Radio Nederland planerar att 
bygga en stor relästation på 
Madagaskar för en kostnad av 
tre miljoner gulden. Stationen 
är avsedd att förbättra hörbar
heten av Radio Nederlands 
sändningar till Australien, Nya 
Zeeland, Sydostasien samt öst
ra och centrala Afrika. 

Det holländska företaget ut
ger nu ett nytt QSL-kort för 
det populära programmet 
»Happy Station» i samband 
med att programvärden Edward 
Startz firar fyrtioårs-jubileum 
med programmet. 
• Radio Bukarest, Rumänien, 
har nu utgett en ny serie om 
sex oNka QSL-kort med varie
rande motiv från landet, samti
digt som man startat en egen 
DX-Club. Man sänder ett DX
program på tyska varje fredag 
kl 23,00 på 7 175 och 9 590 
kHz samt lördag kl 13.00 på 
15 250 och 17 850 kHz. 
• Två nya stationer har börjat 
sända från Papuaterritoriet på 
Nya Guinea. Det är stationen 
VLBAS Samari Radio Milne Bay 
som enligt uppgift testsänder 
med hel'a 250 kW på 3 235 kHz. 
Trol'igtvis är effektuppgiften fel
aktig och skall förmodligen va
ra 25 kW eller 2,5 kW. - Den 
andra stationen heter Radio 
Bougainville och är belägen I 
Kieta. Den sänder på 3322,5 
kHz med en effekt av 2 kW. 
• Nordost om Sydney, Au
stralien, ligger en mycket po
pulär turistö som heter Lord 
Howe 'I'Slland. (På denna har 
en radiostation installerats som 
sänder på mellanvåg 640 kHz 
med en effekt av 250 W. Sta
tionen kallar sig Lord Howe 
Island Broadcasting Service 
och ägs av Department of Ci
vil Aviation. Programmen be
står mestadels av rapporter och 
informationer om båt- och 
flygtrafiken till och från ön. 
• Radio Americas, Swan Is
land, som började sända 1960 
under namnet Radio Swan, har 
nu upphört med sin verksam
het. Stationens huvuduppgift 
har varit anti-Castroprogram 
riktade mot Cuba. Stationen 
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har hörts bra i Sverige på så
väl kortvåg som mellanvåg. 
• 'Regeringen i furstendömet 
Abu Dhabi vid Persiska Golfen 
planerar att starta Abu Dhabi 
Broadcasting Service med hög
effektssändare på såväl kort
våg som mellanvåg. 
• Radiostationen VLV, Mawson 
Base i Antarktis kan höras vid 
02-tiden på natten med sänd
ningar till McQuarie Island på 
frekvensen 12255 kHz. 
• Tvisten mellan Schweiz och 
Algeriet om sändarna på fre
kvensen 529 kHz har nu lösts 
genom 'att Algeriet ändrat fre
kvensen för sin sändare. 
• Schweiz sänder nu sitt po
pulära DX-program »Swiss 
Shortwave Merry-Go-Round» på 
måndagarna i de engelska 
sändningarna. 
• Enligt obekräftade uppgifter 
skall Radio Peking ha höjt ef
fekten på sin mellanvågssända
re om 1 529 kHz i Urumchi till 
(otroliga) 8000 kW! Sändaren 
används för program till Sov
jetunionen och östeuropa. 
• De planerade 24 sändarna 
för Deutsche Weil e som skulle 
uppföras '1llierthal har skrin
lagts. Planer finns nu på att 
sändarna skall byggas nära 
Gifthorn i Niedersachsen. 
• Ett nytt radiohus skall byg
gas för Radio Hong Kong och 
planeras kosta omkring en 
halv miljon pund. Byggnagen 
skall ligga i Kowloon och inne
håHa 16 studios, inspelningsrum 
och tekniska kontrollrum. 
• Saudi-Arabien planerar ock
så 'att bygga ett nytt radiocent
rum som kostnadsberäknats till 
13,5 miljoner dollar. 
• 1,2 miljoner österrikiska 
schilling kommer det att kosta 
att upprusta och utöka radio
och TV-nätet i österrike, vilket 
inkluderar beräknad start av 
färg-TV-sändningar under 1969. 
Vidare har man beslutat att 
placera en korrespondent i 
samtliga östeuropeiska huvud
städer. 

Börge Eriksson 

DX-PARLAMENTET 
I NORRKÖPING -68 
Arets DX-Parlament i Norrkö
ping blev succe för arrangörer
na Vox Kortvågsklubb, som i 
samråd med Norrköpings stad 
svarade för ett perfekt genom
fört arrangemang. 

Sammanlagt deltog 110 DX
are från Sverige, Norge, Fin
land, Danmark och Skottland 
samt dessutom ett 15-tal kända 
utländska stationsrepresentan
ter. De mest intressanta sta
tionsrepresentanterna i år var 
John Pittman från BBC, bia 
känd som ledare för det popu
lära programmet World Radio 
Club, samt brasilianaren Jose 

Populär Parlamentsgäst 1: Jose 
Diniz från Radio Aparecida i 
Brasilien, som här ses i dis
kussionstagen. 

Diniz från Radio Aparecida i 
Brasilien. 

Bland övriga utländska sta
tionsrepresentanter märktes 
Gudrun Slegbahn från Radio 
Japan, Lars Rooth från Vati
canradio, Assjah Rlewessel från 
Deutschlandfunk, G A Thiele, 
Deutsche Welle, Christian Flag
stad, Danmarks Radio, Barbara 
Sonntag, 'Radio-Berlin-Interna
tional samt representanter från 
Finlands Radio och Norea Ra
~ s. 58 

Populär Parlamentsgäst 2: Gud
run Siegbahn, som företräder 
Radio Japans svenska redaktion. 

Några av de utländska stations
representanterna i DX-panelen 
under utfrågning av de närva
rande DX-arna. 

RESULTAT 1968 I NM OCH SM: 
Det blev en överväldigande 
triumf för Finl'and i årets 
Skandinaviska Mästerskap · i 
DX-ing såväl individuellt som 
i 'lag. Tävlingen blev dock 
bara en kamp mellan Finland 

Resultatet individuellt: 
1. Eric Gagneur, Finland 
2. Väinö Virtanen, Finland 
3. Göran Eriksson, Sverige 

4. Juha Lindström, Finland 
5. Clas Eric Felixsen, Finland 
6. Nils Ingeiström, Sverige 

och Sverige, eftersom delta
garantalet från Norge och 
Danmark var för litet för att 
kunna ge de två andra län
derna någon match. 

6-27-30 
6-27-22 

6-26-28 

6-26-27 

7. Lars-Uno Johansson, Sverige 
6-26-26 
6-26-23 
6-26-21 8. Sven-Olof Aronsson, Sverige 

9. Lars-Olof Larsson, Sverige 
10. Torbjörn EInarsson, Sverige 

Björn Malm, Sverige 
I klubbtävlingen blev resulta
tet: 
1. Nylands Radioklubb, Fin-

land 18-79-77 
2. Sveriges Radioklubb, Sve

rige, 18-78-64 
Siffrorna anger antalet hör

da stationer, poängsumma 
samt antalet rätt noterade 
programdetaljer; 
1. Finland Platssiffra 26 
Resultat: 
1. Bert Hellman, Göteborg 
2. Göran Ericsson, Billeberga 
3. Nils Ingeiström, Solna 
4. Lars-Uno Johansson, Lysekil 
5. Sven-Olof Aronsson, Rättvik 
6. Lars-Olof Larsson, Halmstad 
7. Torbjörn Einarsson, Umeå 

Björn Malm, Ellös 
9. Kurt Johansson, Gräsmark 

10. Stig Adolfsson, Filipstad 

6-26-20 
6-26-17 
6-26-17 

2. Sverige »33 
I samband med Landskam

pen arrangerades även årets 
SM i DX-ing. Arrangerande 
klubb för båda tävlingarna 
var Malmö Kortvågsklubb. 

För andra året i följd gick 
segern till Göteborg, och 
årets svenska mästare heter 
Bert Hellman, som närmare 
presenteras i »DX-profilen». 

10-36-50 
10-36-46 
10-36-41 
10-36-40 
10-36-39 
10-36-38 

10-36-35 

10-36-33 
10-36-28 



Ipparatlådor -Ipparatskåp 
L..- __ . 

Nr X 1100 

Nr X 410 

Nr X 702 

Nr X 820 

Nr X 1004 
Detta utgör endast en liten del 
av vårt stora sortiment av appa
ratlådor. Kontakta oss för när
mare upplysningar. 
Katalog sändes på begäran. 

~/ek 

Utförda av stålplåt, lacke
rade med grå hammariack. 

låda med löstagbart lock 

Nr 

X 1100 I 
X 1110 

a 

126 
126 

Mått i mm 

b 

186 
186 

b 

65 
80 

låda med överdelen av svepet löstag
bart. liggande modell. (Finns även i 
stående modell.) 

I 
Mått i mm 

Nr 
1 1 a b c 

X 390 90 130 , 150 
X 400 102 144 180 
X 410 102 144 250 
X 420 85 160 180 
X 430 85 160 250 
X 440 144 210 300 
X 450 210 298 400 __ o 

<--. 

låda med löstagbar panel. Standardut
förande. Ventilationsöppningar .,(gälar) 
på baksidan. 
Levereras utan chassi och handtag. 

Nr I 
'mått i mm 

a -I b 1 5 

X 702 144 210 115 
X 710 144 210 150 
X 730 210 298 150 
X 731 210 298 200 
X 733 210 440 210 
X 742 210 520 200 

låda i pultform. 
Löstagbar panel och botten. 

I 
Mått i mm 

Nr 
I I 1 a b ' c d 

X 800* 45 120 150 145 
X 810* 45 120 150 225 
X 820 70 170 200 300 
X 830 90 220 250 400 

*Endast botten löstagbar. 

Förstärkarlåda med chassi. 
Huv och botten är försedda med avlånga venti
latioushål, samt avtagbara. 
Löstagbart chassi. Botten försedd med plastfötter. 
Färg: Huv och botten antracit, fram- och baksida 
silvergrå. 

\ 

Mått i mm 
Nr I I a b c 

X 1000 280 200 105 
X 1002 340 240 105 
X 1004 400 280 125 
X 1006 480 300 140 

Radio- & Elektronikkomponenter AB 
Tel. växel 08/340920 
Tulegatan 19, Postbox 19043, Stockholm~19 

Informationstjänst nr 17 

19/1 Modul-enheter 
1/8, 2/8, 3/8 och 4/8 för PC-plattor. 
Passande lådor och kasetter lagerföres. 
Djup 357 mm. Höjd å frontplattor 132,5, 
177 och 221,5 mm. 

19/1 Apparatlådor 
Ett 25-tal olika utföranden. Med eller utan 
chassi. 

19/1 Apparatskåp 
Helt nytt utförande med smala kanter och 
släta ytor. 
Kan levereras med eller utan dörr på bak
sidan. 
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A", cC PCH Högtalarserie 

för HiFiregissörer 
De PCH högtalare, som redan fått 

högsta lovord vid tester av Hecos 
kompletta högtalariådor, finns 
nu även att köpa som separata 
chassien! Därigenom kan var 
och en själv bygga sin egen 
HiFi-högtalare helt efter 
egna önskemål; storlek, 

... effekt och klangfärg kan 
avpassas efter de per

sonliga behoven. 

Eder gärna 
vårt HiFi· 

prospekt och vår informations· 
skrift "HiFi'skräddarsytt
med Hecohögtalare", som 
även innehåller 
inbyggnadsanvisningar. 

Generalagent 
F:a Arthur Rydin 
Ulvsundavägen 31 Bromma 
08/802880 

Informationstjänst nr 18 
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DX-spalten 
KV-DX 

~ s. 56 
dio i Norge. Från Sveriges Ra
dio fanns Arne Skoog och 
Bengt Järrel på plats. 

Övriga utländska gäster inne
fattar bl a Harry van Gelder 
från Radio Nederland, kollegan 
Peter Skäla, Radio Prag, samt 
långväga George Manitolipou
los, Pyrgos Broadcasting Sta
tion i Grekland. 

Flera intressanta motioner 
behandlades vid årets Parla
ment, bl a om rätten att få sät
ta upp antenner på hyreshus, 
om att radiofabrikanterna bör 
inrikta sig på mottagare med 
goda prestanda för kortvågs
mottagning s'amt ett förslag om 
ett samgående av DX-Alliansen 
och Sveriges DX-Förbund. 

Till DX-AIHansens styrelse 
för kommande årsverksamhet 
valdes Owe Nordin till ordfö
rande. Övriga styrelsemedlem
mar blev Lars Stenkil, Börje 
Andersson, Nils Ingeiström och 
Björn Fransson. Til'l en nyinrät
tad post som studieledare val
des Hugo Gustafsson, Stock
holm. 

Under parlamentsdagama 
höll också Sveriges DX-för
bund sin årliga Riksstämma. 

DX-Parlamentet avslutades 
med rekommendationer om att 
Halmstad eller Överkalix ev 
blir platsen för nästa års DX
parlament. 

OX-PROFILEN 
Bert Hellman från Göteborg 
har under sommarmånaderna 
säkert varit ett diskussionsäm
ne hos många DX-are i vårt 
land. Hans övertygande seger i 
årets SM har väckt uppseende 
genom 'att han endast använde 
sig aven vanlig liten reseradio 
i tävlingen och med eftertryck 
satte alla trafikmottagare på 
plats. 

Bert är 23 år och kommer 
från en liten ort i Östergötland 
som heter Hävla. Han flyttade 
till Göteborg för tre år sedan 
och har nu avlagt civilekonom
examen vid Handelshögskolan. 

Intresset för DX-hobbyn kom 
för tio år sedan i och han an
vände då en Grundig standard
mottagare. Trots att denna ap
parat saknade tropikbanden 
lyckades Bert få svar från 75 
olika länders radiostationer! 
1965 köpte han en trafikmotta
gare, ER 202, och med hjälp 
av denna har Bert nu lyckats få 
svar från 263 olika stationer i 
106 länder. Till de trevligaste 
svaren räknar han QSL-en från 
Radio Katanga, Radio Libertad 
och Radio Horizonte i Colom
bia, La Voz de la Patria i Vene
zuela (som även publicerat 
Berts rapport i en dagstidning). 

För närvarande är Bert bo
satt i USA för att studera mark-

nadsföring. I bagaget finns 
transistormottagaren och Bert 
hoppas på mycket trevliga DX
resultat även over the re. 

TV-OX I FÄRG 
OCH SVARTVITT 

B E 

Vid sin bostad på Falsterbo
näset, längst ut på Skånes syd
västra udde, har droskägare 
Jan Dahl byggt en antennan
läggning av ganska imponeran
de omfattning. ' 

På sin egenhändigt konstrue
rade mast, som är 39 m hög, 
har han monterat uppifrån räk
nat (jf fig) : 2 X 53-elements 
UHF-antenn, två stackade 13-
elements-VHF-antenner (kanal 
8), Fuba-X UHF-antenn med 10 
element (en ny UHF-konstruk
tion, jf RT 2/68). 

De H-formigt monterade 
UH F-antennerna högst upp är 
motordrivna, för tillfället riktade 
mot Västtyskiand. VHF-K8-an
tennerna är fast monterade och 
riktade mot Östtyskiand. Fuba
X är även den fast monterad, 
men med riktning Västtysk'land. 

För det mesta ser Jan Dahl 
öst- och västtyska program, un
der gynnsamma omständigheter 
bortåt ett 20-tal, både i svart
vitt och färg . Färg-TV-mottaga
ren är en Nordmende. Perfekta 
färger i det närmaste erhölls 
bl a från Grenoble-olympiaden 
som Dahl tog emot både från 
Västtyskiand och Sverige. 

Brittiska BBC:s färgsänd
ningar går in vid gynnsam vä
derlek - senast i mitten av 
juli i år. Polens kanal 8 (svart
vitt) kunde ses omkring mid
sommar under kvällstid . Ljudet 
»hoppade» dock och återfanns 
ibland på kanal 7, varför två 
mottagare måste användas. 



i praktiken 
rön och tips 

SPIKA FAST TRANSISTORN! 
Tekniska Högskolan i Stock
holm har nyligen publicerat hur 
man där vid utförandet av vissa 
transistorlaborationer helt en
kelt lägger kopplingsschemat 
på en träplatta av lämplig stor
lek. På denna slår man sedan 
in små mässingsspik rakt ge
nom schemat vid de punkter 
på schemat där komponenter 
ska förbindas med varandra, 
och löder därpå fast kompo
nenterna vid dessa spikar till
sammans med erforderliga led
ningsförbindningar. 

