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lighet HU timerstyrd Inspelmng 

hela 
finesser: 

JVC a unika SEA-Ionktlnlloll med separata skjutregJage bas, mel-
lanbas, mellanreglstlel , mell~nd1skanl och hög diskant som möjlighet 
att fomla klangbilden. kompensera lumsakustik och utjämna högtalarre
sonanser Två logaritmiska måunsfrulIlent som visar uteffekten j Watt, 
Högkänslig stereO klar AM/fM I adlodel med dubbla avstämrnngsinstru
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OMSLAGET: Som illustration till världens 
sannolikt mest exklusiva - och dyra - Hi 
fj ·materielprogram står den här un ika fö rstär 
karen. hel t cc-kopplad, driven i klass A och 
mäktig att lämna 300 W ut - Stax DA-300. 
Vi har besökt det lilla TokyöfOretaget och be· 
rättar på sid 62 och framåt om det och grun · 
darens. N Hayashis. livsverk: en konstruk
tionsgärning som avsatt unika res ultat. Den 
lilla skålen från Kyoto i traditionellt japanskt 
lackarbete med sitt Maki-e-mönster tycker vi 
bildar kontrast till den stålhöljda kraftelektro 
niken. 

Bilden tagen på 35 mm High Speed Ek 
tachrome typ B som filtrerats fOr dagsljusl 
blixtljus, optik ett fOrstälIbar småbildsobjek 
tiv. Nikons PC-Nikkor 35 mm fOr perspek · 
tivkontroll med stel kamera : belysning från 
en Heiland Sttobonar handhållen nash . 
RT-foto: Ulf B Strange 
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Europeisk ljudteknik på Festival du Son 
Som framgick av fOrra RT -numret är det dags igen fOr en generalinventering av 
nyheter, trender och program inom Hi Ii-tekniken i tre världsdelar igen - vi 
inledde med en USA-rapport av S-E B0rja i nr 8. Här har vi gått igenom 
Paris-mässan och anknyter likaså till både AES i Ziirich och de brittiska mässor 
som varit. 
Pejling - RT:s specieUa nyhetssidor, aktualiteter och debatt, kommentarer och 
recensioner 
Digital lagring av TV -stillbilder 
En ny teknik för lagring av stillbilder på standard skivminnen för dataindustrin 
har tagits fram av Ampet i samarbete med CBS. Systemet som här presenteras 
öppnar nya framtidsperspektiv. 
Digital identifieringssändare med mordekod- del 3 
I denna avslutande del av artikelserien visas scheman och ritningar över LF-de
len och två typer av nätaggregat. Konstrukt ionerna har allmän karaktär och 
kan även användas fOr andra ändamål. 
Grundläggande oscilloskopteknik 
Vi slår här ett slag fOr noviser och presenterar en mycket pedagogisk oscillo
skopkurs . Artikeln är en omarbetning aven diabildserie med tillhörande kom
mentarer som har sitt ursprung i Philips, Holland. 
Avancerat motmedelssystem i nya BI -bombaren från USA 
USA:s nya bombplan B l skall ersätta den gamla B 52 :an. Florent Sickenga 
beskriver här i ord och bild planets yttre och ger något om dess motmedelssys
tern. 
Många underleverantörer till B I 
Det gigantiska B l -projektet fOrverkligas genom ett stort antal amerikanska 
underleverantörer. Läs vår initierade rapport om elektronikleverantörernas sy
stem och utrustningarnas funktioner. 
Förenklad inmatning av data med CMOS-tangentbordssystem 
I mikrodatorer, minnessystem och andra digitala utrustningar kan man fOrenkla 
inmatning av data avsevärt genom att göra detta från ett tangentbord i stället 
fOr att mata in data direkt i BCD-kod. 
Modem orgel som hembygge 
Följ vår serie artikl ar som i detalj kommer att beskriva en modern orgels upp
byggnad. Orgeln kan byggas efter vår beskrivning men finns även att få i bygg
sats. Artikelserien är ett original för RT av musikelektronikkännaren Ernst Kar
mann. 
Bilradioslutsteg med bryggkoppling 
Elsystemet i en bil med sina 12 V ti llåter tyvärr inget stort effektuttag från 
bilradions LF-del. Genom att bryggko ppla två slutsteg kan man få ut fyrdubbla 
effekten jämfOrt med ett enkelt steg. 
Räknedosa: HP-91 från Hewlett-Packard 
Detta är den till fo rmatet största räknedosa vi har provat. Den bj uder som 
främsta facilitet remsutskrift av de många högvärdiga operationer den kan ut fO
ra. 
Japanska Stax - en levande legend 
En av Ijudtekpikens "doldisar" och en i många stycken fö regångare. Den här 
li lla japanska fi rman gör alldeles kompromisslös ljudelektronik som tyvärr kos
tar stora slantar om man skall tillhandl a sig apparaterna här. 

Radioprognoser 
DX-sidan 
Medicinsk elektronik 
Nya produkter 
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september 1976 
Månadens s olfläcks ta l: 8 

I RT 1971, nr 9, visades hur diagrammen ska tolkas. Diagrammet 
över brusfåltstyrkan anger den fåltstyrkenivå i dB över l Il V/ m 
radiobruset förväntas överstiga högst 10 % av tiden. Bandbredden 
antas vara 3 kHz, men kurvorna kan lätt omräknas till annan 
bandbredd om 10 log B/3 adderas till avläst värde. B är önskad 
bandbredd i kHz. 

Prognoserna är framtagna av Televerket avd URF l . Farsta. 
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UTFÖRSÄLJNING 
ELEKTRONIK KOMPONENTER 
En mängd elektronikkomponenter från våra restlager säljes till lägsta priser. 
BI. a. Halvledare inkl. Integrerade Kretsar, Passiva Komponenter m m. Samt
liga av bästa kvalitet. 

Några prisexempel: 25-pris exkl. moms. 

SN 7447 3:95 
SN 7490 2:25 
DL 704 5:90 

Även rabatter vid inköp av ett större parti. 

OBS! försäljningen är aktuell så långt lagret räcker. 

Ring eller skriv till oss 
så skickar vi en fullständig prislista. 

NORDISKA TELEPRODUKTER Fack, 221 01 LUND 
Tel. 046/149888 
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Live sound. Din 
referens och vår. 
När KEF-ingenjörerna sKapade Reference-serien har de använt sina senaste högtalarelement 
och använt samma kompromisslösa konstruktionsstandard på låda och delningsfilter. 
Resultat - en högtalargeneration, som ligger i absolut högsta klass beträffande 
okolorerat ljud . 

Reference serie 104 
Trevägssystem för hylla eller stativ. En 33 x 23 cm basstrålare (slavsystem) , akustiskt 
kopplad under 45 Hz till ett 23 cm högtalarelement, ger distorsionsfri bas ned till 
30 Hz med högre verkningsgrad än vad ett ensamt större baselement kan ge. 
Mellanregisterelementet och tweetern är båda uppbyggda med KEF's 
laminerade membran och ett 6-elements delningsfilter. Bakom den 
distinkt formade frontgrillen finns en mellanregisterkontroll med tre 
lägen för att anpassa återgivningen till rumsakustiken. 

Reference serie 103 
En mycket ren referenshögtalare för bokhylla etc. med nya 
egenskaper. KEF drivsystem är monterade på mittlinjen på en 
vridbar panel. Vertikalt ställda ger de en ren, skarp stereobild 
och en jämn tonbalans inom hela lyssningsrummet. Det 
kompakta höljet är klätt med resonanshämmande dämpmaterial 
med hög täthet. - Det väger faktiskt 4 ggr. mer än enbart 
lådan. 

I14IEfEIEdI(CE SElilES 
... om ljudet är viktigt för Dig 

Högtalarbygge 
på KEF Kil-sätt 
Kefkits gör det lätt att bygga högtalare enligt KEF-specifikationer. Allt det svåra 
och tråkiga arbetet är klart från fabriken. Högtalarelement och delningsfilter är 
färdigmonterade på baffeln, elektriskt kopplade och testade som färdigt 
system. Kunden bygger ytterhöljet enligt sin egen smak. Varje KIT 
levereras med dämpmaterial , tätningslister, fronttyg, anslutnings
kontakter och monteringsanvisningar - allt utom lådan. 