För en experimenterande 
amatör som vill prova med 
olika komponentvärden - och 
använda samma komponent 
vid flera experiment - innebär 
fastlödningen vissa nackdelar. 
Men: 

Om vi i stället på varje spik 
sätter fast en liten kopplings
plint av den typ som säljs i 
längder om 12 st, lämplig stor
lek 2,5 mm2, så är det sen 
bara att sticka ner trådarna i 
plinten o. skruva fast. Se tig 1! 

Då schemat ritas får storle
ken anpassas så, att avstån
det mellan kopplingsplintarna 
passar till de komponenter 
man tänker använda. Vid kopp
lingen får man kontrollera så 
att samtliga trådar kläms fast 
ordentligt. 

Som underlag kan man an-

vända en plywood- eller spån
platta. Spikarna behöver inte 
vara av mässing. Lämpligen an
vänds små fiberplattspik som 
man eventuellt får nypa av hu
vudena på. 

Denna kopplingsmetod kan 
användas med gott resultat på 
de flesta kopplingar, men med 
reservation för flerstegs för
stärkarkopplingar som lätt rå
kar i självsvängning, och UHF
kopplingar. Metoden ska givet
vis endast användas för experi
ment-uppkopplingar. Ska man 
använda en koppling perma
nent läggs komponenterna in 
t ex på en tryckt krets. 

Ett ex på koppling att prova 
med visas i tig 2. Det är en 
blinkerkoppling med en astabil 
multivibrator. Liknande kopp
lingar har tidigare varit be
skrivna i RT, varför ytterligare 
kommentarer torde vara över
flödiga. 

Seved Martinsson 
Asgatan 8 A 
Eskilstuna 2 

STYCKLISTA: 
T1 =T2 = AC 151 el. likn. 
T3 = AC 153 
L = 3,5 V/O,3 A 
R1 = R3 = 1 kohm 
R2=R4 =20 kohm 
R5 =270 ohm 
C1 =C2 = 10 -100 p,F/6 V 

TvA IYI TRaNSISTORISERIDE 
HF-VOLTMETRIR IV JIPINSK 
TILLVERKNING 

TYP VP-106 

Mätområden 
Likspänning: 0-0,5/1,5/5/15/50/150/500/1500 V 
Växelspänning: 0-0,5/1.5/5/ 15/50/150/500/1500 V 
Motstånd: 0-1/10/100 K/1/10/100/1 000 Megohm 
Noggrannhet: ± 3 % 
Frekvensområde: 30 Hz-6 MHz utan HF-probe upp till 

200 MHz med HF-probe 
Dimensioner: 180 X 120 X 80 mm 

TYP VP-109 

Mätområden 
Likspänning: 0-1 /3/ 10/30/ 100/300/1000 V 
Växelspänning: 0-1 /3/10/30/ 100/300/1000 V 
Motstånd: 0-50 k/1/500 Megohm 
Noggrannhet: ± 3 % 
Frekvensområde: 30 Hz-1 MHz utan HF-probe upp till 

200 MHz med HF-probe 
,.--o-_--------t---<>--.,.--------,---<l -4,SV Dimensioner: 100 X 180 X 80 mm 

Begär prospekt från 

T1 
Box 14 • 16211 Vällingby. Tel. 870345 

L-____________________ ~----------~--~+ 
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HI-Fl 
För att varj e ton 
skall upplevas: 
POWERSOUND 

ISOPHON ger perfekt ljud 
Högtalaren POWER SOUND: 

• för den som själv bygger kompaktiådor -
som ger en verkligt nyansrik återgivning 
från pop till opera 

• djup bas och välklingande diskant 

• den verkliga lSOPHON-effekten för mono 
och stereo 

• överlägsen HI-Fl-kvalitet med en separat 
kombination av diskant- och mellanregis
terhögtalare 

• ett erbjudande som garanterar ett gott köp 

POWER 
SOUND 
universal
högtalare 

POWER 
SOUND 
bashög
talare 

PSL 130 PSL 170 PSL 203 PSL 245 

_ ISOPHON·WERKE GMBH, BerlID 

_ . autsprecher »världen lyssnar till dem» 

Generalrepresentant för Sverige: 

WILH. CARL JACOBSEN AB 
Tel. 231875, Box 140 

STOCKHOLM 1 

Informationstjänst nr 20 
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DUNCAN 
ELECTRONICS INC. 

USA 

-~~IEY~~ 
en liten" rackare" 
både till format och pris~ 
men stor när det gäller 
prestanda och kv.alitet. 

31:-
NY PRECISIONS
POTENTIOMETER 
för industriella 
applikatio.ner. 
Direkt från lager. 

Begär katalog De-4 från avd ESI så får Ni data om Pixie
pot. Den upptar dessutom trådlindade MIL-godkända och 
plastgjutna potentiometrar samt rattar. 

ALSTRÖMERGAT AN 20, 
BOX 49044, STOCKHOLM 49 
TEL. 08/2246 00 . , ------------------------

Från Allhabo, avd. ESI, Box 49044, Stockholm 49 

J A' D sänd mig GRATIS kQtQlog över DuncQn 

• 
D NoterQ mill nQmn på MQilinglist så QII jQg 

får QIIQ uppgifter om nYQ produkter. 

NQ.mn ............................................................................................................................... ' 
Adress ........................ ....................................................................................................... . 
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ELF A sänker priserna på kylelement 

Oborrat kylelement för effekthalvledare. Svart mattoxiderad 
aluminium. Termisk resistans (kh) vid montering med kylele
mentets flänsar vertikala - 1° C/W vid en effektnivå av 50 W, 
1,3° C/W vid 30 W och 1,5°C/W vid 20 W. Dim: 125x66x75 
mm. 

Informationstjänst nr 22 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

SYSSLOMANSGATAN 18. BOX 12086 
STOCKHOLM 12. TELEFON 08/240 280 

TRANSFORMATORLÖSA 
KOMPAKTA 

miniförstärkare från 

NEWMARK[1 

PC2, 3 och 4 i 
naturlig storlek 

TRANSISTORS Nätagg regat 

DATA och SPEC: 
Uteffekt (UMS) 
Känslighet (max. ut) 
Impedans (in) 
Impedans (ut) 
Driftspänning 
Frekvensområde 

Dimensioner (mm) 

Höjd (mm) 
Nettopris per st 
fritt vårt lager 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5+ PC7+ PC7+/12 
150m W 400mW400 mW 400 m W3 W 1 W 1 W 
l00mV 2mV 10mV 200mV 5mV 5mV 5mV 
1,5 kO 1 kO 2,5 kO 220 kO l kO 1 kO l kO 
400 15:0 150 150 30 80 150 
9V 9V 9V 9V 12V 9V 12V 
330 Hz-2 00 Hz- ' 200 Hz- 200 Hz- 50 Hz- 50 Hz- 50 Hz-
15 KHz 12 KHz 12 KHz 12 KHz 15 KHz 15 KHz 15 KHz 
I x b 
50 x 25 65 x 37 65 x 37 65x37 140 x 45 75 x 45 75x45 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
26:- 28:- 28:- 28:- 59:50 41:50 41:50 
Oms. tillkommer 

Samtliga typer finns I lager för omedelbar leverans. 

Begär datablad på den typ av förstärkare som intresserar Er. 

Nätaggregat byggsatser för 9 V eller 12 V/12 
PC101 220 Vr-J /9 V = 100 mA 17: 50 
PC196220 Vr-J/ 12 V = 500 m A 25:-
PC102 220 Vr-J/21 V = och 21 Vr-J 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:-. 

FDRRtlD &mm Gyllenstiernsgatan 8, Stockholm No, tel. 248855 
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rymdradionytt 
forskning och framsteg 

FARTYGSBUREN SATELLITTERMINAL 

På uppdrag av brittiska mari
nen ska Plessey Radar {ett 
delföretag i Plessey Elec
tronics} konstruera en terminal
station för satellitradio ombord 
på »HMS Intrepid». Anlägg
ningen beräknas vara klar för 
drift i början av 1969. . 

Terminalen kommer att an
vändas för telekommunikation 
mellan »HMS Intrepid» och 
brittiska markstationer över sa
telliten »Skynet» som britterna 

skall skjuta upp i år. Förbin
delser upprättas också med 
amerikanska stationer över hela 
jordklotet och i dessa fall ut
nyttjas militära kommunika
tionssatelliter som USA skjutit 
upp de senaste två åren. 

Antennen, en 6 fots Cass e
grain, har gyrostabiliserad upp
hängning för att kompensera 
fartygsrullningar Gyrostabilise
ringen »Iåser» antennens in
riktn ing med servosignaler. 

STORT VÄSTTYSKT RADIOTELESKOP 
Ett radioteleskop med 100 m 
parabo l byggs för Max PIanck
institutet i Etfelsbergerdalen i 
VästtyskIand. 

Parabolens mottagningsvin
kel skall vara 150° vid fokus€:
ringspunkten. Reflektorn punkt
fastsätts vid axlarna för att t ill
låta s k homogen deformation. 
Det innebär att när reflektorn 
eleveras genomgår dess para
bolform sådana förändringar att 
den vid olika elevationsvinklar 
får olika fokuseringspunkter. 
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Dessa föränd ri ngar styrs aven 
datamaskin. 

Vid den lägsta elevationsvin
keln {50} uppgår parabolens 
förändring jämfört med dess 
läge vid zen it till 6 cm vid öv
re, 4 cm vid undre kanten. Av
vikelsen från en ideal parabol 
är endast 0,7 mm. 

För högsta möjliga känslighet 
utformas antennen så att den 
reducerar inverkan av jordens 
term iska utstrålning och av at
mosfäriskt brus. Mottagaren 

skall vara helium kyld och pla
ceras i reflektorns fokus för att 
begränsa ledningslängderna. 

Bakom fokuseringspunkterna 
placeras en elliptisk reflektor 
för 10-30 cm våglängd. En pa
rametrisk förstärkare skall an-

vändas för 20 cm och en maser 
för 3 cm. 

Teleskopet beräknas vara 
färdigställt i slutet av 1969 och 
antas bli det största i sitt slag 
i världen. 

Vad är en Hertz? 
• • Att det kan råda de
lade meningar om vad en 
växelströmsperiod egentli
gen är, framgår av följande 
inlägg som hämtats från en 
amerikansk vetenskaplig tid
skrift för akustisk forskning: 

Ett inarbetat begrepp för 
storheten 1 Hertz är »period 
per sekund», men av någon 
anledning inte »radian per 
sekund» eller »reciprok se
kund». Dessa fyra termer är 
i själva verket fyra olika be
nämningar på en och sam
ma enhet, hävdas aven för
fattare. 

Antag en sinusfunktion 
under tiden t med period
tiden T. Dess cykliska fre
kvens f = 1fT, motsvarande 
vinkelfrekvensen Q} = 23f/T. 
Antag vidare en icke-perio
disk funktion exp(tfT) eller 
exp (a:t); a: är här tydligen 
= 1fT, således : 
a: = t 
och Q} = 23ft. (2) 
Antag 'att T motsvarar 1 s. 
Enligt gängse terminologi 
är då 

t = 1 Hz (3) 
Q} = 23fradfs (4) 

och 
a: = 1 reciprok sekund. (5) 
Om vi eliminerar ro och f 
från ekv (2-4) erhålles 
1 Hertz = 1 radian per 
sekund. (6) 
Samma eliminering ekv 
{1-5} ger 

Q} = 23fHz 
a: = 1 Hz 

1 Hertz = 1 reciprok 

(7) 
(8) 

sek. 
(9) 

De definitioner som leder 
fram till ekv {1-5} är obe
stridligt självklara och all
mänt accepterade! Substitu
tionerna som leder till ekv 
{6-9} är enkla. Trots detta 
är det troligen många som 
med omständliga motive
ringar vägrar att gå med på 
tex den enkla likhet som ut
trycks av ekv (6). 

- Det hävdas att Hertz, 
p/s, rad/S och reciprok se
kund är identiska begrepp. 
Enheten Hertz är internatio
nellt antagen som definition 
på f rekvens med tiden 1 s 
som bas, men inte som re
ciprok sekund, anser dock 
en annan tänkare. 

Om en oscillator svänger 

med n perioder under t se
kunder är dess period T = 
(t s)/(n per), dimensionen för 
T är således sekund/period. 

Den cykliska frekvensen f 
är förhållandet (n perl/et s), 
alltså 

f = 1fT (1) 
Gängse uttryck för denna 
frekvens är Hertz, men inte 
reciprok sekund. 

Oscillatorns svängningar 
kan uttryckas med 

x = eos ro t (2) 
där argumentet för cosinus 
måste passera en vinkel = 
23f radianer för att motsvara 
1 period i x. Vinkelfrekven
sen blir följaktligen = (23f 
rad/per)fT. (3) 

Om T används som sym
bol för periodtid, som i ekv 
(1) kan den på samma gång 
inte uttrycka den tid som 
den ickeperiodiska funktio
nen 

y = exp(a:t) (4) 
behöver för att öka till e 
ggr sitt initialvärde {a: t är 
reellt} , d v s 

a: -F 1fT = f. (5) 
Den allmänna definitionen 

på 1 Hertz är inte ekvivalent 
med reciprok sekund, även 
om dess dimension är reci
prok sekund, slutar oppo
nenten. 

Inläggen som refereras 
har stått i the Journal of 
the Acoustical Society of 
America. Första inlägget 
är författat av Hugh M. 
Fitzpatrick, Office of Na
val Research , Washington, 
D.C. 20360, och det 'and
ra är insänt av Robert W. 
Young, U S Navy Electro
nies Laboratory i San 
Diego, Californien 92152. 

Young polemiserar allt
så mot Fitzpatrick, som 
tidigare avhandlat frågan. 
Y. vänder sig mot F. och 
påpekar, att visst f inns en 
definition enligt Interna
tional Electrotechnical 
Vocabulary, Group 05, 
Fundamental Definitions, 
men att någon tidsmässig 
reciprocitet alls icke är 
förhanden i den. 
F. anser dock att de fyra 
begreppen innebär sam
ma sak, både definitions
mässigt och i allmänt 
språkbruk. _ 



Multimeter med 50 mätområden 
patenterad Nu också 40.000 n/V 

Likspänning 

20'0000/V= 

Type TS-14O (20.000 OIV) 
100mV -1 V -3 V -lOV -30V-l00 V -30V 
l00V 

Växelspänning 1.5 V - 15 V-50 V - 150 V - 500 V -1500 V 

Likström 
Växelström 
Ohm1 
Impedans 
Frekvens 
Volt output 
Decibel 
Kapacitans 

-2500 V 
50 ILA - O.S mA - S mA - SO mA 500 mA - S A 
2S0 ILA - SO mA - 500 mA 5 A 
O x O.l. Oxl . O x l0. Oxloo. O x l000 
0-10 MO 
0-50 Hz och O--SOO Hz 
1.S V. lS V. SO V.1S0 V. 500 V. lSoo V. 2S00 V 
från -10 dB illl + 70 dB 
O-O.OS ILF. O--SO ILF. O--SOO ILF. O--S 000 tJ.F. 

• Mätsystemet är försett med elektronisk överbelastnings
skydd, är stötsäkert upphängt och har ett stort vrid
ningsmoment. 

• Apparaten har inbyggda batterier 
• Lång skala (115 mm) i förhållande till instrumentets 

storlek (150 x 110 x 46 mm). Delstreck och siffror i 4 fär
ger. 

• Framsidan utgöres aven transparent slagtålig platta av 
akrylplast. Anti-chock-botten. 

• Speciella anslutningsdon ger god kontakt vid alla mät
områden. 

• De mekaniska och elektriska ko mponenterna är av sådan 
kvalitet att instrumentet är drift säkert även under ogynn
samma förhållanden. Dessutom är komponenterna lätta 
att byta ut. 

• Instrumentet levereras i väska med utförlig bruksanvis
ning i locket samt ledningar. 

TS-140: Kr. 130 
exkl. varuskatt 

TS-160: Kr. 150 
exkl. varuskatt 

fritt lager I Hälsingborg 
men beställn ingar 
sändes till Köpenhamn 

4'000 O IV'" 

Type TS-160 (40.000 O/V) 
Likspänning O.lSV-l V-l.SV -SV -30V -SOV-2S0V 

-1000V 
Växelspänning 1.S V -lS V - SO V - 300 V - 500 V - 2S00 V 
Likström 2S tJ.A - SO I'A -O.S mA -SO mA -SOO mA -SA 
Växelström 2S0 ILA - SO mA SOO mA - S A 
Ohm OxO.l. O x l. O x l0. Oxl00. O x l000 
Impedans 0-10 MO 
Frekvens O--SO Hz och O-SOO Hz 
Volt output 1.S V, lS V. SO V, 150 V. SOO V. lSoo V. 2S00 V 
Decibel från -10 dB till + 70 dB 
Kapacitans O-O.OS ILF. 0-50 tJ.F. O--SOO ILF. O-S 000 ILF. 

EXTRA TILLBEHÖR 
Separata shuntar från 30 A till 150 A DC 
Transformator med 4 mätområden: 25 A, 50 A, 100 A 
och 200 A -
Högspänningsmätkropp 25000 V DC (bl. a. för TV
sändare etc.) 
Snabbt reagerande termometerelement från _250 till 
+2500 ej 
Fotocell för mätning av belysning från Otill20 OOOlvx. 

Utförlig beskrivning av extra tillbehör 
kan tillsändas 

Instrumen
tet i väska 
(stängd) 

Instrumen
tet I väska 
(öppen) 

HELWEG - MIKKELSEN 
FABRIK FÖR ELEKTRISKA MÄTINSTRUMENT 

Carolinevej 15, 2900 Hellerup (Köpenhamn) telefon: Helrup 9333, telex: 9168 
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Lofoyefte 
FM-mottogore 

Direkt avlyssning I app. utan an
vändning av tillsatser. För kontroll 
och lyssning på polis, brandkår, 
ambulanser, taxi , Industrin, biIspe
dition, civilförsvaret, spårvägen, 
biltelefoner, VHF båtradio ,etc. 

Fick FM 27-50 MHz. Kommunika
tionsmottagare i fickformat 15 X 
7,5 X 4 cm. 10 transistorer. In
byggd teleskopantenn och uttag 
för yttre antenn och örtelefon. In
byggd 2'12" högtalare. Drivspän
ning 6 V. Vikt ca 4 hg. Känslighet 
10 uV vid 50 MW uteffekt. 2 HF
steg, 3 MF-steg + 3 LF-steg. 
Pris 148: -. 
Fick FM 146-175 MHz. Samma 
prestanda ' som Fick FM-27-50 
MHz. Pris 148:-. 
Fick FM 68-68 MHz. Samma pres
tanda som Fick FM 27-50 MHz. 
Pris 178: -. 

PF-175 FM 30-50 MHz, 152-174 
MHz. Dubbelband FM-kommunlka
tionsmottagare med 17 transisto
rer och 4 integrerade kretsar = 37 
transistorer. Kristallkontroll samt 
manuell avstämning. Känslighet 0,7 
uV vid 20 dB. Avstämt HF och 
Blandarsteg samt 4 MF-steg. Jus
terbar brusspärr. Drivspänning 12 
V DC eller 220 V AC. Uttag för 
bandspelare och örtelefon. In
byggd 4" högtalare. Storlek 33 X 
18 X 15 cm. Vikt ca 4 kg. Pris 
885: -. 
PF-30. FM 30-50 MHz. Enkelban
dare med samma prestanda som 
PF-175. Pris 685: -. 
PF-60. FM 152-174 MHz. Enkelban
dare med samma prestanda som 
PF-175. Pris 685:-. 

" ~ r' 

~, ~ I 
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L_ I 
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PB-50. FM-30-50 MHz. Kommuni
kationsmottagare för mobilt bruk. 
Manuell avstämning samt 1 kristal
läge. Idealisk för bilar, truckar el
ler båtar. Känslighet 0,7 uV vid 20 
dB. 12 transistorer + 4 integrerade 
kretsar = 32 transistorer. Variabel 
brusspärr. Drivspänning 12 V. LF
uteffekt 2,8 watt Ii II 5 X 3" högta
lare, 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-go. FM 68-88 MHz. Samma 
prestanda som PB-50. Pris 685:-. 
Tillbehör: 
Portabel kassett med inbyggd bat
terimätare, teleskopantenn, batte
rihållare och axelrem. Pris 198:-. 
Batterieliminator vid användning 
som basstation. Pris 198: - . 
Kristaller passande ovanstående 
mottagare. 40-80-160 MHz. Per st 
48: -. Begär katalog. 

Svenska Lafayeffe 
Lysekil Tel. 0523/122 78. 
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G401 är ett Instrument vars goda 
tekniska data gör det väl lämpat för 
laboratorie- och servicearbeten. 
G401 har triggat tid-svep med tider 
från 100 ms/cm till 0,5 us/cm. Frek
vensområde: DC-5 MHz. 

PRIS ENDAST 1.250:-

AM-FM SIGNAL-GENERATOR 
EP110 

Ett instrument 
som genom sin 
indelning avfre
kvensområden 
och god nog
grannhet möj
liggör en exakt 
trimning av AM 
och FM motta
gare. Lätt att 
ansluta och av
läsa, samtliga 
funktioner lätt 
åtkomliga. Ro
bust konstruk
tion. Portabel. 

RÖRVOLTMETER R 123 

R 123äretlinstru-
ment som trots 
sitt låga pris kan 
erbjuda många 
mÖjligheter. Spe
ciellt lämpat för 
laboratorier och 
serviceändamål. 
Frekvensområde 
upp till 3 MHz. 

Instrument Ilågprisserien 
Generatorer: LF 4-kant, 

HF, AM, FM, VIDEO 
Rörvoltmetrar, Universalinstrument, 
RCL-Mätbryggor, DIstortIonsmet
rar, Uteffektmetrar, Q-metrar, Tran
sistorprovare, Fältstyrkemetrar och 
Oscilloskop. 

Begär information om instrument i 
lågprisserien genom &.vå. ESI. 

Alstrlmergatan 20 

',111 If,l : II J ~!~~~:::oo 
Informationstjänst nr 26 

utställningar 
och konferenser 

INTERKAMA 68 
Internationaler Kongress mit 
Ausstellung fUr Messtechnik 
und Automatik, Interkama, an
ordnas i Dlisseldorf 9-15 okto
ber. 

Evenemanget omfattar dels 
en utställning, dels en kon~ 
gress, båda med automations
teknik som huvudtema. 

Utställningen skgll återspegla 
de framsteg som gjorts sedan 
I'nterkama 65 och väntas samla 
över 600 deltagare från 17 län
der. 

Under kongressen hålls före
drag i bl a följande ämnen: 

• Reglerteknik 
• Praktisk användning 

av processräknare 
• Automation i eltekniken 
• Nya vägar i elektrisk 

precisionsmätteknik 
• Aspekter på instrument

teknik 

Interkamas besökare får 
även tillfälle att delta i instru
mentkurser, dock endast på in
bjudan av utställarföretag. Le
dande tillverkare presenterar 
nya instrument och lämnar in
struktioner för handhavande 
och underhåll av dessa instru
ment. 

DOsseldorfer Messegesell-
schaft GmbH-Nowea, 4 DOssel-

dorf 10, Postfach 10203, lämnar 
upplysningar om Interkama. 

AES: AMERIKANSK 
AUDIOUTSTÄLLNING 
Audio Engineering Society, 
AES, arrangerar 1968 års ut
ställning i New York den 21-
24 oktober. Samtidigt diskuteras 
följande ämnen: 
• Disc and tape recording 
• Broadcast and communica

tions audio 
• Electronics and musical 

instruments 
• Sound reinforcement 
• Solid state transducers 
• Audio apparatus and 

applications 
• Audio in medical practice 

and research. 
Närmare upplysningar kan 

erhållas från Audio Engineering 
Society Inc, Room 428, 60 East 
42nd Street, New York, N Y 
10017, USA. 

MIKROELEKTRONIK 
I MONCHEN I HÖST 
»3. Internationale Tagung Mik
roelektronik» 'arrangeras i MOn
ch en 11-13 november i an
slutning tiH komponentutställ
ningen »Electronica 68». 

Konferensprogram: Nya halv
ledarmaterial och metoder för 
mikrokretstillverkning, applika-

publikationer 
kataloger och broschyrer 
Firma Johan Lagercrantz, 
Solna 3: 

General Radios nya stora ka
talog med företagets senaste 
instrument, bl a generatorer, 
impedansbryggor, frekvens
räknare; instrumentkatalog 
från Texscan med svepgene
ratorer, oscil'loskop, miniatyr
dämpsatser. 

AGA, Lidingö, avd ITV: 
System katalog, lätt komplet
terbar, över TV-utrustningar 
exempelvis mixerenheter för 
video och ljud, telecineappa
ratur för studios, videoband
spelare, TV-kameror, zoom
objektiv, mikrofoner. 

Multikomponent, ITT Electronic 
Services, Fack, Solna 1: 

500-sidig lagerkatalog över 
alla slags el komponenter för 
konstruktörer samt över fack
litteratur. 

ITT Standard Corp, Solna 1: 
Katalog 1968/69 över 150 
olika relätyper 

AB Gösta Bäckström, Stock
holm 12: 

Katalogblad med data över 
Texas bipolära kiseltransisto
rer och FET-kiseltransistorer 
standardiseringsförslag och 
nettoprislista över Texas »Si
lect» transistorer. 

Svenska Dellron AB, Spånga 2: 
Prislista över halvledare från 
Delco, Philipi?/Mullard, ReA 
och Siemens. 

Svenska Siemens AB, sektion 
Telekomponenter, Stholm 23: 

industri~ och handelsprislis
tor över motstånd och poten
tiometrar ; 
information och lagerlista 
över SIFFERIT-element: 
ekvivalenttabell för dioder, 
transistorer och integrerade 
kretsar. 

Elektriska Instrument AB, 
Bromma 12: 

Katalog över mätbryggor, de-



tio ner med IC, Large Scale In
tegration (LSI) , kapslingsmeto
der mm. 

Upplysningar kan erhållas 
från Internationaler Elektronik
Arbeitskreis, Theresienhöhe 15, 
8000 Munchen 12, Västtyskiand. 

UTSTÄLLNINGAR 1968 
I SAMMANDRAG 
30 augusti-3 september: »HI
Fl 68», internationell audiout
ställning i Dusseldorf. 
1-8 september: »33rd Radio 
and Television National Exhi
bition», Milano. 
4-15 september: S:t Eriksmäs
san, Stockholm. 
9-13 september: »International 
Broadcasting Conventian», 
London. 
14-23 september: »National 
Radio and Television Exhibi
tion», Lyan. 
27 september-6 oktober: »Brit
ish Week Exhibition», Brittiska 
Veckan, Stockho'lm. 
4-10 oktober : Stockholms Tek
niska Mässa, S:t Eriksmässans 
lokaler. 
280ktober-1 november: »Elec
tronic Components Exhibition», 
FIAREX, Amsterdam. 
7-13 november: »Electron ica 
68», Munchen. 

Upplysningar om de utländ
ska evenemangen kan erhållas 
från lIiffe-NTP Overseas Ltd, 

kadmotståndj kondensatorer 
m m från det danska företa
get Danbridge. 

General Motors Nordiska AB, 
Stockholm 20: 

Datablad över Delco Rad ios 
nya högspända kisel~ och 
germaniumhalvledare. 

Telko, Stockholm 12: 
Katalog över halvledare, in
tegrerade kretsar, kontakter, 
instrument m fl elektronik
komponenter. 

Scandia Metric AB, Solna 3: 
Stor katalog över instrument 
och komponenter för mikro
vågor från PRD Electronics 
Inc, USA. 

Förstärkarbolaget AB, 
Stockholm K: 

Katalog över all slags aud io
materiel från tillverkare som 
t ex Quad och Geloso. 

161-166 Fleet Street, London 
E C 4. 

STOR UTSTÄLLNING 
I SAMBAND MED IBe 
International Broadcasting Con
vention i London kombineras 
med en utställning till vNken 
f n ett trettiotal företag är an
mälda. 

Ex: Brittiska Ampex, Audio 
Ltd, Dolby Laboratories, EMI, 
English Electric Valve Co, Lee
vers-Rich Equipment Ltd, Mar
coni, Shure Electronics, RCA. 

Konferensen och utställning
en, som pågår 9-13 september, 
avser utrustningar för radio
och TV-produktion. 

Närmare upplysningar kan 
erhållas från IBC:s sekretariat 
med adress Savoy Place, Vic
toria Embankment, London 
WC 2. 

MIKROV AGSTEKNIK: 
LONDON-KONFERENS 
lEE, The Institution of Electri
cal Engineers, London, anord
nar en konferens om mikro
vågsteknik den 8- 12 septem
ber 1969. 

Uppsatser av skilda slag I 
ämnet mottages fram till den 5 
januari 1969 av: Joint Confe
rence Secretariat, lEE, Savoy 
Place, London WC 2. 

Bild ohne Worte ur Radio & 
Fernseh-Händler. 

.. Technisches Laboratorium 
=1:... Klaus Heucke GmbH. 

Färgbildgenerator 957 A 

Heltransistoriserad, kristallstyrd generator för ratio
nell kontroll och felsökning på färg-TY-mottagare 
avsedda för PAL-systemet. Samtliga testsignaler är 
tillgängliga både som videosignaler (1 V/75 ohm) 
samt HF-signaler inom VHF/UHF områdena. 

Generatorn lämnar testsignaler för kontroll av bl. a. 
D kanalväljare D svartnivåhålln. 
D bild läge, linjäritet O dekoder 
D fördröjningsledning D matris 
D färgrenhet O ljuddel 
D konvergensinställning 
Pris: 957 A 3 750 kr GX972A 2 250 kr 

TECNICA 

ELETTRONICA 

Oistorsionsmeter 0566 

D566 mäter frekvensgång, brus och distorsion. Läm
pad för mätningar på ljudutrustningar inom radio, 
TV, grammofoninspelning samt kvalitetskontroll av 
HI-Fl anläggningar. 

Voltmeter 
1 mV-300 V i 12 steg 10 Hz-3 MHz 

Distorsion 
grundton: 16 Hz-55 kHz i 7 steg 
mätområde: 0,05-100 % i 7 steg 
frekvensnoggrannhet: bättre än 5 % 
Pris: 1 900 kr 

SCANDIAMETRICAB 
S. LANGGATAN 22· FACK SOLNA3· TEL 08/820410 

Informationstjänst nr 27 
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VAR PRISMEDVETEN OCKSA 
- det tjänar Ni på! 

Kontakta oss det lönar sig. 
Rekvirera vår prislista. 
Ni blir angenämt överraskad. 
Se våra fördelaktiga priser på: 

• Elektronrör 
• Hörtelefoner 
• Högtalare 
• Tonband 
• Bandkassetter m.m. 

~------I'~ 
ELEKTRONIKAVDELNINGEN ~ 
FaRSTA LANGGATAN 19,41303 GOTEBORG 
TELEFON 031/124600 

Informationstjänst nr 28 

E.n pålitlig kabel producent 

helkama-radio OJ 
Vi levererar till radiohandeln; 

BANDKABEL 240 il OCH 300 il 

KOAXIALKABEL 60 il OCH 70 il 

HÖGT ALARLEDNING 

KOPPLINGSTRAD 

HELKAMA-KABELN är av samma 
goda kvalitet som HELKAMA-RADIO
och TV-APPARATERNA. 

SKANDINAVISKA 

helkama ab 
STOCKHOLM - TELEFON 18 08 08, 18 70 00 

Informationstjänst nr 29 
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Sonab inform 

Clark 

Radio & Television skrev i nr 11 196 

"Efter sex månaders jämförande 
dessa två hörtelefoner* vill vi g 
Clark;" 

"Det är svårt att i ord exakt definier 
goda egenskaper, så låt oss hävda 

Informationstjänst . .. 

RADIO & 
.TELEVISION 
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. 

-------------

Sv.r.för •• n~.I.e 
TiII.tAnd nr 07 
STOCKHOLM 3 

r-----------

Frankeres ej 
Redio o Television 
beteler portO 

___________ 1 

RADIO&. TELEVISION 

BOX 3177 

STOCKHOLM 3 

står som mest lättlyssnad. klarast 01- - - - - - - - - - - - - - - -
behagliga akustiska kännetecken d JAG ÖNSKAR PRENUMERERA PÅ 
är nästan omärklig." RADIO & 
"Finish och kvalitet är av hög klass 

till ca 450 g och hörtelefonerna är TELEVISION 
burna .. " 

"Inte ens vatskefyllda anliggningsYl 
isolerar f.ö. så väl eller känns så. 
Clark's speciella tätning kring örat.' 

'" Clark och Koss. 

ETT HELT ÅR FRAMÅT (12 nr varav 1 dubbelnr) 

FÖR 40:-

FÖRNAMN 

FÖRETAG 

ADRESS 

POSTADRESS 

lO?, ,,441 (Bifoga inga pengar -
inbetalningskort kommer senare.' 