Kefkit 1 ger ett par 21 I bokhyllehögtalare med en utom 
ordentlig återgivning för storleken. KEF bashögtalare, 
tweeter och delningsfilter är färdigmonterade på en 
strukturell hårdgjord skumplastbaffel med färdig 
monterad grill. 
Impedans: B ohm 
Märkeffekt: 25 W 
Frekvensområde: 25 -30.000 Hz 
Min. förstärkareffekt :15 - 25 W per kanal vid B ohm. 

Kefkit 3 ger en fristående högtalare med upp till 65 I 
volym. Byggsatsen omfattar bashögtalare, tweeter 
och mellanregister.system monterat på en baffel 
komplett med delningsfilter. Genom att tåla 
upp till 50 W per kanal ger denna KIT på ett 
ekonomiskt sätt en stor högtalares prestanda . 
Impedans: B ohm 
Märkeffekt: 50 W 
Frekvensområde: 25-40.000 Hz 
Min. förstärkareffekt: 15-50 W per kanal vid B ohm. 

HARRY THELLMOD AB 
HORNSGATAN 89 -117 21 STOCKHOLM ·TEL.08/ 68 0745 VX 
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Europa-nytt inom High Fidelity 

Den europeiska Hi fl-scenen 
på Festival du Son 76, Paris 

* Den här artikelserien inleddes i.förra numret, där USA -markna
dens senaste Hifi-nyheter passerade revy i S-E BBrjas och Uff B 
Stranges granskning. 

* Föreliggande avsnilltar upp ny europeisk Hifi, sådan den visades 
på Festival du Son i Paris tidigare i år och vilken stora mässa vi 
berättar om här. 

* Samtidigt låter vi USA-avsnittetfå eUlitet post scriptum där 
ett par intressanta nyheter speglas. 

* FJier att ha ägnat oss åt USA och Europa orienterar vi oss senare 
österut - sista avsnittet av serien behandlar japanska nyheter. 

* Men nu gäller det vår världsdel: På Parismässan och senare 
i London mfl metropoler väckte t ex ett par nya förstärkare från 
Studer i Schweiz berättigat uppseende ochflera sofistikerat tänkta 
Uudsystem visades i vimlet. 

•• Festival du Son i Paris. inhyst i en Palais de 
Congres, sorts Jacques Tati-v rångbild av urban 
modernitet. en i det stora hela farsartat "funktiona
listisk" gigantbyggnad av det specifikt franska sla
get. står sedan flera år för den bästa presentationen 
i Europa av tre världsdelars ljudteknik fOr hem
bruk. 

Som ingen annanstan s har man här i jättekom 
plexet vid Porte Maillot förställ alt göra en varucx 
po till nägot fOrmer än en pryl mässa - här äger 
samtidigt ett stort urval kulturella aktiviteter rum. 
och detta har vi tidigare ski ldrat : Kon serter till vil 
ka världsnamn engagerats. alla slags live-uppfO
randen inför publik . föredrag. radiosändningar och 
inofficiella tävlingar för rundradiofOretagen. debat
ter. diskussioner. expertpaneler. ögonfägnande pa
rader. inblickar i arbetande studioteknik. tal av 
prominenta kulturbärare och kända personligheter. 
Nästan hela musiklivet deltar. och talande är att 
ett antal förläggare och musikproducenter ställer 
ut allt från originaltrogna partiturutgåvor till spe
ciaiserier av LP-skivor med orgel upptagningar el
ler antika instrument. Böcker. tidningar och tid 
skrifter visas och sä lj s. Mätinstrument kan också 
ses! Att det här verkligen är en ange lägenhet för 
breda kategorier musik människor är helt klart. lik 
som att expon lämnar frikostigt stöd åt alla exklu
siva. "smala" aktiviteter. som vill in och under en 
hektisk vecka dra publik i tiotusental. 

Och naturligtvis producerar man sin egen för 
nämliga grammofonskiva! Det är tradition och på 

Foto: RT resp' firma 
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övligt sätt är det professor Andre Car/in so m.än-
fOrt ros detta. . . • 

Ja. när kommer den dagen d~ ett SHFl-even'e
mang här hemma öppnas med tal av ett statsråd 
och står under beskydd aven kulturminister? Med 
flera symfoniska orkesterinstitutioner. Operan och 
SR bakom sig. liksom Musikaliska akademien. 
jämte give tvis Televerket. våra'bästa organister. ett 
par solister av världsklass. en handfull av samti
dens främsta musikologer och forskare. kritiker. 
akustiker samt tekniker från när och fjärran. allt 
inhyst i en byggnad som tillgodoser samtliga timli 
ga som andliga behov under hela tiden evenemang
et varar! Parisfestivalen i Lafayette Concorde
komplexet - vars utformning man kan ha starkt 
kritiska åsikter om - behöver man inte lämna på 
hela veckan eftersom hel a skyskrapdelen. 32 vå
ningar hög. är ett storhotell med expresshissar ned 
till utställningshallarna. Intill dem ligger restau
ranger och barer. Omgivande allt finns i arkader 
sådär ca 100 specialbutiker. i många fall filialer till 
modehusen och Paris flottaste etablissemang. 
Längst ner löper parkeringsdäck och tillfartsram
per: Här stannar fö Air France-bussarna till och 
från Orl y och Roissy med direktlaster av passage
rare. så det går an att färdas t ex Arlanda - Festi 
valen praktiskt taget utan störande kontakter med 
yttervärlden. om man vill helt absQrberas av mäss
livet ... från bussen kliver man ,i en hiss. landar 
uppe på planet för den jättestora lobbyn och byter 
efter incheckningen hiss vidare upp till rummet. 
varifrån man därpå rätt komfortabel t sänker sig 
ned till livet och människorna i 'helveteslarmet på 
de sju plan korridorer. visningsrum och studios etc 

Fig /. Marscher, popma och ståt ••• det som inte 
syns på fotot är de en våning under franska flyg
vapnets musikkår dansande och paraderande små
nickorna i vita trikåer och med diverse firmanamn 
utstyrda. En a,ktivitet av många i raden från Festi
val du Son. Musikkåren står f ö uppställd precis 
intiU den stora bardisken en våning upp i entrehal
len i utställningspalatset i Paris. 

till vilka oupphörligt glidande rulltrappor leder 
upp eller ned i myllret av internationella besökare. 
lastade med packar av prospekt och broschyrer. 
med ögonen bländade av all härlighet och öronen 
ringande av det energiskt. hundrafalt demonstrera
de välljudet. I synnerhet efter lunchens aperitifer 
och vinbuteljer utvecklas en animerad stämning -
det slags upprymdhet som franskan benämner en
jouee. Och Ijud- och vinprovning har mycket ge
mensamt. har manga funnit. icke med orätt. 

HiFi-utbudet likriktas 
Nya drag upptages snabbt 

Också om utställningsdeltagandet på Festival du 
Son i år var bedövande med totalt 248 firmor i 
elden från 22 länder - jämte alla sidoaktiviteter. 
berörda här ovan - kunde ingenstans noteras pre
miär för någon omvälvande nyhet. Det originellas-
te torde fortfarande brittiska Quad stå för sedan 
1975! Däremot kunde man finna en hel del fOrfi 
ningar. fOrbättringar och utvecklingssteg som an
tyder att de övre skikten av Hi fi -materiel "interna
tionaliseras" alltmera och att man överlag håller 
på att etablera en hög teknisk nivå plus ett invänd
ningsfritt materiaiutfOrande. Med "internationali
seringen" fOrhåller det sig naturligtvis så. att det 
mesta i den vägen har sitt ursprung i den avancera-
de amerikanska teknologin. På den sneglar främst 
japanerna. men nu är också europeerna duktiga i ~ 
att anamma' det nya. Man är också på respektive ~ 
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håll ofta i stånd att tillföra egna nyheter och ta upp 
'och utveckla grundideer. Omsättningen på sådana 
är markerat stark. De senaste årens och månader
nas debatter om transientdistorsion, om signaI
klippning och om fasriktighet har raskt avsatt in
tresse i nästan alla länder och i flera fall materiali 
serat sig i fårdig apparatur. 

Den mest påfallande trenden är att man överallt 
numera använder mätinstrumenten som grundläg
gande hjälpmedel men i övrigt förlitar sig på lyss
ning långt mera än tidigare. Det är väl nästan bara 

Figl. Som brukligt hade man på Festival du Son 
också i år nära samarbete med franska radion 
som direktsände Hi Ii-musikprogrammet France 
Musique från en specialstudio i byggnaden. Under 
dessa timmar gick "tävlingsbidrag" i form av utval
da band ut över hela Frankrikes radio nät på FM 
och i stereo. SR har varit inofficiell "vinnare" flera 
år. Även 1976 rankades man i topp. 

tyskarna som stramt marscherar på i DIN
världsordningen utan att märka hur den en gång så 
förhärskande normvärlden vittrar sönder ... men 
också där har en yngre generation trätt till och 
släpper på dogmatiken kring 45 500 etc. 