EFTERNAMN 

R.T. NR 9 



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 151 



Klein & Hummel ES 20 

ES 20 är en högmodern 2 X 30 W 
stereoförstärkare av mycket god kva
litet helt bestyckad med kiseltransi
storer. Den är mycket robust och 
driftsäker; bl. a. är utgångarna kort
slutningssäkra. 
ES 20 har ingångar för magnetisk 
pickup, radio och band. Nålraspfil
ter, omkoppling för låg lyssningsni
vå, kontrollavlyssning efter band och 
hörlursuttag med frånkopplingsbara 
högtalare. 
Frekvensregistret är 20-20000 Hz 
-+- 0,5 db, distorsionen vid full ut
effekt endast 0,1 % och dynamiken 
60 db. 
Modern, elegant formgivning med 
hölje i palisander eller teak. 
ES 20 kostar endast 1 385: - (rikt
pris) 

Uteffekt: 2 X 30 W kontinuerlig sinuseffekt. 2 X 45 W musikeffekt mätt vid 4 
ohm, båda kanalerna utstyrda. Distorsion: 0,1 % vid 1 kHz, 2 X 30 W. Inter
modulation: 1 % vid 2 X 30 W. Frekvensområde: 20-20000 Hz ± 0,5 db 
10-40000 Hz - 2 db. Ingångar: Magnetisk pickup 2,4 mV/47 ohm, kristallpick
up 200 mV/100 kohm, radio 250 mV/100 kohm, band 250 mV/100 kohm. Ton
kontroller: Bas ± 14 db/30 Hz, diskant ± 16 db/20 kHz. Balanskontroll: Reg
lerar, vardera kanalen till noll. Dynamik: Högnivå 85 db, pickup 60 db; mätt 
med öppen ingång. överhörning: 50 db vid 1 kH, 45-10000 Hz. Dämpfaktor: 
100. Utgångar: Högtalare 4-16, ohm 4 ohm optimalt. Hörlurar 2 X 400 ohm, 
Automatisk frånkoppling av högtalarna. Band 25 mV/47 kohm. Bestyckning: 
20 kiseltransistorer, 6 dioder, 1 kisellikriktare. Nätanslutning: 220/110 V, 50/ 
60 Hz, 100 W. Nålraspfilter: 10 db/oktav från 6 kHz. Mått: 110 X 412 X 265 
mm. 

Guldring BOD - BOOIE 

Goldring/England celebrerar sitt 60-
års-jubileum i grammofonbranschen 
med att presentera en serie magne
tiska stereopickuper i världsklass till 
förmånliga priser. 
BOO-serien, som bygger på free-field
principen, har ett mycket brett fre
kvensregister och en osedvanligt 
stor kanalseparation. , 
De är dessutom mycket robusta. 800-
serien finns med både rund och el
liptisk nål. 
Begär utförlig broschyr. 

Frekvensregister: 20-20000 Hz ± 3 dB; 800/ 
E 10-25000 Hz. Kanalseparation: 25 dB vid 
1 kHz; bättre än 15 dB inom 20-20000 Hz. 
Vertikal spårvinkel: 15°. Komplians 20 X 10-6

; 

SOO/E 30 X 10-6
• Nåltryck: 1-3 p. Nål: Dia

mant, rund eller elliptisk, lätt utbytbar. 
Information!l;fjänst nr 30 
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radioprognoser , 

september 1968 
Prognosen är baserad på se
nast kända och bearbe~ape jo
nosfärdata och på det av Zii
rich-observatoriet förutsagda 
solfläckstalet denna månad, 
R = 108. Solfläckstalen för ok
tober, november och december 
beräknas till resp 107, 106 och 
105. I 

Medelsolfläckstalen för maj 
och juni 68 har nu av Ziirich
observatoriet beräknats till 
128,5 resp 114,5 och med jämn 
fördelning över hela månaden. 

Prognosen anger beräknade 

värden på optimal arbetsfre
kvens (FOT) vid normalkondi
tioner och avser radioförbindel
ser 0-4000 km inom Europa 
samt långdistansförbindelser 
med Ostasien, Nord- och Syd
amerika, Sydafrika och Austra
lien. 

' Oftast kan med gott resultat 
utnyttjas frekvenser som ligger 
upp till femton procent högre 
än den optimala arbetsfrekven
sen. 

Under denna månad övergår 
sommarkonditionerna till s k 
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höstkonditioner (september, ok
tober och november), vilket in
nebäratt den optimala (FOT) 
arbetsfrekvensen ökar under 
dagen och minskar under nat
ten. 

Vidare börjar den atmosfä
riska störningsnivån att avta. 
Det blir därför lugnare och 
jämnare konditioner på samtli
ga band. Även jonosfärabsorp
tionen avtar, vilket innebär 
starkare signaler. 

Förekomsten av sporadiska 
E-skikt är mycket ringa. Mete-

Nordamerika MH, 
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orskurar under denna månad 
förekommer också i relativt 
obetydlig omfattning. Däremot 
kommer norrskensaktiviteten att 
öka, vilket kan ge upphov till 
kommunikation på de högre 
frekvensbanden. Distansförbin
delser på dessa band anses ju 
i allmänhet som attraktiva. 

Allmänt kan sägas att måna
dens konditioner kan jämföras 
med dem under september 
1960 och 1967. 
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:C~~R I~TERNATIONAL RECTIFIER 

ENFAS BRYGGA TYP BS 
FÖR MONTERING PÅ KRETSKORT 
~ Litet format, 5x12x12 mm 
~ Lätt att montera 
~ Diffunderade kiseldioder 
~ Märkström 1 A vid 50°C, 40 A under 10 ms 
~ LAGT PRIS 

Typ I PRV I Rek. Ueff 

BS1 100 30 
BS2 200 60 
BS4 400 125 
BS6 600 180 
BS8 800 250 

Ring oss för beställning eller ytterligare information. Datablad SR 4039. 

AB. NORDQVIST & BERG 
Box 4125 10262 Stockholm 4 Tel. 08/44 99 80 

Informationstjänst nr 31 
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ENFAS BRYGGA BS1-BS8 
I IR:s program finns också enfas bryggor med märkström 
1,8 A, 3 A, 5 A, 7 A och 10 A samt trefas bryggor för 4 A, 
6 A, 9 A och 12 A, ringmodulatorer m. m. 



Take the controls of any of three sepa
rate stereo systems in Sansui's famed 
AU amplifier series and your amateur 
ways are gone forever. 

Whether you choose the powerful 
70 wått, medium powered 60 watt or 
compact 46 watt system, you 'II find 
more quality, precision and perform-

System A 

ance than ever before available in any 
comparatively priced system for gen
eral consumers. 

like the handsome AU-777 system 
above, each consists of four carefully 
plan ned and fully compatible com
ponents featuring satin-finished black 
amplifiers and tuners, and walnut, 

w W/i, 

System B 

record players and speakers. 
lake the controls of any of the 

three systems and leave your amateur 
ways behind you. 

System C 

Stereo amplifiers 
AU-777 70W Bandwidth 20Hz-50KHz. O.S?" AU-55560W Bandwidth 20Hz-30KHz. 0.5% AU-22246W Bandwidth 20Hz-20KHz. O.S?" 
distortion. distortion. distortion . 

Stereo tuners TU-777 FET circuitry. AM/FM/ FM MPX. TU-555 'AM/ FM/ FM MPX. FET, Black panel. TU-555 AM/ FM/ FM MPX. FET, Black panel. 

Record pl.yers 
SR-4040 2-speed bel t drive. Magnetle SR-JOJO 45 & 33Y, rpm. Belt drive.O.09% wow SR-2020 2'speed belt drive. Magnetic 
cartridge. & fluller . cartridge . 

Speakers SP-200 40W 3'way, S-speakers. 'SP-SO 2SW 2-way, 2·speakers. SP-30 20W 2'way, 2-speakers. y, .• 

Sales Representative Olfrce in Sweden: MACNETON SveaVägen 61,113 59 Stockholm, Sweden. Tel. OB-343411/ SANSUI ELECTRIC CO., LTD. 14-1 2-chome, Izumi, 
Suslnami-ku,. Tokyo, ,apan 

Informationstjänst nr 32 
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$ "DEL TRON-~KTUELL T" $ 
TRANSITRON ..: 

2N3053 
Högfrekvenseffekt-
transistor 
i T05 kapsel 

MAXIMUM RATINGS 

BVCBO 60 volts 

BVCEO 40 volts 

BVEBO 5 volts 

IC 700 mA 
Pd @ 25°C Case 5 watts 
T J Storage atld Operating - 65°C to + 200°C 

Styckpris: kr 3: 89 

-TOA 2709 
Operationsförstärkare 

TYPICAL CHARACTERISTICS 

Open Loop Voltage Gain 
Input Offset Voltage 
Input Offset Current 
Input Impedance 
Input Common Mode Range 
Common Mode Rejection Ratio 
Supply Voltage Rejection Ratio 
Output Voltage Swing 

Styckpris: kr 25: 65 

45000 
±2 mv 

±100nA 
250 kO 
± 10 V 

90 dB 
25 fLV/V 
± 14 V 

Finns även med 3 MQ ingångsimp. 

TRIACS 400 V 
Kapsel: 

1A GBS 401 A T05 
3A GBS 403 E T066 
6A GBS 466 E T066 

10A GBS 410 E T066 

Styckpris: 
Kr 15: 21 
Kr 15: 96 
Kr 18: 52 
Kr 26: 67 

BZY 88-SERIEN 
Professionella zenerdioder 
till rekordlåga priser 

MAXIMUM RATINGS 

Power Dissipation at 25°C: 400 mw 
Power Dissipation at 150°C: 100 mw 
Temperature Range: - 65°C to + 175°C 

Vz @ 5 mA Rd @5.0mA IR @ VR 
TYP (Volt) (Ohm) 
NR 

Min. Typ. Max. Typ. Max. Max. Volt 

C3V3 3.1 3.3 3.5 85 110 3.0 1.0 
C3V6 3.4 3.6 3.8 76 105 3.0 1.0 
C3V9 3.7 3.9 4.1 78 100 3.0 1.0 
C4V3 4.0 4.2 4.5 _ 70 90 3.0 1.0 
C4V7 4.4 4.7 5.1 62 85 3.0 2.0 
C5V1 4.8 5.1 5.4 46 76 1.0 2.0 
C5V6 5.3 5.6 6.0 22 55 1.0 2.0 
C6V2 5.8 6.2 6.6 7.0 27 .5 2.0 
C6V8 6.4 6.8 7.2 3.0 15 .5 3.0 
C7V5 7.1 7.8 7.9 3.0 15 500 nA 3.0 
C8V2 7.7 8.2 8.7 3.5 20 400 nA 3.0 
C9V1 8.6 9.1 9.6 4.75 25 400 nA 5.0 

REALISATION ELEKTROLYT

Kopplade kretskort 100 x 65 mm 
med transistorer. dioder. motstånd. 
kondensatorer m. m. säljes i satser 
om 10 st. kort. Varje sats innehåller 
40-50 halvledare. (data på transisto
rerna medföljer) Pris 15:-. 
Kopplad krets med rör E18OCC/5965 
Pris 2: 50. 
Kopplad krets med 2 st rör EAA91 / 
6AL5/5726 Pris 2: 50. 
Kopplad krets med 2 st rör EN92/ 
5696 Pris 2: 50. 
Kopplad krets med rör EN91 /2D21 / 
5727 Pris: 2: 50. 
Kopplad krets med rör E91H /6687/ 
7036 Pris: 2: 50. 
Kopplad krets med rör E92CC Pris: 
2: 50. 
Kopplad krets med rör 5844 Pris: 
2:50. 
Kopplad krets med rör 6919 Pris: 
2:50. 
Kopplad krets med 1 st 150 watts 
pnp transistor 022 samt 2 st signaI
transistorer monterad på kylfläns. 
Mått: 95 x lOO x 55 mm. Pris: 14:-. 

KONDENSA
TORER 

Kapacitans Spänning Mått Pris 

1000 pF 
1500 pF 
2000 p F 
2500 pF 
2500pF 
3000 pF 
4oo0 pF 
4000pF 
4000 pF 
4500pF 
4800 p F 
5000 pF 
5500 p F 
6300 pF 
7-000 p F 
7200 p F 
7500 p F 
7750 p F 
8000 p F 
8000 pF 

10000 p F 
10000 pF 
11000 p F 
12500 p F 
14000 p F 
15000 p F 
16000 p F 
16000 pF 
24000 pF 
25000 pF 

25 V 35 x 55 6:-
25 V 35 x 45 8:-
50 V 35 x ll0 8:-
45 V 35 x ll0 8:-
50V 35 x ll0 8:-
25 V 35 xll0 8:-
30V 35 x ll0 8:-
60 V 50 x ll0 8:-
75 V 50 x ll0 8:-
25V 35 x ll0 8:-
12 V 35 x 75 8:-
55V 50 x ll0 8:.,-
19 V 35 x ll0 8:-
63 V 50 x ll0 8:-
15 V 35 x ll0 8:-
12 V 35 x ll0 8:-
25V 50 x ll0 8:-
10 V 35 x ll0 8:-
12 V 35 x ll0 8:-
25 V 35 x ll0 8:-
25 V 50 x ll0 8:-
30 V 50 x ll0 10: -
19 V 50 x ll0 8:-
15 V 50 x ll0 8:-
13 V 50 x ll0 8:-
12 V 50 x ll0 10:-
12 V 50 x l10 10:-
25 V 50 x l10 12:-
10 V 50 x l10 10:-
12 V 50 x ll0 10:-

SVENSKA DELTRON AB 

$ Fack, 16302 Spånga. Ordertelefon 08/366957, 366978 

Butik: Valhallav. 67, 11427 Stockholm Telefon 345705 

lnformåtion'stiänd nr 3'3 
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Batterieliminator IP-12E 
6 V, 10 A eller 12 V, 5 A. 

Serviceoscilloskop OS-2E 
2 Hz-3 MHz, känslighet 
100 mVlcm. Impedans 3,3 
Mohm/20 pF. 

Universalmeter IM-17 
FÖr AC, DC och resistans
mätning. Levereras i oöm 
serviceväska. Batteridrift 

Serviceoscilloskop 10-17E 
5 Hz-5 MHz, känslighet 30 
mV/cm. Impedans 1 Mohm/ 
25 pF. 

Rörvoltmeter IM-11E 
1,5 V- 1 500 V AC och DC. 
Resistans 0,1 ohm-1000 
Mohm. 

Tongenerator IG-72E 
.... 10 Hz-100 kHz, 0-10 V. 

Sinus-fyrkantsgenera,or 
IG-82E 
20 Hz- 1 MHz, 0-10 V. 

.... Signalgenerator IG-102E 
100 kHz-220 MHz ± 2 OJa. 

Signalgenerator SG-8E 
160 kHz-220 MHz. 

~ 

~ 

Bredbandsoscilloskop 10-
12E 
3 Hz-5 MHz, impedans 
högre än 2,7 Mohm. 5" 
bildrör. 

Multimeter IM-25E 
150 mV-1 500 V AC och 
DC. 15 JLA-1 ,5 A. Batteri 
eller nätdrift. 

PRISER exkl. oms. 
Byggsats Mont. 

Beteckn. Kont. Avbetl Mån. 
mån 

OS-2E 395 44 10 530 

IO-17E 585 64 10 820 

IO-12E 685 75 10 960 

IM-17 160 225 

IM-11E 210 295 

IM-25E 585 65 10 820 

IG-72E 360 40 10 495 

IG-82E 440 49 10 615 

IG-102E 240 335 

SG-8E 185 260 

---------------- - --------00 Schlumberger : ~~.n.~.~~t~.~I~~.:å : Namn 

00 SVENSKA AB ~~~s~:;':gl~~~94Li~\~~g~.TeI.76528 55 II ... . .. .. . .. ... . 
D Heathkitkata-

Healhkll-agenler Semi er & Matthlassen Radlolukku OY Hauer Radio AlS I log 
,I I Skandinavien Köpenhamn O Helsingfors Oslo s,;,.. ___________________ .-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bostad 

Adress 

Informationstjä nst nr 3 4 
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Allt under ett tak 

och 

Vi är återförsäljare för: 

SlEMENS • ELCOMA • PHILIPS· TELEFUNKEN • ROE • INGELEN • ERIE • TCC 
MULLARD • RCA • TEXAS· MOTOROLA • DELCO • GE • NEWMARKET MM. 
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Vi innehar generalagenturerna för: 

AMECO ELECTRONIC EQUIPMENTS 
KW ELECTRONICS~LTD 

SWAN ELECTRONIC COMP 
THE TURNER COMPANY 

Firma BO HELUTRÖM 
Hamngatan 5 • 76100 Norrtälje. Ordertel. 0176/126:90 

Inlorm.tlonstii •• t nr 35 



triss iess 
Både QUAD och KEF är gamla bekanta för de svenska hifi
entusiasterna. På stereo/hifi-utställningen .HÖR NU i Tekno
rama 13-22 september får Ni dessutom sti fta bekantskap 
med den nya sensationella bandspelaren från FERROGRAPH. 
Missa inte den möjligheten! -'~ 
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F ..1.8 a3l:10SNOdS 

. FERROGRAPH 

HARRY THELLMOD AB 
HORNSGATAN 89 . 11721 STOCKHOLM' TEL 6890,20, 693890 

Informationstjänst nr 36 
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• En informativ stereoutställning där hi-fi branschens ledande leveran
törer demonstrerar sina apparater i specialbyggda rum. 