Man kan höra våldsamt kätterska åsikter inter
nationellt, t ex de också i RT-spalterna framförda. 
att en sådan sak som "rak" frekvensgång absolut 
inte är någon helig ko längre ... verkningsgraden 
är också på väg att överges alltmera på högtalarsi
dan ... allt viktigare blir den reella återgivnings
förmågan av de alltmera krävande. delvis el ek tro
niserade musikprodukterna som studiovärlden 
släpper ut. Dessa musikprodukter styr egentligen 
indirekt hela branschens strävanden. Se på världs
succen bakom SheffieIds Missing Line-gravering
ar! Vi kommer senare att skriva en del om årets 
Consumer Eleetronies Summer Show i Chicago. 
här var den trenden änn u mera markerad (här kom 
också digitaltekniken in på ett sätt som ännu är 
okänt i Europa). 
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Fig 2. En av de många "auditorier" som 
linns inhysta i Palais de Congres·byggnaden, 
som utöver dessa har en jättesal rör stora 
manifestationer. Överallt modern ljud· och 
ljusutrustning. 

Också tillverkare av sedan gammalt konservativ 
materiel. avsedd för - som man gärna föreställer 
sig - piprökande äldre. stillsamma Hi Ii-entusias
ter med naturtroget konsertljud som ideal. har pop
pat upp sig tekniskt och presentationsmässigt. 

Vi svenskar är ju "världsmästare" ifråga om in
vesteringar i hemelektronik - vår konsumtion är 
t ex dubbelt så stor i genomsnitt som både frans
mannens och belgierns. Vi spenderar i genomsnitt 
154 kr. tysken 141. amerikanen 138 och engels
mannen 117 kr. enligt statistiken. Ar 1974 hade 
Sverige ett rekordår med drygt två miljarder kr i 
omsättning hos berörda branscher (men 1975 kan 
inte vara långt efter). Eftersom strukturen hos den 
svenska fackhandeln är en annan än t ex den myc
ket glesare franska. kan man misstänka att mässor 
av typen Festival du Son spelar en större roll för 
den stora publikens varukontakt än vad motsva
rande arrangemang gör hos oss. där besökare ock
så från rätt avlägsna och små orter kan tillgå ett 
ganska varierat utbud av Hi Ii-materiel och f ö 
också bekanta sig med mycket i den vägen på folk 
biblioteken. i skolorna. inom föreningslivet. i de 
kyrkliga sammanhangen etc. i motsats till många i 
vissa länder på kontinenten. 

Man tittar. man jämför och man lyssnar alltså 
med hela kroppen. vare sig man är i Paris. Stock
holm, Chicago eller Osaka. En ganska fruktans
värd tanke: Ett fåtal musikvaruproducenter kan på 
så vis till betydande del komma att ange utveck
lingen. dominera inriktningen genom sin produk
tionsteknik och estetik - eller brist på sådan - i 
den intensiva kapplöpningen om att ha det "rätta 
soundet". 

Men förmodligen går det inte dithän . Jakten ef
ter det avvikande och exklusiva inom musiken är 
en balanserande faktor. Det går alltid att få gehör 
för en ny, bra sak. Inga träd tillåts växa upp i him
len. Omsättningen på ideal är också snabb. låt vara 
att t ex direktgraveringsiden verkar överleva. Här 
linns nu flera lyckade marknadslanseringar främst 
i USA och Japan . 

Som vanligt gör vi ingen fullständig översikt -
en omöjlig sak f ö inom ramen för vårt utrymme -
utan tar upp några av de vi tycker intressantare 
produkterna jämte en del av dem vilka inte är före
trädda på nordiska marknader samt. givetvis. de 
nyheter som debuterat, oavsett marknadsföring i 
nuläget. 

3A - Art et Acoustique Appliquee 

Denna franska högtalare- och förstärkarfamilj har 
börjat slå sig in på USA-marknaden och har i olika 
sammanhang fått lovord för sina små, servodrivna 
högtalare. Nytt i år var modellen Andante Ultra 
Linear, ett namn så skönt som ett helt tonpoem. 
och det står för ett trevägssystem som är I itet i 
formatet. Uppgiven tonkurva dock inom 2 dB från 
30 Hz till 30 kHz! Tillverkaren anger klirret lägre 
än I % mellan 40 Hz och 20 kHz. Inbyggd linns 

en 120 W drivenhet med reglerteknik - återföring 
sker till sensorelement på baselementet. Alla hQg
talarna levereras med individuellt uppmätta pre
standa. Höljet mäter blott 22 liter! "Andante Stu
dio" är ännu mera fullgången och inkl uderar en s k 
"equi-phase"-diskant. vilket element har ett platt. 
uppspänt membran av ett av NASA framtaget ma
terial. baserat på polyamidplast som därpå metal
liserats efter en teknik påminnande om den man 
dopar mikrokretsar etc med. Membranet utsätts på 
båda sidor för ett kraftigt magnetfålL där sama-

Fig 4. Här de två kommentatorerna på estraden 
under den europeiska radiokonserten. Skyltarna 
omtalar att man hör inslag rrån Norddeutscher 
Rundrunk resp "Sveridges Radio". Programmet 
har höga publiksiffror, och i Frankrike gör man 
inga harhjärtade kompromisser rör "stugornas 
folk", AM-monolyssnarna. Stereo är stereo, fullt 
utstyrd och sänd utan några sneglingar på kompa
tibilitet och missriktad "jämlikhet" så att alla skall 
få det lika dåligt. 

rium-koboltmaterial magnetiseras. Elementet har 
tydligen en utmärkt transientförmåga med "rak" 
respons upp till 45 kHz. tål 60 W och ger 0.5 % 
resp 0.3 % distorsion som "andratonsklirr" och 
"tredjetonsklirr". Hela högtalaren uppges ha ton
området från 25 Hz till 45 kHz med 3 dB avvikelse 
och tåligheten är 100 W. I basen sitter en 15-tums
enhet som alltså är servostyrd över ett 150 W -steg. 
I övrigt ett dom-element från 500 Hz - 6 kHz 
med stark magnet. 

En separat förförstärkare kommer från 3A med 
en nio punkters FK-variator jämte ett kraftigt slut
steg. 

AKG 

Utöver lirmans kända mikrofoner. utförda i olika 
tekniker. visades en serie nya hörtelefoner med in
tressant membranteknik. bl a ett system med 
många cirkulära membran. Dessa modeller har RT 
till provning och de avses bli beskrivna separat i • 
det kommande. De är i sak utvecklingar av det 



Folk som är proffs på att lyssna 
lovordar de här: 

B&WDM4 
~DM 4-orna producerade 
otvivelaktigt en häpnads
väckande baskraft och en 
volym imellanregistret 
som vi skulle ha väntat oss 
från en stor Tannoy." 

HI-Fl ANSWERS, England 

DM4 
Frekvensomfång ± 5 dB 80 Hz - 20 kHz 
Delningsfrekvens 2,5 kHz och 14 kHz 

B&WDM2 
"DM 2-an gick igenom alla testen 
med enastående resultat ... Jag 
tvekar inte i att placera den här 
högtalaren i översta trappsteget 
bland moderna högkvalitativa 
.system." GRAMOPHONE, England 

DM2 
Frekvensomfång ± 4 dB 60 Hz - 20 kHz 
Delningsfrekvens 3 kHz och 14 kHz 
HF Contour-kontroll ± 2 dB mellan 3 kHz 

och 14 kHz 

B&WDM6..aa 
" nya DM 6, en superI judkäIla för 
de mest kritiska anspråk." 

RADIO & TELEVISION, Sverige 

DM6 
Frekvensomfång ± 3 dB 50 Hz - 20 kHz 
Faslfrekvensomfång ± 1 SO 150 Hz - 5 kHz 

± 300 100 Hz - 20 kHz 
Delningsfrekvens 500 Hz och 5 kHz 
Faslinjär från 2 m till 10 m (d v s inom normalt 
lyssningsområde). 
LF Contour-kontroll ± 2 dB upp till 400 Hz 
MF Contour-kontroll ± 2 dB mellan 500 Hz och 5 kHz 
HF Contour-kontroll ± 2 dB ovanför 5 kHz 

Men det viktiga är naturligtvis 
att du lyssnar själv. 

B&W högtalare. 
Svensk Audioproduktion, Fack. 22101 Lund. Tel 046/ 112070. 

Informationstjänst 5 
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utmärkta Cardan l40-systemet som vi tidigare be
skrivit. "Sextett Cardan" har en intressant ny kon
ception med sex runda utjämningsmembran utöver 
de sedvanliga Ijudalstrarna. Rumsverkan . reso
nansutjämning och akustiska perspektiv forbättras 
starkt. En annan typ heter AKG KX 2 Cathedral 
och är. hör och häpna. en speciallur for orgelmu
sik! Elektronisk sådan. märk väl - här får man 
"fullt sound" plus det annars svåruppfattbara vi
bratot. 

En tredje. ny typ är en infrarödhörtelefon. en 
trådlös lur enligt Körting-systemet (FM-direet de
teetion). 

Starkt försenad i presentationen är den pick up 
som det varit känt att Wienfirman arbetat med i ett 
par år då man vill vidga sina traditionella områden 
mikrofoner - hörtelefoner. Redan 197 S skulle den 
nya avkännaren visas fackpressen. men av allt att 
döma har man fortfarande en del problem. Detta 
antyddes veckan innan ParisfestivaJen. nämligen 
vid Audio Engineering Soeietys Europakonvent i 
Ziirich. där glimtar gavs av utvecklingsarbetet. 
Prototyper finns. - Av allt att döma har man hos 
AKG tagit fasta på att en på gängse sätt avfjädrad. 
ankarburen "nål" i avkännarsystemet vid sin verti 
kala fjädringsrörelse upp och ner ger upphov till 
något som får samma verkan som Dopplerdistor
sion i spårmodulationen. Vad man kan sluta sig till 
är att AKG därfor favoriserar en stummare upp
hängning av nålen men fOrbättrad dämpning av 
systemet. något man anser ger lättare spårning och 
lägre distorsion. 

Det" skall hur som helst bli en intressant debut 
AKG gör då man omsider for ut sin nya pick up 
och offentliggör detaljerna. 

Arcane 

En överraskande bekantskap. tillika en som givits 
framträdande plats - nämligen som demo-system 
i den stora konsertsalen i Palais de Congres inom 
utställningskomplexet vid Porte Maillot i Paris. 
Det rör sig om ett toppsystem alla kategorier -
pris i hemlandet 27 600 francs! Vad får man då for 
dessa nästan 30000 kronor? En fOrforstärkare. ett 
trevägs elektroniskt delningsfilter. fem effektfOr
stärkare att välja mellan och med data i superklass 
som t ex frekvenso mfång från 10 Hz till 100 kHz. 
stigtider under två /I-S. klirr lägre än O.OS % och 
dämpningsfaktor 400. Men alla forstärkarna ger 
70W. - I anläggningen ingår tre högtalare: En 
gemensam "baskommod" lik den i Infinitys Ser· 
vo-Statie jämte två hyllförlagda sidosystem för öv
riga register. Basen kommer från en specialbehand
lad Lansing 22 - 15 B om 34 cm. Mellanregistret 
används en annan JBL för. LE-B, och i toppen fin 
ner vi välkända Celestion HF 2000. Originellt lag
da delningsfrekvenser: 120 Hz for bas/ mellanom
rådet och 10 kHz som gräns fOr detta och diskant! 
De elektroniska delningsfiltren skär med 12 dB/ok 
tav och har särdeles ringa fasfel. 
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Fig 7. Den mycket idealiska frekvens gången från högtalaren i fig 6, enligt tillverkaren ••• 

Fig 5. SR:s utsände herr Valentin smyger med 
sin fick-kassettapparat får att banda in SR:s musik 
den akustiska vägen. Senare återfanns dock både 
han och Tage Olhagen i mera naturlig miljö, kon
trollrummets. 

Fig 6. Firma 3A:s Andante Ultra Lineaire-högta
la re - "L'enceinte d'avant-garde", menar firman. 

Förförstärkaren har fem ingangar för sedvanliga 
programkällor. Phonoingången hå ller 5 mV käns 
lighet fö r 80 d B s/ N. "Tonk ontrollerna" reglerar 
fö rstärkningen över de tre registren. Mätt genom 
hela signal kedjan fra m till högtalare uppgar distor · 
sionen fö r mellanregistrets del till mindre än 0.1 2 % 
vid kHz och full effekt. 

Vid demonstrationerna i den stora hallen lät det 
imponerande med anmärkningsvärd dynamik i det 
stora rummet. Tonkvaliteten är svår att ge omdö· 
me om. då såväl musik som inspelning var okända. 
men det spontana intrycket blev känsla av god 
spridning och ett akustiskt tilltalande perspektiv. 
där man dock saknade något av elektrostathggta
lamas lätthet " i toppen". Dock kan detta möjligen 
skyllas inspelningen. Arcane-systemet. som kom
mit till hos en grupp unga ingenjörer i Strasbourg. 
får sägas vara den kanske största överraskningen 
på Festivalen. 

ASD 

Denna firma har på förvånande kort tid givit ifrån 
sig en rad fOrstärkare. nu kommer även högtalare. 
Produkterna håller goda data i stort sett men står 
utformningsmässigt tillbaka en del. Störst är ASD 
Stereo 400, 2 X 200 W. och fOrsteget 410 som om
fattar ett klass A -steg i sig for hörtelefondrivning. 
Högtalarna är tämligen konventionella. Den störs· 
ta har 13 tums bas. dubbla 10 tums mellanregister 
och en dome-diskant. 

Audax 

Lika välkänd som framgångsrik fransk högtalarfir
ma som speciellt lagt an på elementtillverkning åt 
andra - exporterar t o m till Steward Hegeman i 
USA. som annars själv gör sina element. I år inga 
större nyheter utan man forde fram ett par bra men 
traditionella saker. A 230 t ex. som är ett två vägs
system som tål 30 W men med synnerligen jämn 
ton kurva. - A 360 är ett trevägssystem som tål 60 
W och här är nedlagt en del arbete i höljet för att 
man skall undga kantrenexcr och diffrakti oner. 
.4 4/0/ ta l 100 W och är etl 4 vägssystem. Del 
ningsfrek ven serna är intressant a. 200 I 200 
S 000 Hz. och man har en fö rn äm lig frek vensgang 
upp till 22 k Hz. enl igt mätningar. Elementet för 
"nedre mella n registret .. är a, .. Bexiform " för memh 
ranet Bextrene" Filtret är sa hrant som 18 dBI 
ok tav. Hela systemets resonan sfrekvens är 3':1 Hz. 

Audiotec 
Många vallfardar med forväntan till denna lilla 
franska firma som brukar vara mån om bra ljud 
både från högtalarna och forstärkarna samt. inte 
minst. hörtelefonerna. Man bygger nu två forstär 
kare om 3S och SO W. båda sambyggda. två fo r· 
steg och två slutsteg - SO resp 100 W/ kanal. De 
två högtalarna man gör kan fås i sex utforanden . 
Firmans elektrostathörtelefoner får sägas ge god • 
valuta for pengarna. även om de har rykte att vara 
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•• 
Lura inte dig själv 

du sim välja stereohögtalare! nar 
Du köper dina stereohOgtalare för att få en ljudupp

levelse hemma i vardagsrummet som är så nära verkligheten 
som möjligt. Nöj dig då inte med högtalare som bara ger dig 
stereo på bredden. 

En sådan högtalare saknar möjligheten att återge 
musikp.n med originalets rymd och djup. Du hör mer hög
talare än du hör musik. Det är därför våra högtalare, 
konstruerade av Stig Carlsson, inte ser ut som några andra 
högtalare. 

För att ge dig en musikupplevelse inte bara på bredden, 
utan också på djupet. 

Lura inte dig själv på något av den upplevelsen. 

Ta av gallret eller fronten på praktiskt taget vilken 
annan högtalare som helst. 

Du kan bokstavligen se att andra högtalare sprutar 
iväg hela diskantregistret rakt emot lyssnaren. Men så 
fungerar ju inte ett instrument i ett rum eller en konsert
lokal. En gitarr tex sänder iväg en del av ljudet direkt emot 
dig, resten åt alla håll i rummet. 