• Sveriges Radio demonstrerar stereo-teknik och trickinspelningar. 

• Ställ frågor till vår specialistpanel med bl. a. Kjell Stensson. 

ÖPPET VARDAGAR 1ZJo-2000 
LÖRDAG-SÖNDAG 100°-19°0 

Teknorama 13-22 september 
(Tekniska Museet, Stockholm) 

Informationstjänst nr 37 
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OBS: ENASTÅENDE TILLFÄLLE. 
Ulförsäljes så långt lagret räcker. 

Förr Pris 1 750 :
Nu 1 450:

SSB-MOTTAGARE SR-700 A 
Kristallstyrd sidbandsväljare och ytter
ligt påkostad avstämningsanordning med 
kugghjulsväxel. Trippelsuper med 17 
rörfunktioner 1 :a MF 3,4-4 MC, 2 :a 
MF 455 KC, 3 :e MF SO KC. Frekvens
om råde : band 1: 3,4- 4 MC, 2 : 7- 7,6, 
3 : 14-14,6, 'I : 21 - 21 ,6, S: 28-28,6 6: 
28,5-29,1, 7: 29,1 - 29,7 MC. Kan dess
utom utrustas med S valfria band mellan 
'I och 30 MC. Känslighet : 0,5 /JV vid 10 
dB signal/brus 0,1 /JV vid SO mV utef
fekt. Selektivitet : 'I KC till 250 p/s vari
abel i fyra steg. Notch Filter, dämpning 
mer än 60 dB. Spegelfrekvensförhållande 
mer än 60 dB. Alla interferenstoner 
under brusnivån. 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. 

DUBBELSUPER SR-ssO 

Förr Pris 725:
Nu 595:-

Utomordentlig amatör- och DX-mottaga
re till resonabelt pris. 1,8 MC- SO MC på 
7 band om 500 KC vardera. 28 och SO 
MC-banden 2 MC resp. 'I MC breda. 
Känslighet 1 /JV 10 dB signal/brus 0,2 /JV 
vid SO mW. Selektivitet variabel i 'I steg 
från 0,5-4 KC. Kristallkalibrator. Ut
effekt1 W . Kontroller : RF Gain , AF Gain, 
Selektivitet, BFO, AVC, ANL, S-meter. 15 
rörfun ktioner. Spegelfrekvensundertryck
ning bättre än 60 dB. 

FM-10s 
Specialgenerater för trimn ing av FM
apparat.r. Oumbärlig för en förstklassig 
FM-service. Frekvensområde: 10-11 ,5 
MC, 70-115 MC. Output: 1 !LV - 0,1 V. 
75 O. Sv ing: O-50 KC. Modulation: 
1 000 p Is. Vikt: 5,5 kg . 360 x 260 x 205 
mm. 

Förr Pris 555:
Nu 225:-

Frekvensområde: A: 20-200 p/s, B: 
200-2 000 pis, C: 2000-20000 p/s 
D: 20000-200 Kc/s. Distorsion : 0,5 % 
Sinus och fyrkantvåg . Utsp .: 10 !LV-
15 V. Kalibrerad utspänning. 220 V, 50 p/s . 
Mixed wave för distorsionsmätning . 300 x 
200 x 130 mm. Vikt6 kg . 

Förr Pris 695:
Nu 455:-

SIGNALGENERATOR 50-108 Kr 325:-
300x215 x 165 mm. Vikt 3,5 kg. Frek
vensnoggrannhet ± 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 'I steg om 
20 dB vardera samt kont. reglerbar med 
potentiometer. LF 800 p/_ på separat ut
gång och reglerbar med potentiometer. 
Yttre mod. kan anslutas. SignaIgene
rator i absolut särklass. 

SYDIMPORT MODELL MB-S 
Sydimport modell MB-5. 5 Watt Duddel
super av absolut högsta klass. 11 kana
ler, 18 transistorer. Känslighet 0,4 /JV vid 
10 dB S/N. 1:a MF 6,5 MC garanterar fri
het från spegelfrekvenser. Spänning 12 V. 
Antennimp. 50 O. Enastående mottag
ningsförmåga och elegant utförande. 
Praktiskt taget obegränsad mottagnings
förmåga. Med väl avpassad basantenn 
kan Ni höra såväl engelsmän som tyskar 
och ryssar. 

Passande bilantenn 
Pris 600 :-

70:-

TILLFÄLLE : 
Modell 16W-3C. Bärbar 1,6-wattsta
tion, transistorer, 3 kanaler, brusspärr, 

batteriind ikator. Räckvidd 
ca 1 mil. Känslighet : 1 /JV/10 
dB. S/N. Högklassig dyna
misk mikrofon garanterar 
kristallklar återgivning. 
OBS! Högtalaren aDvändes 
ej som mikrofon vilket 
annars är brukligt för 
att göra apparaterna billi
gare. Denna apparat repre
senterar det bästa som någon
sin gjorts ifråga om bärbar 
privatradio. 

Pris 265 :-

TRR-7 180x80xsO mm. 
Vikt 700 gr. En högef
fektiv och prisbillig sän
dare och mottagare för 
medborgarbandet. Obs! 
0,4 W. Räckvidd över 
öppet vatten 8-10 km. 
10 transistorer. Inbyggd 
mätare för batterispän
ningen. Påmonterad bär
rem. Standardbatterier 
1,5 V, 6 st. Kristallstyrd 
såväl sändare som mot
tagare. Enastående ele
gant utförande. Appara
ten är kontrollerad av 

Telestyrelsens Radiobyrå, Stock-

Spegels kala 

Pris 155 :-

M-3s0 
Känslighet : 50000 
O/V. DC : 0,6. 6, 
30, 120, 600. 
1 200, 3 000, 6 000 
V. 60 /JA. 6. 60 
600 mA. AC. 6, 
30, 120, 600, 1 200 
V.OHM:Rx1,x10, 
X 100, X 1 000. 1 O 
60MO. 160x 100 X 
50 mm. 

Pris 79 :-

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,S 
MC. Stigtid : 0,15 
/JS. Känsl ighet: 100 
mY/cm. Direktka
librerad i V/cm. 
Dämpning: x 1, 
x 10, x 100. 

Svepfrekvens : 5 p/s-200 Kc/s uppdelat 
på 4 områden med fin justering. Speci"l
svep för TV märkt TVH. Kontroller : 
Intensitet, fokus, astigmatism , vert. o . hor. 
pas., synk. o . svep, ext. o. int. Fasjustering 
för TV-svepning. Stabiliserad anodspän
ning. Nätspänning : 220 V SO p/s. En ut
märkt och prisbillig oscillograf för TV
service Pris 595 :-

TONGENERATOR 
TE-22 D 
Frekvensområde: 
20 p/s- 200 KC på 'I 
band. Sinus och fyrkant
våg. Moderna dubbel
rattarAO x 21 S X 170 mm. 

Pris 215 :-

SIGNALGENERA
TOR TE-20 D 
Frekvensområde : 
120 KC till 500 MC 
uppbyggda på 7 
band. Inbyggd kri
stallka!. (krist. med
följer ej). Int. och ext. 
modulation. 800 p/s. 
Uttag bar tonfrek
vens. 140 X 215 X 170 
mm. Pris 175:-

RÖRPROVARE TC-2 
Provar alla gångbara rörtype r 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:-

TRANSISTORPROV ARE HT-70 
Mäter PNP- och NPN-transistorer. Tran
sistorerna kan ej förstöras genom fel
koppling. leo : 0,5-45 /JA. a : 0,883-
0.995. {J : 0-200. Mäter även effekttran
sistorer. Pris 125:-

TRANSISTORISERAD 
GRIDDIPMETER TE-1S 

Pris 155:-

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

Universal i nslrumenl 

av 

HT-100 B 
Känsligh. : 1000000 
O/V 1,5 %. Luxuöst 
universalinstru
ment med extra 
stor 9,5 /JV spegel
skalegalvanome
ter. DC : 0,5, 2,5, 
10, 50. 250, 500, 
1 000, 2500 V. 10, 
250 /JA. 2,5, 25, 
250 mA. 10 A. 
AC: 2,5, 10, 50, 
2S0,1000V.OHM 
Rx1 , x 10, x 100 

X 1 000. 1 0-20 MO. dB: -20 . till +62. 
180x134 x 79 mm. Pris 165:-

300-Wtr 
DC: 2,5, 10, 50, 
250,1 000,5000 V. 
50 /JA. 2,5, 25, 250 
mA. 10 A. AC : 2,5, 
10, SO, 250, 1 000, 
5000 V. OHM: 
R x 1, x10, x 100, 
x 1 000. 1 O till 10 

MO. dB : -20 till 
+10, -10 till +22. 

Pr is 125:-

AC och DC : 1,5, S, 
50, 150, 500, 1 500 
V. OHM: R X1,O, 
X 100, X 1 000, 
X 10K, X 100K, 
x1M, x 10M, 0,2 
0-1 000 MO. In
gångsimp. 11 MO. 
dB: -10 till +65. 
P/P skala. Storlek: 
1.fOx21S x 1S0 
mm. 

Pris 225: -

HV-prob 30 KV passande rörvoltmeter 
VT-19 och TE-6s. Pris 40: -

HF-prob 300 MC passande rörvoltmeter 
VT-19 och TE-6s. Pris 35:-

ISOLATIONSPROV ARE/MO-METER 
HMG-SOO 

Testspänning: 500 
V. Känsligh.: 2000 
MO. Inbyggd lik
spänningsomvand
lare. Inkl. batteri 
250 V o. 500 V /200 
Mo.sOOM. 
170x116 x 96 mm. 
Vikt 1,6 kg. 

Pris 225 :-

Komplett försäljningsprogram mot Kr. 1: - i frimärken 

6 må naders garanti för fabrikationsfel och transportskad~r. F~II~tändigt r~ser,:d~ls
lager och perfekt service . Full bytesrätt inom 8 dagar. Far NI sa mycket for sa htet 
någon annanstans! 

SYDIMPORT 
Vansövägen 1 ÄLVSJÖ 2. Sweden • Tel. "76184. Postgiro:453453; 

Informationstjänst nr 38 
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Sole representative for Europe of 
leadlng and succesful amerlcan 
manufacturer of Hl-Pl stereo 
equipment 100king for: 

AGENTj DISTRIBUTOR-FOR SWEDEN 
AGENT DISTRIBUTOR"FOR DANMARK 
AGENT DISTRIBUTOR FOR NORWAY 
AGENT DISTRIBUTOR FOR FINLAND 

Firms interested must have: 

proper background in the Audio field 

dynamie and aggressive sales organisation 

network of sales point covering 
respective countries 

after sales servicing organisation 

HIGH PROFIT CAN BE EXPECTED. 

AGENT DISTRIBUTOR RT 9. 

RADIO & TELEVISION 

Box 3177 103 63 STOCKHOLM 3 Sweden >:" 

Informationstjänst nr 39 
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Hävarmen påverkar fjädergrupper utrustade 
med tvillingkontakter. Robust utförande -
2 eller 4 växlingar - kontakter av silver på 
fosforbronsfjädrar, högt kontakttryck, meka
nisk livslängd min 750.000 växlingar. Max 
300 mA 1 OOV = vid resistiv belastning. Leve~ 
re ras komplett med 'fastsättningsskruvar. På 
beställning även med platina- eller palladium
kontakter. Begär specialkatalog. 

AB GtJSTA ,BÄCKSTRÖM 
TELEFON 540390 BOX 12089 
STOCKHOLM 12 

Informationstjänst nr .41 
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SENTRY II 

HELTRANSISTORISERAD 5 WATTS RADIOTELEFON 
MED HANDMIKROTELEFON OCH INBYGGD HOGTALARE 

En NYHET från PEARCE-SIMPSON, USA. Effektiv, robust, lättskött, ele
gant. SENTRY II är kristallstyrd på 5 valbara kanaler inom 27 MHz- och 
29 MHz-banden. Dimensioner: 200 X 60 X 154 mm - passar I alla for
don och I båtar. 13 transistorer och 7 dioder. Känslighet: 0,7 "V. Juster
bar brusspärr. Selektivitet: ± 2,5 kHz vid 6 dB, ± 7 kHz vid 40 dB. Sända
ren lämnar 3,5 W antenneffekt vid en inmatad kollektoreffekt av 5 W. Vid 
sändning är strömförbrukningen max. 1,5 A och vid mottagning max. 
0,3 A. Pris 845: -

Även andra typer av radiotelefoner lagerföres, från 0,1 till 5 W effeld, 
samt alla övriga tillbehör. 

KontaIda 011 för upplysningar. Beglr broschyrerl 

ELDAFO 
INGENJöRSFIRMA 

Kvamhaglgatan 126, Vllllngby. Tal. 08/89 65 00, 89 72 00 

AterfönllJare lÖkel' ---------

Informationstjänst nr .40 

• • • • •• • : Industrielektronik : • • • • i ANALOG i 
• • 
: mätinstrument : • • • • i DIGIJAL i 
• • 
: teknik : • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : Till Svenlka Grundlg AB, Nobelvigan 23, 21429 MALMÖ : 

: V.g. lindifkoltnadlfrltt Grundlgl n-Ildlga katalog över : 
• mitlnstrumentlt111 • • • • • • • Namn...... ..... . ................ .. .. . ........ .. • 

• • : Adress.... ..................................... . : 

• • • Postadress. . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • RT 9/68 • · - . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Heeo-testade 
Hi Fi högtalare 

i topp 

Hecos HiFi högtalare har testats i de främsta facktidskrifterna 
med utmärkta resultat. Radio & Television säger »Praktiska prov 
.. . gav övertygande resultat». Danska PopuIrer Radio og TV »Tes
tens bäst placerade högtalare (8250/8) utmärker sig för en myc
ket jämn frekvenskurva och en utmärkt bred riktverkan». Tyska 
HiFi Stereophonie har vid upprepade jämförande tester placerat 
Hecos produker på de främsta plats~rna. 
Vi sänder gärna kompletta särtryck och en utförlig broschyr. 

B 100 15 W kompaktbox. Palisander/ teak/valnöt B 120 15 W vägghögtalare. Pa
lisander/valnöt. B 140 20 W kompakthögtalare. Teak. B 170 M 25 W vägghögta
lare. Palisander. B 180 M 25 W kompaktbox. Palisander. B 230/8 30 W bokhylle
modell, Teak, palisander. B 250/8 40 W bokhylle- och golvmodell. Palisander, 
teak. HBS 12 15 W högtalarbyggsats. HBS 20 25 W högtalarbyggsats. Separata 
högtalarchassien 8 olika typer från 65 mm dIskant
system till 300 mm 40 W bassystem. Delnlngsfllter: 3 
olika typer. Sänd efter utförligoriginalbroschyrI 
Generalagent: F:a Arthur Rydln 16135 Bromma 

Informationstjänst nr 43 

OBS! SE. pA PRISE.RNA! 
KERAMISKA KONDENSATORER 
Pin Up kondensator. 
Lagerföres i standardkapacitanser mel
lan 1,5 pF-10ooo pF 

Pris: 
1,5-2200 pF 
2 700-4 700 pF 
5600-10000 pF 

1 st 
0,35 
0,45 
0,60 

50 st. 
0,25 
0,35 
0,50 

100 st. 
0,20 
0,26 
0,38 

Keramiska Rörkondensatorer. 
Lagerföres i standarvärden mellan 0,8-
22000 pF 

Pris: 
0,8-330 pF 
390-3300 pF 
3900-6 800 pF 
8200 pF 
10000-15000 pF 
18000-22000 pF 

1 st 
0,40 
0,45 
0,50 
0,50 
0,65 
0,80 

50 st. 
0,35 
0,40 
0,45 
0,45 
0,55 
0,70 

Keramiska Skivkondensatorer. 

100 st. 
0,30 
0,30 
0,34 
0,35 
0,40 
0,50 

Lagerföres värden mellan 2,2 pF-
50000 pF 

Pris: 
2,2-47 pF 
68-10000 pF 
20 000-50 000 pF 

1 st 
0,28 
0,40 
0,50 

50 st. 
0,26 
0,37 
0,46 

100 st. 
0,22 
0,33 
0,40 

KERAMISKA VRIDMOT
STAND 
Trådlindade emaljerade 
vridrnotstånd av förstklas
sigt fabrikat. 