Det ljud som reflekteras tidigt, t ex niot väggen bakom 
den som spelar, når ditt öra nästan samtidigt som det 
direkta. Du får på så vis två ljud. Ett direkt och ett tidigt 
reflekterat ljud. Det kon::uner så snabbt att det för hörseln 
verkar gå ihop med det direkta. 

Ljudet får rundhet, volym och fyllighet. Titta nu på 
placeringen av de små högtalarelementen i den av Stig 
Carlsson konstruerade högtalaren på bilden. Så ser ingen 
annan högtalare ut. 

Carlsson högtalarna återger, genom diskantelementens 
placering, både direktljud och tidigt reflekterat ljud. 
Precis som i fallet med gitarren. Precis som i verkligheten. 
Men det som framförallt förklarar våra högtalares överlägsen
het: Det tidigt reflekterade ljudet, som Sonabs högtalare 
på ett unikt sätt tillvaratar och utnyttjar, placerar också ett 
visst ljud inte bara i sidled som vanliga stereohögtalare gör 

utan också i djupet. Svårt att förstå? Tänk på en spegel, 
den ser ut att placera föremål långt bakom spegelglaset. 
Sonabs högtalare gör exakt detsamma med det inspelade 
ljudet. Det är med hjälp av denna "ljudspegel för öronen" 
som rummet du sitter i liksom öppnas mot ett angränsande 
rum. Och det är tack vare detta nya rum som högtalarna 
skapar som ljudet kan breda ut sig också i djupet. Det är 
först i tre dimensioner som luftigheten i en ljudbild kan 
uppstå. Men observera! Denna ljudspegel som skapats av 
högtalarna speglar inte, som i en vanlig spegels fall, ditt 
eget rum. Utan upptagningslokalen. 

Rummet där inspelningen gjordes. Vare sig det är en 
livekonsert med Elton John på en fotbollsstadion, Roxy 
Music på någon liten London-club eller en stråkkonsert 
i Konserthuset. 

Nu har vi bara talat om diskantljudet. Men sprid
ningen av bas- och mellanregistret i Carlssons högtalare är 
lika unik den. När du lyssnar till ett par Carlsson högtalare 
var kritisk. Se först till att högtalarna står rätt. 

Ingen högtalare kan göra sitt bästa skymd av andra 
eller undanskuffad under en hylla. 

(Våra bruksanvisningar visar hur högtalarna skall 
placeras.) Lyssna sedan hur det låter både högt och lågt. 
Med mycket bas och lite bas. Med mycket diskant och lite 
diskant . Lägg märke till äktheten, renheten och ljudets 
naturliga färg. Lägg märke till att du lyssnar till stereo inte 
bara på bredden utan också på djupet. 

Som i verkligheten. Ljud - Såsom i en spegel. 

SonabAudio 
Innan du köper några nya högtalare tycker vi att du ska läsa 

igenom Sonabs nya hifi-broschyr. . 
Den får du gratis hos alla hifi-handlare som säljer Sonab. 
Du kan också skriva till oss om du vill veta mer om några av 

våra produkter. Skriv till: Sonab Audio, Fack 16210 Vällingby. 
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Fig 9. En av de 
strikta förstärkar
na från franska 
Audiotec, 100 resp 
70 W totalt. 

Fig 8. Perspektivet ler intryck av möbeHlyttning 
men fÖRStäDer alltså den fyra enheter tunga Ar
cane-anläanlngen. 

ömtåliga. - Tunern FM T 932 har ganska ordinä
ra drag. 

Förstärkarna är det i fOrsta hand som givit fir
man bärkraft. De har ett strikt, nyktert utseende 
och har goda klangegenskaper. Förförstärkarens 
stigtid är 0,9 ilS och all slags distorsion låg. Låga 
är faktiskt också priserna på Audiotec : Den stora 
fOrstärkaren kostar bara I 945 francs. 

Audiotec kommer snart med ett ljudsystem som 
erinrar om Arcane, bortsett från att varken elektro
nisk delning eller fOrstärkeri ingår. Basdelen håller 
dubbla 25 cm element i en mottaktkoppling. 

En intressant firma, bland vars kunder vi finner 
både Radio France. Polydor, Valois, DG och and
ra kända skivbolag och radiofOretag. 

Breucr Micro-Mcchanik 

Den så betitlade firman är en enmansrörelse i Lu
zern, Schweiz, och lika lite som firman brukar del
ta i andra mässor var den företrädd i Paris. Emel
lertid blev RT:s medarbetare B0rja inviterad till 
firman, sedan kontakter etablerats vid AES-kon
ventet i Ziirich. Mannen bakom den excellenta ton 
arm det gäller heter Breuer, och han håller till i en 
liten fabrikslokal där det står några maskiner. en 
kräset vald stereoljudanläggning plus en liten kon
torspulpet ... Här har Breuer satt ihop en utmärkt 
tonarm av vanlig radialtyp. men gjord med schwei
zisk precision och detaljomsorg kan den visa upp 
några detaljer som utan vidare placerar Breuers 
Dynamie 5 AF-tonarm bland världens bästa. Priset 
har också blivit därefter och då det rör sig om rent 
hantverk är summan I 400 SF inte förvånande. 
Men armen är bara halva varan - Breuer har 
(ihop med en specialversion av tonarmen) en pick 
up att erbjuda också. Det är EMT:s TSD-15 som 
han sätter främst bland alla i hela världen. Han 
köper då in ett parti pick uper från den tyske till 
verkaren och modifierar dem genom att omge des
sa tungviktare med ett lättviktsskal. ändrar upp
hängningen och dämpningen fOr pick upens rörliga 
delar. vilket ger något bättre spårningsegenskaper 
plus lägre distorsion. En dylik EMT-special jämte 
särskild Breuer-tonarm kostar inte småslantar! 

Ett pålitligt och utan fOr firma Breuer gjort test 
visar att en vanlig Breuer-arm utan svårighet fOr
mår avkänna också knepiga spår ihop med en 
ADC XLM Super Mk 2 ned till 0.3 p. Armens 
geometri ger ett överhäng om 20 mm och avstån
det lagringen till nålspets är 228 mm. Det rör sig 
alltså om en relativt kort arm. Tangentiella spårfe
let uppges till ± 1,25". Anliggningstryck och ska
tingkorrektion justeras över en fjäderlast som inte 
är graderad. Önskvärt är i stället att en precisions
vikt används ihop med armen. Armen är givetvis 
mycket starkt dämpad och konstruktören har Iyc-
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Fig JO. Audiotec gör också en bra elektrostatisk 
hörtelefon som ses här med spänningsaggregatet. 
Firman ligger i Arcueil. 

kats flytta ned alla torsionsresonanser till låga om
rådet 6 - 7 Hz. Tonarmen är viskosdämpad. 

Breuer-tonarmen är en av de nya som otvivelak
tigt medger optimala arbetsbetingelser för avkän
narna. Tester visar också att ett flertal pick uper 
monterade i Breuer-armar får bättre provningsre
sultat än anslutna vissa andra tonarmar. trots att 
dessa är a v god klass . Spårning och distorsion är 
främst vad man kan förbättra så här. 

Otto Braun 

Här en tysk nykomling som låtit tala om sig. Den 
här högtalaren har nordisk anknytning, eftersom 
den delvis baserats på arbeten av norrmannen Rag
nar Lian , som RT utförligt redogjort för i samband 
med genomgång av dennes SD-princip. Symmetri
cal Drive, imellanregistret. Diskantelementet är 
det intressantaste. Braunhögtalaren använder en 
förbättrad s k jontweeter utan transformator. Den 
här ljudspridaren är ju omtalat "snabb" i respon
sen och LK 4 S har också en god transientförmå
ga. Också basdelen är Lian-anknuten genom när
varon av ett dubbelkammarmonterat system som 
drivs aperiodiskt. 

Mätvärdena talar om bas ned till 30 Hz och hög
tonsregistrering upp till 50 (!) kHz. Upp till 100 W 
kan man tillfOra effektmässigt och impedansen är 8 
ohm. Volym 74 liter. En intressant ljudkälla. 

Cabasse 

RT har under åren uppehållit kontakter med denna 
franska firma och dess charmanta kvinnliga chef i 
Kergonan. Brest. De vartannat år instundande in
ternationella TV -symposierna i Montreu.x brukar 
vara de mest professionella sammankomsterna där 
dessa goda högtalare demonstreras för fackfolk. 
den egentliga kundkretsen. Cabasse gör därutöver 
fOrstärkeri. vibratorer. studiomateriel och hörsel 
hjälpmedel. Vi har tidigare beskrivit några av fir 
mans bästa högtalartyper. bl a de med integrerade 
drivsteg. Av någon dunkel anledning blir de här 
produkterna aldrig reguljärt importerade till Nor
den, åtminstone inte till Sverige och Norge. 

Från den lilla ZEF 130 med dimensionerna 
28 X 17 X 23 cm till den imponerande Brigantin 3 
VTA 54 340 - ~ätande 103 X 58 X 40 cm - har 
man en lång rad högtalare. Den sistnämnda. som 
vi visat i RT. har inbyggd fOrstärkare till sitt tre
vägssystem. De bästa Cabasse-högtalarna är bygg
da efter moderna principer. t ex med de akustiska 
centra fOr de olika drivelementen fcirlagda i samma 
plan fcir löptidskontroll i ljudet. I ett sådant system 
som Cabasse Sampan Lourd 31/ - 60 Hz - 20 
kHz inom 3 dB - återfinns en 2,5 cm diskantka
Iott. en ny "dom" om 5,5 cm och en basalstrare om 
hela 30 cm. 

Cabasse hör till de firmor som är särklassigt go
da demonstratörer. Väldigt lite synes lämnas åt 
slumpen. Lokal . musik och ljudkällor är samstäm
da. Antin gen spelar man originalband eller också 
har man låtit göra egna, specialgraverade skivor. 
Ahöraren, som knappast kan reservera sig mot då
ligt programrnateriaI. lämnar som regel en Cabasse
demonstration i klar fcirvissning om vad högta
larna kan prestera. Så bemödar man sig att t ex 
flygelklang blir övertygande väl återgiven. med en 
kraft, precision och ett perspektiv som om instru
mentet vore fysiskt närvarande - oerhört viktigt. 
då många åhörare troligen har en inre uppfattning 
om pianoklang som styr upplevelsen . Piano och 
flygel är ju som regel de vanligaste instrument man 
råkar på. 

Cabasse använder alltid de egna fcirstärkarna in
fOr publik . De är alltså av god klass. Däremot får 
firman bry sig med att hitta skivspelare utifrån. 
För två år sedan tog man upp en ganska unik 
fransk skapelse. som dessvärre f6rsvunnit sedan 
dess i vimlet av produkter - bl a hade man som 
Ortofon magnetisk anti-skating och lagringen/ 
upphängningen av armen var osymmetrisk (uni
pivot). I år visade man ett verk från Royal Son 
med en servodriven tangentialtonarm. Tonarmen 
verkade vara mera avancerad än andra jämfcirbara 
produkter, bl a styrdes den med fiberoptiklänkar. 
Verket var en prototyp och finesserna inne fcir pa
tentansökan. så någon närmare beskrivning kan vi 
fn inte ge. 
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Fig 13. Radio France - f d ORTF - har som 
monitor på många håll Elipsons 4240. Högtalaren 
påminner numera inte så lite om en skulptur. 

Fig 14. Elipsons klothögtalare 1302 som fått 
starkt gensvar. 

Fig 12. Ett av Filsons rörbesickade 
slutsteg, AMT 2060 som ger 
2X6O W. 

Fig I I. En av ASD:s största forstärkare, forsteget 
ASD 410 som har en klass A-forstärkare i sig for 
hörtelefondrift. Man får 4-kanalmöjUghet och har 
sex dubblerade ingångar jämte bandkopiering etc. 
Den kostar ca 7 000 kr i Frankrike. 

Elipson 

Ett referat från Festival du Son blir också alltid ett 
där högtalartillverkaren Elipson syns. Som vi tidi
gare nämnt är firman leverantör aven serie origi
nella monitorhögtalare till franska radion, många 
grammonfonfOretag. labb osv, stora system med 
ett slags rundstrålare upptill, och många är de 
skivaffårer i "Frankrike som litar till Elipsons pro
dukter liksom studios. samlingssalar, hallar osv. 
Vad som är mindre känt är att firman faktiskt i det 
fOrdolda under många år tillämpat en del av de 

. principer vilka i dag är i ropet. Sålunda hade man 
ett slags faskorrigerad baITel (phase-array) på 
marknaden långt innan Dah/quist i USA kom ut 
med sin produkt - men Elipson gjorde aldrig nå
got nummer av saken. man är som sagt hårt upp
knuten till professionella avnämare som köper 
större delen av tillverkningarna. Och detta med 
rundstrålning - i synnerhet det tyska konceptet 
med s k Kugelstrahler - tog man upp fOr länge 
sedan. som antytts. Man har även sedan starten 
hållit hårt på att använda de mest gedigna material 
som stått att få. Högtalarna är därfOr tunga och 
solida. 

Också om inte alla kan gilla den ganska - en
ligt US:s mening - omisskänligt vassa och urfrät
ta diskanten från firmans högtalare ger de en su
perb ljudkvalitet. Nya för året är modellerna 1402 
och 1403. båda med ovanligt utseende men väl
gjorda. 1402 är tvåvägsgjord med ett 17 cm bred
registerelement ihop med en kalottdiskant. I basen 
fungerar Elipsons "trippel resonator-basreflex"
lösning. Med 4 dB avvikelse har man ett tonområ
de från 50 Hz till 20 kHz och högtalaren tål 60 W. 
där klirret ligger på ca I %. enligt data. - 1403 är 
trevägsbestyckat och tål 100 W. 

Elipson har genom åren utbildat en kräsen de
monstrationsattityd. också den firman. I år visade 
man den lilla men stort ljudande 1302. Den mini
ljudkällan ljöd så bra att mången tvivlade på att 
inte en större pjäs bestod ljudet någonstans i 
grannskapet .. . 

Elipson finns inte heller företrätt i Sverige. Man 
kan undra varfOr . 

ERA 

ERA är ju en av de få franska företag i audiobran
schen som nordisk publik är fOrtrogen med. oaktat 
just ERA haft svårt på marknaden i Sverige till 
fOljd av agent byten och reservdelstrassel. F n ser 
det inte ut som om märket var företrätt. 

Sin vana trogen visade ERA en rad nya model
ler på expon men som vanligt är det en öppen fråga 
om och när de sätts i produktion? Metoden att 
komma till utställningar med prototyper enbart är 
utbredd. och i Frankrike är ERA jämte t ex Scien
telec och Esart framstående på detta. Man har ty
värr intrycket att mässan blir försöksfält. Produkt
iden är en fOrsöksballong. Får man inte respons 
nog, stannar det hela vid demo-exemplaret. Så 
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..-
skall ändå inte mässor för konsumtionselektronik 
och tillträde för allmänheten användas! Men foto
världen är ibland precis likadan, för att inte tala 
om bilindustrin. 

Gäller det en apparat man dock tänker sätta i 
produktion men som bara finns i något enstaka 
labb-ex minst ett år framåt kan man också undra 
över det berättigade i att visa det på en mässa för 
andra besökare än fackfolk? Det blir alltid otill-

Fig 15. Högtalaren Elipson 1403 har givits en 
lika avvikande form som de klot- och konformade 
i det designlystna Frankrike, där individualismen 
lever i alla sammanhang. 

fredsställande reaktioner då varan visar sig vara en 
"framtidssak". Och: Konkurrenterna får säkert 
som amen i kyrkan nys om detaljerna, och en del 
flinka herrar är aldrig för sent ute för att inte lyc
kas kopiera något bra - eller för att helt enkelt 
stjäla just marknadsföringsiden det gäller. också 
ett bra sätt att rycka undan mattan man står på! 

I fallet ERA kan man ju hoppas att t ex Mk 7. 
utrustad med en Grace-tonarm från Japan (Shina
gawa Musen). 707. kan dyka upp i detaljist ledet. 
Mk 7 såg tilltalande ut, enkel, funktionell men ele
gant. 

ERA Mk /5 hade styrts ut lyxigt med bl a berö
ringsautomatik och en egen tonarm som verkar ha 
varit på prototypstadiet i bra många år nu! - På 
tiden, hördes vissa mässbesökare muttra .. . 