Ohm 

1,6 
4 

6,3 
10 
16 
25 
40 
63 

100 
160 
250 
400 
630 

1000 
1600 
2500 
4000 

10000 

50 W 

10:-

10: -
10:-
10:-
10:-

10: -
10:-
10: -
10:-

10:-
10:-
10:-
10: -
10:-
10:-

0-9 st Netto 
10-29 st. 10 % 
30- st. 25% 

100 W 

14:-
14:-

14:-

14:-
14: -

14:-
14:-
14:-
14: -
14:-
14:-
14:-

När det gäller Elektronikkomponenter Surplus och Kom
munikationsradio kontakta oss för ett bra köp till lägsta 
pris. 

Informationstiinst nr 4 .. 

SÄNDARE MOTTAGARE Surplus 
RA 100 (WS 31 BC 1 000) Walkie Talkie 
18 rörs dubbelsuper 38,5-47 Mc VFO 
Brusspärr Batteridrift 4,5 och 90 Volt. 
Levereras komplett med rör och full
ständigt schema Provade. 
Obet. använda eller fabriksnya. 
PRIS ENDAST 109: - Gäller endast 1.9 
-15.10.68. 
Talgarnityr för dito TS 19 Pris 35: -
Antenn för dito 1,6 m delbar. Pris 35:
Nätaggregat för RA 100 220 V Prim. 
lämnar erforderliga spänningar stabilise
rade. i hölje. Pris 115:-

FM-sändare (Spionsändare) för UKV
bandet 88-100 Mc Färdigbyggd på 
tryckt platta. Räckvidd ca 2-300 meter 
Drivsp. 9 Volt. 
Ej Surplus Pris 35: -

KASSETTBANDSPELARE National de 
luxe. 
Ordinarie Pris ca 310: - + Oms 
VART PRIS ENDAST 235: - + Oms 

Kommunikationsmottagare AMECO R 5 
Frekvensområde 0,54-54 Mc i fem 
band. 
VART SPECIALPRIS ENDAST 685: -

HECUR AB 
Fack 720 04 Västerås 4 Tel. 021/133740 

R"OIO & TELEVISION - NR 9 - 1968 79 



HUVUDREGISTER 
AB Alerma 
Orsavägen 18, Fack 
161 19 BROMMA 19 
081254844 
Arbetsfärdiga ritelement för tryckta 
kretsar 

Allgon Antennspaciallsten AB 
184 00 AKERSBERGA 
0764/201 15, telex 109 67 
Agentur: Clark teleskopmaster och 
Granger log-period. antenner 

Almqvist & Wiksell 
Skolavdelningen 
G. Brogatan 26, Box 159 
101 22 STOCKHOLM 1 
08/229180 

PRODU KTREGISTER 
Alarmsystem 
Signaltjänst Alarm AB, Stockholm 

Antenner 
AlIgon Antennspecialister, an
tenner för alla slag samt tillbehör 
AB SIgnaimekano, Stockholm 

Arbets- och Skydds1däder 

AB Stockholms Tvätt, Solna 

Axelkopplingar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Ballerler 

Hellesens Svenska AB, Stockholm 

BIlantenner 

AB Signalmekano, Stockholm 

Dekeder 

Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

DIodbryggor 

Multikomponent, Solna 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

Dioder 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

Drossiar 

Multikomponent, Solna 

Elektronrör 

G Kullbom AB, Stockholm 
Multikomponent, Solna 

GENERALAGENTURER 
Accel 
Paris, Frankrike - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Alr-Tronlc 
Boulogne-Sur-Seine, Frankrike 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Blesslng Etra, Belgien 
AB Signalmekano, Stockholm 

Burgot Automallc Alarms LId 
England 
Signaltjänst Alarm AB, Stockholm 

Cannons Electrlc Co. 
Australien, England, Frankrike, 
Kanada, USA, Tyskland - AB 
Gösta Bäckström, Stockholm 
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Inlärningsstudior, ljudanläggningar, 
bandkopieringsanläggningar. ' 
videobandspelare 

AB Bofors 
690 20 BOFORS 
0586/36020 
G ivare för tryck, kraft, läge 

AB Gösla Bäckström 
Sysslomansgatan 16 
11241 STOCKHOLM 12 
08/54 03 90 

AB Emplro 
Orsavägen 18, Fack 
161 19 BROMMA 19 
08/255192 
Mikromanipulatorer 

Filler 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Sv. Elektronik - Apparater, 
Enskede 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

Flnsäkringar 

Multikomponent, Solna 
Prestoteknik AB, Stockholm 

Fläktar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 
AB Signalmekano, Stockholm 

Förstärkare 

Förstärkarbolaget 
B Frölinger & Co AB, Stockholm 
Sv. Elektronik - Apparater, Enskede 
AB Transistor, Stockholm 

Genomföringar 

"AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Signalmekano, Stockholm 

Givare 

AB Bofors, Bofors 

Grammofoninspelningsutrustning 

Sv. Elektronik - Apparater, Enskede 

Halvledarkomponenter 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
G Kullman AB, Stockholm 
Multikomponent, Solna 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

Colvern LId 
Romford, England 
AB "Gösta Bäckström, Stockholm 

Component Research Co Inc. 
Los Angeles, USA 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Dleekmann & Klapper 
Väst-Tyskland 
AB Signalmekano, Stockholm 

Electrothermal Enginering LId 
London, England 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

EMI Sound Producls LId 
Hayes, England 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Förstärkarbolaget B Fröllnger & 
Co AB 
Ehrensvärdsgatan 1-3 
11235 STOCKHOLM 
08/53 19 95, 52 25 28 
Förstärkare, mikrofoner, högtalare, 
hörtelefoner, tryckknappsom
kopplare och pick-ups 

Hellesens Svenska AB 
Artillerigatan 16 
11451 STOCKHOLM 
08/670065 

G Kullbom AB 
Klippgatan 11 
11635 STOCKHOLM 
08/445728, 44 57 29 

Hållare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Högtalare 

Almqvist & Wiksell, Stockholm 
Förstärkarbolaget 
B Frölinger & Co AB, Stockholm 
Sv. Elektronik - Apparater, 
Stockholm 
Sv. Högtalarfabriken Sinus, Vårby 

Hörtelefoner 

Förstårkarbolaget 
B Fröiinger & Co AB, Stockholm 

Inlärningsstudior 

Almqvist & WiksEl", Stockholm 

Integrerade kretsar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
G Kullbom AB, Stockholm 
Multikomponent, Solna 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

Isolatorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

ITV 

Almqvist & Wiksell , Stockholm 

Koaxialkabel 

Multikomponent, Solna 

Erle Res1stors LId England 
Kanada, USA, - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

FairehlId Controls 
New York, USA 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Fiskars Fabriker 

Finland 
AB Signalmekano, Stockholm 

Theodor Friedrichs 

Väst-Tyskland 
AB Signalmekano, Stockholm 

Fracarro Radioindustri 

Italien 

Multikomponent 
Nybodagatan 2, Fack 
17120 SOLNA 
08/83 00 20 ordertel. 83 51 50 
Lagerförsäljning av komponenter 
En division av ITT Standard Corp. 

Prestoteknik AB 
Telekomponenter 
Hornsgatan 78 
117 21 STOCKHOLM 
08/84 02 20 
Svensk tillverkning av säkringar och 
säkringshållare 

Svenska Elektronik-Apparater 
Gubbängstorget 119 

Komponenter 

Multikomponent, Solna 
AB Signalmekano, Stockholm 

Kondensatorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 
Transitron Electronlc Sweden AB, 
Farsta 

Kontaktdon 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Förstärkarbolaget 
B Frölinger & Co AB, Stockholm 
Multikomponent, Solna 
AB Signalmekano, Stockholm 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

KopplIngsdon 

Multikomponent, Solna 
AB Signalmekano, Stockholm 

Kristaller 

transitron Electronlc Sweden AB, 
Farsta 

Kylanordningar 

AB Gösia Bäckström, Stockholm 

Kylflänsar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 

Lampor 

Multikomponent, Solna 

LIkriktare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 
AB Signalmekano, Stockholm 

Geroh Apparatebau 

Väst-Tyskland 
AB Signalmekano, Stockholm 

Goodmans Londspeakers LId 

Wembley, England 
Svenska Elektronik - Apparater AB, 
Enskede 

Hein, Lehmann & Co AG 

Väst-Tyskland 
AB Signalmekano, Stockholm 

A H Hunt (Capaellors) LId 

London, England 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 



12206 ENS KEDE 
08/94 02 70 
Professionell LJudteknik 

AB SIgnalmekano 

Box 6142, Västmannag. 74 
102 33 STOCKHOLM 6 
08133 20 08, 33 26 06 
LIfesold Geroh 

SignaltJänst Alarm AB 

Scheelegatan 11 
11226 STOCKHOLM 
06/54 46 60,-61 ,-62 
Agenter för Ademco, USA, Cerberus 
Schweiz samt Burgot Automatic 
Alarms Ltd, England 

Ljudanläggningar 
Almqvist & Wiksell, StOCkholm 
Förstärkarbolaget 
B Frölinger & Co AB, Stockholm 
Sv. Elektronik - Apparater, 
StOCkholm 
AB Transistor, Stockholm 

Lödutrustningar 
MultIkomponent, Stockholm 
AB SIgnaimekano, StOCkholm 

Megafoner 

Förstärkarbolaget 
B Frölinger & Co AB, Stockholm 

Mikrofoner 

Förstärkarbolaget 
B Fröiinger & Co AB, Stockholm 
Sv. Elektronik - Apparater, 
Stockholm 

MIkromanipulatorer 

AB Empiro, Bromma 

MIkrokomponenter 

Transitron Electronie Sweden AB, 
Farsta 

MIkrokretsar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
G Kullbom AB, Stockholm 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

Motorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 

Motstånd 

AB GÖsta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent. Solna 

Keyswiteh Relays Ltd 

London, England 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Kings Eleetronlcs Co Ine. 

Tuckahoe, USA 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Klein & Hummel 

Kemnat, Väst-Tyskland 
Svenska Elektronik - Apparater AB, 
Enskede 

Klöckner 

Väst-Tyskland 
AB SIgnaimekano, Stockholm 

Elektroniska alarmsystem för bank
och industrianläggningar 

Skyddskläder 
i dacron/bomull i vitt och moderna pa
stellfärger, Hot Box·behandlade där
för överlägset hygieniska och fräscha. 
KOP ELLER HVR pA FORDELAKTlGT 
SERVICEKONTRAKT för regelbun
den tvätt och plagg byte. 

STI&I"~ 08/272530 

Motståndsgivare 
Sv. Mätapparater F.A.B., 
Stockholm 

Mätbryggor 

Sv. Mätapparater F.A.B., 
Stockholm 

Omkopplare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
F ö rstärkarbo laget 
B Frölinger & Co AB, Stockholm 
Multikomponent, Solna 

Panel mätinstrument 

Multikomponent, Solna 

Potentlometrar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 

Preelslonspotentlometrar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 
Sv. Mätapparater F.A.B .. , 
Stockholm 

Precisionsmotstånd 

Multikomponent, Solna 
Sv. Mätapparater F.A.B., Stockholm 

Rattar 

Multikomponent, Solna 

Reläer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 
Transitron Electronlc Sweden AB, 
Farsta 

Lemco 

London Electrlcal Manufacturlng 
Co Ltd, England 
Transitron Electronlc Sweden AB, 
Farsta ' 

LIfesold 
England 
AB Signalmekano, Stockholm 

Mldland Wright Corporation 
USA 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

George Neumann 

Berlin, Väst-TyskJ'and 
Svenska Elektronik - Apparater AB, 
Enskede 

SWEMA 

Svenska Mätapparater F.A.B. 
Pepparvägen 27, Fack 20 
12305 FARSTA 5 
Växel 08/94 00 90 
Tillverkare av Dekader, Mätbryggor, 
Temp.mät- och reglerutrustningar, 
Precisionsmotstånd, Precisions
potentiometrar, Ventilations-
mätare m.m. 

Svenska Högtalarfabrlken 

Box 10 
14011 VARBY 
08171001 10 
Ti lIverkare av högtalare 

RItelement 

AB Alerma, Bromma 

Räknare 

Multikomponent, Solna 

Römållare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Servoutrustning 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Skirmmaterlel 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Statrstlska Omformare 

AB Signalmekano, StOCkholm 

Stativ 

Förstärkarbolaget 
B Fröiinger & Co AB, Stockholm 

Strömställare 

Förstärkarbolaget 
B Frölinger & Co AB, Stockholm 
Multikomponent, Solna 

Säkringar 

Multikomponent, Solna 
AB Prestoteknlk, Stockholm 
Transitron Electronic Sweden AB, 
, Farsta 

Säkringshållare 

Multikomponent, Solna 
AB Prestoteknlk, StOCkholm 

Temperaturindikatorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Perfeetlon Mlca Co 
Chicago, USA 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Permanold Ltd 
Manchester, En'gland 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

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 

• !I! ...I ,. ; Informationstjänst nr 45 i 

AB Transistor 

Svarvargatan 11 
11249 STOCKHOLM 
08/541730 

Transitron Electronlc Swed~n AB 

Bagar/ruvägen 94 
12355 FARSTA 
061937373 
Danmark: Hans Buch & Co AlS, 
KöPENHAMN 
Norge: Brittish Imports AlS, OSLO 
Finland : Per G Thömte, 
HELSINGFORS 

Temperaturmät- och reglerutrustning 

Sv. Mätapparater F.A.B. , StOCkholm 

Termlstorer 

Multikomponent, Solna 

Transformatorer 

Multikomponent, Solna 

Transistorer 

AB Gösta Bäckström, StOCkholm 
Multikomponent, Solna 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

Trlmpotentlometrar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 

Tyristorer 

Multikomponent, Solna 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

TV-anläggningar 

Almqvist & Wiksell, Stockholm 

TV-kameror 

Almqvist & Wiksell , Stockholm 

TV-bandspelare 

Almqvist & Wiksell , StOCkholm 

VentIlationsmätare 

Sv. Mätapparater F.A.B., Stockholm 

Vridmotstånd 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 

Technlque et Prodults 
Boulogne-sur-Seine, Frankrike 
AB Gösta Bäckström, StOCkholm 

Texas Instruments 
England, Frankrike, Tyskland, USA 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Thermalloy Co 
Dallas, USA 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Transitron Electronlc Corp., USA 
England, Frankrike, Mexico 
Transitron Electronlc Sweden AB, 
Farsta 

W Wlnter 
Väst-Tyskland 
AB Signalmekano, Stockholm 

I 
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Begär spetialbroschyr pålödverktyg, 
skalverktyg, elektroniktänger, pin
cetter, kylverktyg och transformato
rer, Vi för alla ledande märken. 

EREM 
Lättare, smidigare verktyg för 
ELEKTRONIK och FINMEKANIK 

Verktygen har mycket hög stål
kvalitet och precisionsslipning. 
"Verktygen har en överlägsen 
skärpa tycker användarna inom 
Industrin". 

Bilden visar en omtyckt tång för 
klippning på kort och I trånga 
utrymmen. EREMVERKTYGEN är 
patenterade. 

~telix 
Norrbackagatan 48 Stockholm Va 
Tel. 08/302035 

Informationstjänst nr 46 

bind med HELLERMAN 
Kabelbindare 

Ty ton 300 

det automatiska 

verktyget för en 
elegant, snabb 

och säker bindning 

Begär broschyr och prov 

TE LE·I NVEST A K TI E BO LAG 
BOX 2162 · ~0313 GÖTEBORG 
031116101 . 131700. 135154 TEABG 

Informationstjänst nr 47 

STABILISERADE 
LIKRIKTARE 
0-1S V/0-10 A 
0-1S V/0-20 A 
0-3OV/0- SA 
0-30 V/0-1S A 
0-60V/0- 2A 
O-6OV/O- SA 
0-60 V/0-10 A 
0-60 V /0-30 A 

SVENSK TILLVERKNING 

Leverons från loger 
Begär datablad för närmare 

specifi kation 

Ingenjörsfirma 

GUNNAR BECKMAN AB 
Kirunagatan 42, Viillingby 
Tel. 08/38 66 50, 38 66 51 

Informationstjänst nr 48 
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PIONEER@ 
PRESENTERAR 

SX-1S00T 
Fälteffekt-transistorer 

Integrerade kretsar 

Musikeffekt 170 W 

Harmonisk Distorsion 
lägre än 0,1 % 

vid 30 W 

Frekvensområde 
20-70000 Hz ± 1 db 

AM-FM MULTIPLEX 

Ingenjörsfirma 

HOLMENCO 
Husumsgr. <16 Tel. 08/478003 

12243 ENSKEDE 

Informationstjänst nr 49 

SABA 
ställer stora krav 
på ton-, bild- och 

färgkvalitet ! 
G·· N'? or I. 

RADIO· TV 

HI-Fl • STEREO 

BANDSPELARE 

Begär prospekt! 

AB Harald Wållgren 

Stockholm C 
tel. 08/102304 
Tegnerg.29 

Göteborg 2 
t el. 031/174980 

Box 2124 

Malmö 
tel. 040/61260 

Sergels väg 11 c 

Informationstjänst nr 50 

KRETSKORT 
till pulsräknande 
FM-tillsatsen i 
detta nummer av RT 20:
Dessutom för vi original kretskort till: 
VHF·konverter i RT nr 2/65 
och 9/67 20: -
Privatradiokonverter i RT 
nr 7-a/66 15:-
Priser exkl. oms och porto, 
Dessa apparater kan även levereras 
färdigbyggda, 

BESKRIVNINGSPRODUKTION AB 
Box 449. 17104 Solna 4. Tel 822629 

Informationstjänst nr 51 

LSWelektronikAB 
Högalidsgatan 36 A - Stockholm Sv 

Telefon 08/692770, 699939 

Konsultföretag för avancerad elektro
nik och professionellljudteknik. 

SPECIALITET: 

Skräddarsydda 
mixerbord och 

estradanläggningar 

Informationstlinst nr 52 

RADANNONSER 

KOMMUNIKATIONSRADIO 

Sveriges största privatradiokata

log. Landets absolut lägsta priser, 

Apparater från 43: 50. Katalog

pris l: -. Högsta rabatten från: 

Malmö Technical Import AB, 

Köpenhamnsvägen 5 D, Malmö V 

Revox A77, 2 spår, säljes bil

ligt. Tel. 054/61055 efter kl. 

17.00 

AMER TONBAND BILLIGT: 

Kasset C60, C90, C120, 3"250, 

5"1200, 5"1800, 6"1800, 6"2400, 

7"2400, 7"3600, tomspol, skarv

app, skravtape, kassetbandsp. 

bilradio, antenner m~. Beställ 

FYND-listor idag mot l: - i 

frim. 

ALL-TEST avd V 45101 

U-VALLA 

KOMPONENTER 
Koppl,ledning EKUX 1 X 0,40, 
en- o. tvåfärgad, 27: -/1000 m. 
Vitrohm SBT 10 % från 100 K 
till 3,3 M O: 06/st 
Termosäkring (motst.) 1,8 2,7, 
6,8 K O: 25/st 
Kond. polyester (Philips) 125 
V, 160 V, 400 V, värden mel
lan 1uF-2uF O: 10-0: 60/st 
Kontaktdon IEC Les 5 

Leb 5 
2: 25/st 
2: 25/st 

Stiftpropp 6 A 250 V SM 
O: 30/st 

Dessutom lödtorn och rörhål
lare, 7- och 9-pol. för tryckta 
kretsar. 
Likriktare B 300 C 70 

» E250C70 
Ferroxcubekärnor 
Ellyt 50 + 50, 400 V. 

SCHEELS FIBRIKER 
Tel.: 031/119697 

Informationstjänst nr S3 



TRANSFORMATORER (till RoT beskriv
ningar I lager, på beställning lindas även med 
önskade data. lev.tid 1-3 veckor) 
NÄTTRANSFORMATORER 
N1815 Prim.: 220 V 50 Hl, Sek.: 2 x 183 V 150 mA 

(-370 Vl 2 st 6,3 V 2,5 A (- 12,6 V 2,5 A) 
54: 75 

N2030 P.: 117-220 V S.: l X 220 V 300 mA, 
6,3 V. lA,6,3 V 4 kapsi. m. lödtorn 

49: 50 
N3480 Prim.: 0-205-220-235 V Sek.: 

2x335 V (-670 V) 2x400 mA 94:50 
N6212 Prim.: 0-205-220-235 V Sek.: 

l x240 V,200 mA,1 x 375 V 
125 mA 53: 50 

Andra nät· o. utg. transf. o. drosslar lagerföres. 

N62 

N65 
N68 
N70 

N71 
N72 
N130 

N131 
N132 
N133 
N134 

PLATBOCKNINGSMASKIN Skruvstycksmodell 
max 45 cm/l,6 mm Fe, 2-2,5 mm AI.pl. Kr. 144:-, 60 cm/1,2 mm Fe, 
2-2,5 mm Al.pl. Kr. 169:-, 90 cm/l,2 mm Fe, 2-2,5 mm AI.pl. Kr. 254:-
BÄNKMODELL max 60 cm/M mm, 2 mm Al.pl, Kr. 465:-,90 cm/l,2 
mm Fe, 2 mm Al.pl. Kr. 506:-,120 cm/l,2 mm Fe,2 mm Al.pl. Kr. 765:
exkl. o. frakt 
NÖDVÄNDIGT KOMPLEMENT MR LAB., KURSER O. VERKSTÄDER 

GLÖDSTRÖMSTRANSF. Prim.: 
220 V 50 Hl Sek. 6,3 V 1,3 A 16: 50 
0:02 3,15V4A,4,5V4A 38:80 
0:06V3 ,6,3V4A 37:75 
Translstor- och GIÖdstr.-transf. 
Prim. 220 V 50 Hl, Sek. : 4 st 6,3 V 
och 2 st 3,15 V 0,5 A för parallell! 
seriekoppling 24: 7S 
0 :0 med l A Ilndn . 29: 50 
0:0 med 2 A Ilndn. 36: 50 
0:0, Sek. : 4 st 12,6 V och 2 st 6,3 V 
0,5 A 31 : 50 
0:0 med 1 A lindn . 36: SO 
0:0 med 2 A lindn . 56: 00 
0:0 med 1,5 A lindn. 49: 75 
0:0 med 0,25 A lindn. 25: 95 

TRANSISTORTRANSFORMA ORER 
220 V 50 Hz, samtl . för parallell/seriekoppling 
N60 Sek.: 2 x 6,3 V II 0,3 A 17: 95 
N69 0:02st7VIIO,1 A 14:95 
N90 0:02 st 9 V II 250 mA 18: 50 
N120 0:02 st 12 V II 0,2 A 18: 50 
N121 0:02 st 12 V II 0,4 A 21: 25 
N240 0:02 st 24 V å 5 A 66: 00 
N241 0:01 < 24 V 10 A 72:60 
N243 0:02 st 24 V II 3 A 54:25 
N300 0:02 st 30 V å5 A 74:25 
N351 0:0 2x35 V ~ 1 A 31:25 
N353 0:0 2x35 V = 1,5 A 36: 50 
N400 0 :02 st 40 V II 5A 79: 25 
N241 0:0 2x42 V 1 A 44: 75 
N422 0:0 2x42 V 2 A 56: 75 

RATIONALISERINGSREA - INSTRUMENT 

Universalinstrument 660B 5.1. 20 kOiV 120: 00, 0:0 Lava
r\td~ 40 kniV 135: 00, 0:0 Lavaredo 5.1.152: 00, 0:0 Oino

. tester 200 knIV 206: 00, 0:0 Dinotester 5.1. 223: 00, Rörvolt
, meter 179: 00, 0:0 modell 1001 276:00, Transistorprovare 
Dynatrans 728:00, OsCilloskop mod. 330 55E:OO, Termo-
meter TE200 180:00, Batteriprovare P663 78:00,0:0 AP4 

.99:00, Acumulatorprovare, FBM 55:00, Panelinstrument 
. 1 mA 46:00, 0:05 mA 42:00, 100 "A 51:00 med enkel 

och dubbel skala, Automobiltester AM500 128:00, 0:0 
AM424 99:00. 

VÄRLDENS ENKLASTE METOD ATT TILLVERKA EN KRETSPLATTA 

Alla kan med utomorde~tIIg framgång bygga den 
här fina förstärkaren tack vare den snillrika 
DsjAlvcheckande» komponentmallen. 

Kompl enl. ovan med 

NU byggbeskr kr.149:-
Nätdel kr, 49:-
LÅDA 
Teak!svartlack. met. kr. 44 :75 

UTIN KEMIKALIER, ETSNING, VÄRME, SPECIAL
VERKTYG BEGRÄNSNING I KONSTRUKTION 

Vad Ni börveta'om CIR.KIT: 
»CIR-KIT» levereras I en bekvämt upplagd sats som tillåter amatören/hem byggaren att tiks vAl som 
Industri tillverka kretskort eller prototypkretsar - snabbt och ekonomiskt. »CIR-KIT» är även en ut
märkt metod att reparera eller ändra redan befintliga kretskort. Satsen består av Cu-strip och d:o 
folIeark av 99,5 % ren koppar och belagd med korrosionsskyddande lack samt ett speCielltutvecklat 
självhäftande ämne vars styrka tilltar med åldringen. »CIR-KIT» är snabb. ren och ögonblicklig I an
vändandet och LÄTT ÅNORINGSBAR. Ingenting Ar så enkelt effektivt vid tillverkning av kretskort 
- för alla - fOrdelaT som är uppenbara. »CIR-KIT» minskar Aven kostnaderna~som framgår redan av 
priset! • 
"CIR .. KIT)) sats bestAr av 6 .... x 12 bakelltplc:tta (högvördiga E 10), 6"X4 självhäftande Cu~str[p
tillräckligt för ca 10 st kretskort - allt I för~luten poly1:enförpacknlng med bruksanvisning. Ca pris 
16:95_ Även IINOUSTRISATSER och I löpmeter 1,6-3,2 och 152 mm bredd, 

FÖRSTÄRKARE SA 8-8 med Cir-kit unika komponent
mall, Cir-kit Cu-ST,RIP + kretsplatteborr och lödtenn 
En utomordentlig förstärkare konstruerad 8Y AEI fOr moderna högkvalItatlva plck-ups. Med en total 
uteffekt av ca 17 W över 2 st 3-5 högtalare har SA g..s mer än nog uteffekt för hem och allmänt bruk 
Genom att NI gör allt byggarbete (och fårtlllfredsstAllelsen att bygga själv) kan vi erbjuda förstärkaren 
1111 ett fantastiskt lågt pris för sådan kvalItetsutrustning. Att bygga med CIR-KIT Innebår nAgot nytt 
och stimulerande I byggsatsväg. Färdigbyggd blir den kompakt och ett effektfullt Instrument att förnÖja 
alla som hör och ser den - och vem som helst kan bygga SA a..s även utan föregående erfarenhet. 
CIR-KIT (se RT2/68) SOM GER ETT OSLAGBART VÄRDE MED NY UNIK TILLVERKNINGSMETOD 

• Spec. av A El utvecklad koppling • För- och slutförstärkare 
• 2 satser transistorer med 7 st fabriksmatchade • För perfekt Itereobalans separata volym-

(14 st totalt) kontrolluförvarderakanalen samt bas-och 
• Uteffekt S,5 W över 2 st 3-5 n höglalare per diskantkontroll och separata till och frAn-

kanal. Totalt 17 W brytare 
• Distortion 0,9 % • BYGGSATSEN Innehåller: 
• Frekv.område2o-20000 Hz+3dB atle CIR-KIT-komponenter, unika kompo-
• Känslighet: 130 mV över 1 MO nentmallen för bekväm )ILAY-OUT» och 
• FörsörJning: 25 V 0,6 A vid max. belastning komponen1monterlng samt CIR-KIT borr 
• Olm: 255 mm bred x 64 mm hög x 76 mm ochlOdtenn. 

djup - passar lätt In I en sklvspelarsockel .. B"' __ • .. ·H--E--· F .......... A .... ~B ........ ~ 
Kontakta Generalag. för Peak Sound @ J 

ELEKTROLYT!(ONDENSATORER F & T Mlnlalyrutförande tub med trlldan.lutnlng 

6/SV 12/15 V 30/35 V 50/60 V 70/80 V l II 250/275 V 450/550 V Bägare m. mutter 

51' 1: 15 5pF l: 15 51' 1: 15 5pF l: 15 O,5pF 1: 15 32pF 2:20 41'F 1: 60 350/385 V 
10 1: 15 10 1: 15 10 1: 15 10 1: 15 1 1: 15 50 2: 50 8 2: 10 8pF 2:45 
16 1: 15 25 1: 15 25 1: 15 16 1: 15 2 1: 15 2 32 3: 40 50 3: f:0 8+8 3:15 
25 1: 15 50 1: 15 50 1:20 25 1: 15 5 1: 15 50+50 4: 35 .+8 2: 85 16+16 3:50 
50 1: 15 64 1: 15 64 1: 25 50 1: 25 10 1: 15 350/385 V 16+16 3:50 32+32 5:05 
64 1: 15 100 1: 15 100 1:30 64 1: 75 25 1: ~O F 1: 60 25+25 4: 50 50+50 6:60 
100 1: 15 160 1: 30 220 2:10 100 1: 90 50 1: 65 32 2: 25 32+32 5: 25 100+10 8:30 
200 1:20 250 1: 45 250 2: 15 250 2: 70 100 2: eo f O 2: f5 50+fO 7: 80 450/550 V 
250 1: 20 500 2:45 300 2: O 500 3:90 250 3: 45 8+8 2: 10 81'F 2:60 
500 1:95 1800 3: 15 500 3: 10 1000 6: 60 500 4: 90 16+1f 2: 70 500/550 V 25 2:75 
1000 2:45 2200 5: 60 1000 5:40 1500 8: 85 1000 8: 40 25+25 3: 45 32+S21'F 7: S5 8+8 3:50 
250) 3:75 25eO 5: 70 500 8:85 2200 11: 40 2500 17: 40 32+32 4: 5 32+32 6:jO 

5000 6: 15 5000 9: 45 5000 13:30 5000 17: 60 5000 31: 45 50+50 5:20 550/000 V 50+50 9:00 
10000 9:75 10000 2: 25 10000 27: 45 10000 34: 00 10000 61: 20 1CO+100 7: 25 50+ 50I'F 11: 40 100+100 14:40 

\ 

BILDRÖR STOR SORTERING ÄVEN LAGPRIS MED SKÖNHETSFEL 

@HEFAB} Box 45025, 10430 STOCKHOLM. Tel. 08/201500. Tegnerg.39, Stockholm C 
Informationstjänst nr 54 

TRANSISTORER o. DIODER Prisex,: 

AC107 5: 15 AF139 6:25 OC72 2:95 
AC122 2: 40 AF178 3: 50 OC74 3: 25 
AC124 2: 75 AF179 4:25 OC75 2:25 
AC125 1: 95 AF180 5: 95 OC76 5: 25 
AC126 2:00 AF181 5: 50 OCP70 11: 95 
AC127 2: 10 AF1SS 4:75 AA112 O: 75 
AC128 2: 20 ASY26 2:50 AA119 O: 75 
AC132 2: 00 ASY27 2:95 BA100 2:75 
AC151 1: 95 ASY28 2: 75 BA101 3: 50 
AC153 2: 55 ASY29 2: 95 BA102 2: 85 
AC162 1: 95 ASY31 3: 75 BA114 2:90 
AC163 2:35 ASY32 4:50 BA121 2: 95 
A0139 4: 95 ASY67 11: 75 BY100 3: 95 
A0149 4: 95 ASY73 10: 90 BZYS3 2: 95 
A0152 4: 95 ASY74 10: 75 BZY88 3: 15 
A0155 4: 65 ASY75 11: 75 OA5 3: 95 
A0161 4: 20 ASY7 5: 25 OA7 4: 95 
A0162 4: 20 ASY77 6:25 OA70 O: 90 
AF102 3: 75 ASY80 6: 50 OA79 0:90 
AF105 4: 95 BC107 1:95 OA81 0:90 
AF106 2: 95 BC108 1: 75 OA85 1:10 
AF115 2: 95 BC109 1: 75 OA90 O: 80 
AF116 2: 95 BFt80 5: 25 OA91 O: 90 
AFI17 2: 95 BF181 5:25 OA95 1: 10 
AF11S 6: 95 0C22 22:50 0A200 5:95 
AFI21 3: 25 OC25 8: 60 0A202 6:25 
AF124 3: 50 OC44 3:25 OA210 7: 75 
AF12S 2:50 OC45 2:95 OAP12 11:95 
AF126 2': 25 OC70 3: 95 0AZ200 6: 95 
AF127 2:25 OC71 1: 95 OAZ211 6: 95 
Övriga europeiska och amerikanska lagerföres. 