ERA var en gång i Sverige ett av de mest omhul
dade Hi fi-verken och ett som många "oberoende" 
importörer av audiomateriel gärna valde att de- III 
monstrera med. I dag finns ju ett långt större urval ... 
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AUDIONYTT 
I KORTHET 
Dc nitigt experimenterande japanerna kommer 
nart att se till att vi har så där 6 - 7 slags tonkas

setter. Utom den' vanliga kompaktkassetten har RT 
i Jupan fått demonstrerade dels en 4-kanalig kas 
ett - sa mma format som kompaktkassenen och 

som ådan fullt kompatibel men alltså fOr 4 ·kanal
ljud. dels en fantastisk kompaktkassett med ny 
tape och hastigheten 2.30 -:m/ s. Hur man I det ak
tuella laboratoriet lyckades få ut en sådan kvalitet 
i ljudet har "i ingen förklaring till ... Det som 
dock vållat en stilla desperation i Europa är den 
s k El-kas setten. Matsushitas, Sonys och Teacs ge
mensamma "storkassett". Den är fysiskt mycket 
större än kompakten och går med 9.S cm/ s. Bandet 
är kvartstums. Det är så disponerat. att två små 
spår på sidorna kan hålla synkpulser etc för bild· 
visning. 

Ett speciellt system av perforeringar i höljet ger 
förmagnetiseringsval. aktiyerar ant ibrussys tem etc 
med El-kassetten . 
~ Det finns redan imponerande protot yper till nya 
El -kassettspelare. RT har sett bl a en SlOr och pam
pig "dubbeldäckad" Technics. som vi skall åter 
komma till . och vi skall visa mera detaljer om det 
ta senkomna svar på den sedan länge befintliga eu
ropeiska storkassetten UniselIe (av samma typ) 
som BASF gjort på Studers initiativ och vilken en
bart år avsedd för radiostationer . Den fråga alla 
tycks göra sig är : Har japanerna över huvud haft 
en aning om den flera år gamla Unisenen s exi 
sten ? 

l Europa har Philips intagit en mvcket avvak 
tande hållning och det är knappast troligt att EL · 
standarden vinner insteg på vå r mark nad annat än 
som udda fOreteelse. 
~ Sensati onellt och låter som ett aprilskämt: I 
Chicago demonstrerades Ball Corporations under · 
medel på flaska . Sound Guqrd, - ett skil'ytsko
nande spraymedel. som från början kom till för 
an\'ändning i vacuum och under viktlösa till stånd 
fOr rymdfarkosternas innanmäten. Det här medlet 
väckte en ormt uppseende och tillskri vs tlera fan 
tastiska egenskaper : Det lägger sig i mikroskikt 
över skivspåren och, samtidigt som dessa "dras 
över" aven nästIIn .oförstörbar . smörjande och 
spårningsunderlättande hinna som har alla möjliga 
fi:1.a egenskaper. dammavstöt ande etc. "härdas" 
rillorna. s å att man kan spela av ski van en oändlig 
massa gånger utan att spåren slits upp . . . ä ~ bara 
hälften sant har mr SCeI'e Oseman en förmögenhet 

asken! - F ö : De n 

Fig c. Dayton-Wrights nya DW-535 alt anslutas 
mellan elektrodynamisk pick up och forsteg. 

Fig d. Ferrographs nya analysator ARA l. 

skivorna - se RT nästa månad -- är 4S-varvare i 
LP-formatet och v i t a. Bolaget Chrystal Clear 
har funn it (?) att ko let i vinylplastmassan drar ner 
S/ N. varför man använder andra komponenter i 
massan och andra bind medel. Färgade ski, o r är 
dock ingen nyhet - si nglar var förr både röda . 
gröna och vita . . 
~ Avancerad audioteknik i konsumentledet: Nu 
har proffstekniken med tidfördröjningskretsar och 
-ledningar nån Hi fi -sektorn . T vå fö retag. Sound 
Concepts och Audio Pulse, presen terade dig ital a 
fördröjningsenheter fÖr hemstereo i C hicago. Båda 
arbetar med ett extra par högtal are cch en andra 
stereofOrstärkare. Båda kostar kring 600 dollar . 
Man förd röjer alltså signalen . som matas till hög
talarpar nr två. och simulerar sålunda en mycket 
stö rre akustisk rymd än rummets . Det hela är myc
ket mera ofisti kerat än 19S0-t alets "s pace expan
ders" i rörteknik som ett tag. flore rade. bl a från 
Fisher. De "ar ett s lags ekokretsar. Här får man 
med IC-teknik och ana loga skiftregister signalen 
fördröjd upp till 100 ms. f Audio Pulse-sys temet 
går man så tillväga. alt tonsignalen digitalomvand
las ti ll högfrekven ta digitala pulser. Dessa går in i 
ski ftregistren av datortyp och omsider återvandlas 
digitalpulserna til l tonfrekventa vå!!former i en 
D/ A-konverter. 

De som hört de här till Al/x-ingångarna anslut 
bara svstemen menar bl a att de är ett bra alterna
ti v ti ll 4 · kanal ·ud . Detta har man dock 

Fig a. ADC:s Aecutrae 4000 - en helt robotiserad 
skivspelare med fjärrkontrollenhet. kommandomo
dul med fR -avsökning. 

flera saker. t ex konsthuvudstereon. som fn tyck s 
ta en paus sedan tyskarna påvisat att rätt grava 
fasfel äger ru m med oc kså de bästa KUflsrköpje. 
Men fördröjni ngen har den fordelen att ingen som 
hel st "processing" av signalen eller program mate
rialet måste fö regå användningen i kretsarna. 
~ Apropå 4-kanal. Intresset varierar men är inte 
särsktlt stort. SQ har ryckt upp sig oc h gö r nu rik 
tigt njutbara saker - även om de svåra bristerna i 
matristrkniken kvarstår och blir uppenbara då 
man spelar av stereovarianten tillsammans med de 
o lika 4-kanalljudkoncepten. En tillverkare so m nu 
oc kså kämpar i 4-kanallägret är Shure, som börjat 
sälja en ca 75 dollar dyr pick up . M 24 H , för 
4-kanallj ud. Sh ure säger sig ha "känt förpliktelse" 
att konlIna med denna produkt. Den nya pick upen 
försäk ra vara så bra också i stereo att den bara 
överträffas av V-15 III . Shures produkt har indu 
str ins lägsta nålspetsmassa. 0.39 mg. Avspelnings
tryck: I.-S p. Att stereoåtergivninge n är särskilt 
viktig en li!!t Shure beror på att "allt ljud man får ut 
från matrisskivor och mellan 60 och 90 procent av 
informationen i de 'di skreta' s kivorna ligger inom 
'grundsignalens' basband" - dvs går att återfinna 
i stereomi xningens innehåll. 

~ Dynaco i Philadelphi a har haft god framgån g 
med det Bongiorno-konstruerade. goda 400-slutstc
get. Det kommer nu att finnas i ett par varianter . 
t ex 410. Ett av utförandena blir enklare än 400 :5 
och saknar skyddskretsarna Dy na Guard etc. Im
port i höst till Elfa. 
~ ADC eller Audio Dynamies i Connecticut loc
kade fascinerade åskådarskaror vid A ES i Ziirich 
då man visade det som kallas "världens fOrst a da
toriserade ski vspelare". Accutrac 4000 heter un 
dervverket. och enligt vad RT erfarit är det hela en 
konstrukti on av brittiska BSR som man dock fun 
nit mindre lämpad alt själv ta hand om. då BSR ju 
är inriktad på massmarknaden . Accutrac är "den 
enda direktdrivna skivspelare n med elektroniskt 
spårvai och datoriserad minnesbank " . heter det. 
Verket är pampigt med s trobosko p[allrik . fyra run 
da knappa r för bl a "sensor" och "pit ch" jämte 23 
(!) omkopplare för alla jipporJ. spårval etc. Man 
kan alltså t ex dra sig tillbaka till sin bekväma sof
fa . med fjä rrstyrning från en elegant metall dosa 
starta "erket och få det att - efter för program me
ring - välja de spår på en LP man vill höra resp 
välja bort de man inte önskar. Den runda "kom· 
mandomottagaren " stirrar på en med sitt Iysd iodö · 
ga som en klotfo rmad robot. 