KATODSTRÅLERÖR S" SUP! RC- lorI-
ginalförpackning (- DG!3-32l Kr. 64: 75 

För produktion och motsvarande levererar vi 
fabriksnya restpoströr: 
AZ1 3: 95 EF86 3: 25 UCH21 6: 50 
AZ11 5: 25 EF89 2: 95 UCHS1 4: 25 
CV66 6: 95 EFI83 2: 95 UF21 1: 95 
CV1111 4: 95 EF164 2: 95 UL94 3: 75 
OAC21 . 6: 95 EFM11 9: 25 082 6: 95 
OAF96 3: 95 EK90 3: 50 003ekv 3: 95 
OK96 3; 95 EL34 7: 95 1A7GT 2: 95 
OY86/87 2: 95 EL94 2: SS 1 G4GT 1: 95 
EAA91 2: 45 EL86 3: 75 1HSGT 3: 75 
EABCBO 3: 25 EL95 3: 95 1LE3 9: 95 
EBC4 6: 95 EM34 3: 25 1 LC6 9: 95 
EBC21 9: 20 EM80 4: 40 1 LH4 9: 95 
EBC41 4: 50 EM64 4: 25 1Q5GT l: 95 
EBF2 9: 25 EY86/87 3: 00 5S4 5: 25 
EBF80 3: 10 EY81 2: 95 6A7 8: 95 
EBF89 3: 35 EZ40 3: 25 6A8 8: 25 
EBL21 6: 75 EZ81 2: 95 6BE6 2: 95 
EC92 2: 75 PABC80 3: 75 6ES 4: 90 
ECC33 9: 25 PCC84 4: 75 6P6G 9: 95 

CC81 3: 25 PCCSS 3: 75 6SC7 6: 95 
ECC82 2: 65 PCC88 5: 40 7A8 9: 75 
ECC83 2: 65 PCC189 4: 75 7H7 9: 25 
ECC84 4: 75 PCF80 3: 40 7Y4 9: 95 
ECC8S 3: 00 PCF82 3: 95 12J5G 4: 95 
ECC91 6: 25 PCL82 3: 60 12Q7GT 2: 95 
ECF82 4: 50 PCL94 4: 30 12SA7 6: 95 
ECH4 9: 25 PCL85 4: 40 12SC7 9: 95 
ECH21 6: 50 PCL.86 3: 95 12SJ7G 2: 95 
ECH35 5: 95 PL.86 5: 95 12SF7G 9: 95 
ECH41 4: 45 PL81 4: 25 12SK7G 3: 95 
ECH81 2: 95 PL82 3: 75 35Z4GT 3: 75 
ECH84 3: 25 PL33 3: 75 50A59: 95 
ECL11 3: 75 PL84 3: 45 50C5 5: 95 
ECL82 3: 60 PL500 6: 95 43 9: 95 
ECL94 4: 35 PYS1 3: 25 46 1: 95 
ECL85 4: 45 PY83 3: 50 75 9: 90 
ECL86 3: 95 PY88 3: 75 83V 8: 90 
EF22 3: 95 UBC81 3: 45 1804 9: 95 
EF80 2: 95 UBFSO 3: 75 2406 9: 95 
EF85 3: 25 UC92 2: 95 9004 15: 00 

GEC KT86 13:95 KT88 23:95 

Endast per postförskott av Inneliggande lager 
exkl. oms.skatt och frakt. Under 10 rör 5:00 
expeditionsavgift. 

HÖGTALARE 

Ph1l1ps 
Oim. Ohm Watt Pris 
05' 5 3 16:90 
05" 800 3 19:80 
0S" 5 6 19: 20 
08,5" 7 10 79: 75 
08,5" 800 10 75:00 
012" 7 20 87:75 
012" 800 20 88:50 
.012'" bas 800 20 92:50 
012" 7 20 130:00 
.012" bas 8 25 190:00 
Goodman 3.2 n 
Typ Olm. Watt 
T24-201 2,5" 1/2 12:95 
T24-3,5 3.5'" 1/2 12:95 
T24-4 4" 11/2 11:50 
T22-5 5" 2 10:95 
T27-5 5" 21/2 12:75 
T27-6 6,5 3 12: 75 
T22-470 7X4'" 4 10: 75 
T27-470 7x4'" 41/2 11:50 
1'22-880 3XS" 4 10: 95 
Sinus 
Ty" Olm. Ohm Watt 
H6060 6" 4 6 32:80 
H9060 8" 8 6 44:00 
H1083 10" 16 10 88:00 
S1015 10" 3,2 8 29: 50 
U2275 2" 16 1 22:75 
U1015X 10" 8 15 140:00 
04654Y 4X6" 4 22:00 
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LEEVERS - RICH 

E141M bandspelare för professIo
nellt bruk. Begär datablad. 

VIDEOPRODUKTER, 
Olbersgatan 6A, 41655 Göteborg. 
Sänd kataloger över rör, transIs
torer, transformatorer, KSS styr
kristaller, Fairchild byggsatser för 
hi-fi förstärkare 

O kronor 3: 65 bifogas I frimärken 
för katalog I lösbladssystem 

O kronor 7: 25 bifogas I frimärken 
för katalog I ring pärm. 

Namn 

Adress 

Postnummer 

Postadress 

Informationstjänst nr 55 

STEREO HI-Fl 
VI levererar marknadens all väl
kända fabrikat till fördelaktiga pri
ser netlo ulan tillägg. 
Begär ollert och meddela därvid 
fabrikat och modeller av Intresse 
eller för erhållande av förslag 
önskvärda prestanda och prisklas
ser. Begär specialbroschyrer med 
data. 
Flera Intressanta nyheter I höst! 
BI. annat: 
Ferrographs nya bandspelare i stu
diokvalitet med 3 motorer, 3 ton
huvud. transistorförstärkare med 
fälteffekttransistorer i det utföran
de Ni önskar. 2 ooO-kronors klas
sen. 
Perpetuum-Ebners nya skivspelare 
i toppklass.· 
Celestions nya stora högtalariåda 
»Ditton 25» i studio-monitorkvalitet 
20-40 000 Hz med 5 drivsystem 8 
ohm. 8oo-kronorsklassen . I denna 
prisklass märkes även Kefs nya 3-
vägssystem »Concerto». 
En prissensation: Endast ca 400 kr. 
för ett 3-vägs högtalarsystem i 
eleg. matt handpolerad låda I val
nöt 625 X 370 X 295 mm. 12" bas
högt. + 6" mellanreg.högt. + 2'12" 
horn-diskanthögt. 35 watt sinuseff., 
50 watt toppelI., 8 ohm, 40-20000 
Hz. (Japan). 
65 watt stereo-förstärkare I 600 kr.
klass. FM/AM - tuner m. FET I 
600 kr. klass (FM känsl. 1,8 uV 
enl. norm. bandbredd i MF 350 
kHz-3 db. max. utg.sp. 1.2 V.) Lyx
tuner till vardagspris! Eleg. design 
med hölje I valnöt. Kiseltr. 
Dyn. stereoiurar 8 ohm 20-21 000 
Hz kr. 50:-. 
Skivspelare från Dual, Lenco. Elac, 
Thorens, Braun, P-E, B & O. Nål
mikrofoner från Shure, ADC, Or
'tofon, Pickering. Revox bandspela
re. Goodmans högtalare. Dynacos 
byggsatser m. m. 

INGENIÖRSFIRMAN EKOFON 
. Yidargatan 7 Tel. 3058 75 
" 1327 STOCKHOLM 320473 

Informationstjänst nr 57 
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rengör med ULTRALJUD 

~ 
~ 
~ 
~ 

om Ni har stora krav på 
absolut renhet 

Har Ni rengöringsproblem, 
kontakta oss och tag del av vår 
mångåriga erfarenhet. 
Över 2000 anläggningar sålda 
i Sverige. 
Vi kan erbjuda såväl Kerrys 
standard som specialutrust
ningar, samt lämpliga lösnings
medel för olika ändamål. 

TELE·INVEST AKTIEBOLAG 
BO X 2162·40313 GÖTEBORG 
031 116101. 131700.13 5154 

RESISTANSMÄT
BRYGGA RMP 66 

TEKNISKA DATA 
Mätområde: 0,001.0-12,221 MD 
Noggrannhet: O,OS % 
Ressistansdekad: 0--12,221 kD 
Galvanometer: 0,22 /lA/mml 

TEABe 

SWEMA SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 
Pepparvägen 27 Stockholm· Farsta 5 . Telefon 08/940090 

Informationstjänst nr 56 

EIAl 

ELAC:s nya nålmikrofoner be
hövs för att återge de svåraste 
passagerna på Era grammofon
skivor felfritt. 
Med bara 0,75-1,5 grams nålvikt 
har exempelvis STS 444 E ett 
frekvensområde på båda kanaler
na inom 10-24000 ps med en 
Compliance av 33 x 10-6 och en 
massavikt mindre än 0,4 gram! 

För vidare information kontakta 

't'e I e APPARATER 
Skogsbacken 24-26 

Sundbyberg 6 Telefon 08/290335 

Informationstjänst nr 58 

PrenumeratIonsavdelningen 
Postadress: Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon : 34 07 90 
Postgirokonto : 65 60 07 
Prenumerationspris: Helår 12 nr 
40: - kr 
Reservation för prisändringar 

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 /10 = 3 /1oF osv. Alla motstånd 0,5 W, 
alla kondensatorer 250 V provsp om 
ej annat anges i stycklista. 

Prenumerationer kan beställas 

direkt till Prenumerationsavdelning
en, Box 3263, 103 65 Stockholm 3, I 
Sverige på närmaste postanstalt med 
postens tidningsinbetalningskort 
postgirokonto 656007. 

Definitiv adressändring, som måste 
vara förlaget tillhanda senast 3 vec
kor innan den skall träda i kraft, 
görs skriftligt antingen på av förla
get utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03. 

Nuvarande adress anges genom 
att adresslappen på senast mottag
na tidning eller dess omslag klist
ras på adressändringsblanketten. 

'Adressändring på utländskt post
abonnemang verkställes på posten I 
respektive land. 

Informationstjänst nr 59 

Annonsörsregister 
RADIO & TELEVISION 

nr 9/68 

Allhabo 
Beckman AB, Ing.firma 

Gunnar 
Beskrivningsproduktion 
Bofors Elektronik AB 
Bosch AB, Robert 
Bäckström, AB Gösta 
Cromtryck AB 
Eia Successors AB 
Ekofon 
Elek Radio- & Elektronik· 

komponenter AB 
Eldafo 
Ella Radio & TV 
Forslid & Co AB 
Gylling & CO 
Habia 
Hansson, Firma Elof 
Hecur AB 
Hefab, AB 
Hellström, Firma Bo 
Holmenco Ingenjörsfirma 
Isophon-Werke 
Knutsson AB, Ing.firma Bo 
Lindh, Steene & Co AB 
LSW-Elektronik AB 

60, 64 

82 
82 
2 

12 
78 
14 
15 
84 

57 
78 

61 , 86 
61 
85 
9 

66 
79 
83 
74 
82 
60 
8 
8 

82 
7 

63 
70 

Luxor Industri AB 
Mikkelsen, Helweg 
Nordqvist & Berg, AB 
Orion Fabriks- & Försäljnings 

AB 
Peerless, Radio AB 

68 
54, 55 

4, 69, 79 Rydin, Firma Arthur 
Sansui Electric Co 
Scandia Metric AB 
Schlumberger Svenska AB 
Scheels Fabriker AB 
Servex, AB 
Skandinaviska Grammofon 

AB EMI 

71 
65 
73 
82 
11 

Skandinaviska Helkama AB 
Sounds, AB 

16 
66 
67 
84 
72 
78 

Stenhardt AB, M 
Svenska Deltron AB 
Svenska Grundig 
Svenska High Fidelity 

Institutet 76 
Svenska Högtalarefabriken AB 6 
Svenska Lafayette 64 
Svenska Mätapparater 

Fabriks AB 
Svenska Radio AB 
Sydimport Handels- & 

Importfirma 
Syma International S.A. 
Teleapparater 
Teleinstrument AB 
Tele-Invest AB 
Telix 
Thellmod AB, Ing.firma 
von Wichman, H 
Videoprodukter 
Wållgren, AB Harald . 
Agrens 

84 
5 

77 
78 
84 
59 

82, 84 
82 

Harry 75 
58 
84 
82 
13 

Tillfällig adressändring, behöver ej 
anmälas till förlaget om eftersänd
ning av annan post är begärd hos 
postverket. Om eftersändning av 
post ej begärts förfars som vid de
finitiv adressändring, dock skall pos
tens blankett 20.50.07. användas. 
Adressändrlngsavglf1en 1: - (vid sam
tidig begäran om återflyttning 2:-) 
erläggas enligt anvisningarna på 
respektive blankett. 

Vid adressändring till utlandet ut
går särskiid avgift. 

1968. Fackpressförlaget AB, Stock
holm. 

COSSOR 
batterioscilloskop CDU 130 
CDU 130 är helt transistoriserat 
och drives från nät eller inbyggda 
NiCd ackumulatorer med ca 6tim. 
drifttid. Frekvensomr:'. O-IS MHz. 
Känslighet: 5 mV-SO V/skaldeJ. 
Vikt· med ackum.: ca 7 kg. 
Pris 3800:- inkl. ackum. 
Begär demonstration. 

M. STENHARDT AB 
-e---------
Grimstag. 89, Vällingby. 08/872040 

Informationstjänst nr 60 



JOHNSON 
MESSENGER 300 
5 W radiostation. 
Räckv idd 2&-30 km. 30-60 km 
över vatten. 12 kanaler. Selek
tivitet inom 6 Kc vid - 6 dB. 
12 V batteri eller 220 V växel
ström (med extra t i llsats). Be
stä llningsnummer 9OS04. Rek. 
pris' kr 1.46S :-

JOHNSON 
MESSENGER 100 
5 W radiostation. 
Räckvidd 2&-30 km. 30-60 
km över vatten. S kanaler. 
12 V batteri eller 220 V 
växelström (med extra till
sa ts) . Beställningsnummer 
90502. Rek . pris' kr 99S: -

KAAR SKYLARK 336 
5 W radiostation. 

Räckvidd 25-30 km. Känsl ighet 0,4 IN vid 10 dB, 
12 V batteri eller 220 V v äxelström (med extra t illsats). 
Bestäl lningsnummer 90505. Rek. pris* kr 1.385 : -

JOHNSON 
MESSENGER 110 
Amerikansk 5 Watt privatradio 
med prestanda som Ni endast 
finner hos betyd ligt dyrare ap
parater. 5 kanaler. HeItransis
toriserad . Räckvidd 20-30 km. 
Mått 15SX223X65 mm. Körs på 
12 Vo lt batteri eller 220 V nät 
via S-märkt batter ie l iminator. 
Endast 785* kr Rek. pris 

Informationstjänst nr 61 

SHARP 
CBT50 
200mW 
radio- . 
station. 
Räckvidd 2-4 km. 
2 kanaler. 
Kan skötas med 
en hand . 
Beställnings
nummer 90020. 
Rek. pris' 

295 , -



McMURDO 

REDETTE 
M I N I A T Y R "R E D R A N G E" 
Ny serie miniatyrkontakter 16-26-38 och 52 poler 

PRISBILLIG ex. 26-pol. hane 
26-pol. hona 
26-pol. kåpa 

»REDETTE RANGE» MANGPOLlGA KONTAKTDON 

Isolationsmotstånd: minst 106 MQ 
Överslagsspänning : 
Max. ström per kontakt: 

1500 V DC och peak AC 
3A 

Kontaktmotstånd: mindre än 10 MQ 

På grund av kontaktens förnämliga uppbyggnad kan 
man erhålla valfri polarisation vid både flytande, fast 
och skarvmontage. Kåpans patenterade dragavlast
ningsanordning medger ett mycket starkt kabel uttag i 
två riktningar, d. v. s. både topp och sida. Kontakten 
tål höga temperaturer, upp till 175°C. 

Basmaterial: Diailyi Phthalate 
Kontakter: Guldpläterad fosforbrons 
Monteringsfläns: Rostfritt stål 
Kåpa: Termo-plast 

»Redette Range» kontaktdon finns i 16-, 26-, 38- och 
52-poligt utförande, för såväl rack- , chassie- som skarv
montage. 

Informationstjänst nr 62 

6: 20/st vid 100 st 
6:40/st » » 
2: 25/st » » 

»THERMOFIT» löd hylsor. I produktion använd es enklast RA YCHEM 
löd hylso r typ UD/40-04 för trådarea upp t i ll AWG 22 (0.63 mm). 
Närmare uppgifter lämnas av RAYCHEM AB, Banergatan 23, Stock
holm, tel. 679975. 

Begär specialbroschyr på Redettel 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

SYSSLOMANSGATAN 18, BOX 12086 
STOCKHOLM 12. TELEFON 08/240 280 

ESSEUE AB . STHLM 68 
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