Skivspelaren kan också fås a tt spela av spåren i 
den ordning man själv vill .. . Det hela fun gerar 
praktiskt genom insats av en liten fR -generator 
och en detektor som ligger i spee ialpick upen ADC 
LMA -l. Generato rn fokuserar en smal infraröd
Ijuss tråle på ski van. Spåren sprider lju set och mel 
lanrummen mellan spåren reflekterar tillbaka en 
del till detektorn som triggar t0narmens mekanism. 
24 spår går att programmera in och. det skall im\'-

...... ;.,---.."..; 
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mofoners. så man undgår rasp och "tomgång" ef
ter varje avspelat spår innan nästa tar vid. I R 
sensorns precision ä r sådan alt den klarar praktiskt 
taget vi lken tät spårgrav yr som helst. Verket inne
hållet MOS-kretsar som programmkontrolleiektro
nik. direktdriften och ni vån hos mullret är state of 
the art med - 70 dB enligt DIN B . to narmen dri vs 

Fig e. Ej berörda i texten är några nyheter från 
Nagra Kudelski. Här den speciellt for reportage
bruk avsedda monomaskinen Nagra I S som vi 
fann på en brittisk mässa. 

figl: Den här mycket på engelskt initiativ ut
vecklade drivningen med stora (26 cm) bands polar 
finns nu till Nagra. De redan tidigare fornämliga 
driftegenskaperna sägs bli ännu bättre med den 
stora spolIasten. Nagran blir med adaptern for 
10,5 tums band något aven studiomaskin for länga. 
sammanhängande tagningar. 

av servo motor och värdena for både tonarm och 
pick up. båda specia lframlagna. ser goda ut. 
LMA - I-avkännaren är av ADC:s inducerade mag
nettyp och har en stor diamantspets. Verket torde 
slå B&O:s elektroniska tangentialgrammofon som 
vär ldens s tatusgrej nummer ett m~n kan ju va ra 
ganska praktiskt i en rad sammanhang. också. 

Såväl p ri s som utsikter till wensk import ä r inte 
bekanta f n. ADC -im portör är Harry Thellmod i 
Stockholm. 
• Från ADC kommer också el! tvåkanaligt 
12 -bandfii ter. en FK -variator med 24 potent io met -

, .,. --~ ~~ .. -,. f!! 

rar. A DC 500 Frequency Equalizer hcter nyheten 
so m har några ovanliga drag; ett yttre sådant är 
närvaro av två utstyrningsinstrumem på panelen 
och av de inre. elektriska kan nämnas att filtret har 
intern omkoppling fOr utjämning också vid inspel
ning. Try~ker man på knappen "Line-Record " och 
"Monitor" behövs inga omdragningar av kablaget 
utan mail spelar in rn automatiskt frekvenskorri 
gerads signal och övervakar den exakt som den 
uppenbarilr sig på bandet __ . 

Det finns en rad bra tillbehör. som t ex en kalib
rerad !judnivåmeter med en testskiva. till vilka sa
ker man skall an vända instrumenten på fromen for 
att mäta in stereoanläggningen resp stereobalan 
sen. Till ett par andra inkalibreringar måste man 
ha en mikrofon med kända data. 

• Europas tydli gen Tredje bidrag till beståndet 
loptidskorrigerade högtalare efter B&O samt Bo
wers & Wilkins: På några av de brittiska utställ 
ningar som ägt rum under sommaren har en ny. 
fasriktig högtalare fr ån Rank-Wbarfedale debute
rat: Man har då valt all låta den få det anrika 
Leak-nam net. som koncernen också äger sedan 
länge. Leak -högtalaren finn s i ett par oli ka utföran
den och RT:s korrespondent Basil Lane har utlåtit 
sig alt nykomlingen låter mycket lovande. Om 
svensk im port är f n inget bekant. 

• Högtalare av lite annat slag: Nu har - efter år 
av dröj~mål och trassel - ett par ,tora. gasfyl lda 
fullelektrostater från kanadeniska Day ton-Wright 
anlänt till Tore I·Vallenstrand. De tå l dock flyg
transport dåligt. eftersom gas hade läckt ut ur den 
ena. Dayton-Wrights princip har vi beskrivit fOrut. 
Den med nya pengar nu rekonstruerade firman har 
börjat tillverka XG-8 Mk 3, "t redje generat ionen" 
av dessa speciella gas-elek!rod-e!ektiostathögtala
re. Dessa gasfyllda. delningsfilteriösa och cell
membranfyllda flak imponerar genom att ge så 
mycket som 11 5 dB på I m och de tål upp till I 
kW in. Vi har lyssnat lite och intryckt:t är utmärkt 
- jfr med omdömena om japanska Stax på annan 
plats i tidningen. Pri s per par för XG -8 Mk 3: Ca 
17000 kr frå'l Wallcnstrand. - Spänningsaggre
gatet ingår men väger 50 kg! 

• Day ton-Wright har också sina TL -4 isats forlll. 
ett nar höga ljudledn inga r utfcirda som 4-vägssys
tern. Basenheten är en 12-tummare. Den ligger fak 
tiskt okon ventionellt i det att den placerats upp/iII 
på Je här "telefonkioskerna" och den dri~s verti 
kalt ror att man ~kall undgå cenrreringsproblem 
vid inplaceringen . . _ det blir också . tror kon struk 
tören. mindre stående vågor och reson anser i rum 
m.:t då. vil ket man kan betvi,la. Freb'ensgång: 
Inom .. dB upp tili 20 kH7.. Baselementets väl däm 
pade resonans ligger vid 8 Hz. en ligt data. 
~ Sist i raden från D-W. St'm ju har en räcka in 
tressanta audioelekt roniska apparater som tonkon 
trollösa forfor<tärkare. är DW-535 . änn u en i den 
langa raden av an passningsen heter för pick uper 
med rörlig spole. Den kallas med typiskt språk -
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Fig b. ADC:s nya FK-variator 500. 

bruk ror "Ultra High Definition 
Preamplifier" och skall anslutas 
Den är nätdriven och väl skärmad. En bra sak 
kontakterna av BNC-typ för att man skall långt 
gående undgå glapp och spral.:störningar samt in
läckande brusfålt. Frekvensgången sägs sträcka sig 
mellan 9 Hz och 500 kHz inom 1.5 dB. Stigtid: 
Under 0.6 ilS och stabilisering inom 0.4 ilS . Bruset 
anges typiskt under 70 dB med pick up. 

• Infor AES-publiken demonstrerades två upp
märksammade svenska konstruktioner från SATT 
under Telefunken-namnet: Den slutforstärkare 
som tilldragit sig stor och posit iv uppmärk samhet 
i skilda sammanhang och den portabla produk
tionsmixern SAM 82 med åtta ingångar. Mixern är 
främst tänkt ror radioändamru och väger 8 kg. 

• Mera professionellt: Ferrograph, som fått god 
respons för bandspelarna Studio 8 oc h nu Studio 
7, har haft premiär for en avancerat tänkt analys
enhet. Audio Response Ana(l'ser, ARA l . Den erin
rar om en spektrumanalysator. Indikeringen sker 
av forstärkning vs svept frekvens på ett bildrör 
med lång efterlysning och logaritmisk frekvensan 
givelse upp till 20 kHz. 

• Festival du Son bjöd i år på något så säilsym 
som en komplett Hi Ii-anläggning från Polen. där 
tyngdpunkten lagts på en 4-kan;,lig bandspelare! I 
Östblocket är det mest Ungern som hittills haft vis
sa professionella bandspelare. radiomateriel o dyl 
att visa upp internationellt. medan t ex Hi ii-pro
duktionen från DDR och Tjeckoslovakien mest 
kunnat anas genom tidningsrapporter. Det O\·äma
de po lska systemet kallas Unicra och vår bild visar 
4-kanalbandspelaren Stereo Quadro. Det hela ver
kade både genomtän kt och välutfort i det mesta. 
Kanske 4-kanalljudet blir en angelägenhet för det 
lovande I-fi fi -intresse som hålier på att växa sig 
starkt i öst? 

• Avslutnings"is finns det en mängd internatio
nella nyheter som vi inte berön. mest japanska. 
vil ka dels visats vid RT :s industrib.:sök. dels på 
sommarens mässor. Er. typisk sådan är Nakami
chis nya 600-kassett med tillhörande mixer/ förfor 
, tärkare : en högintressant sak ~om vi senare skall 
presentera mera i detalj liksom en rad ö" riga Ja
pan -ny heter. 

US 
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på grammofonverksidan. men fortfarande har utan 
minsta tvivel ett tonarmslöst verk en god mark
nadsframtid här. ERA är ett av de få verk som 
synes kunna förses med lite av varje i tonarmsväg 
(så länge inte den speciella ERA-automatiken 
störs). De nuvarande modellerna bör kunna erbju
da åtminstone en med valfritt arm-montage. 

Esart 

Firman är en av Frankrikes största radio- och Hi 
fi-fabriker med produkter ute i minsta butik landet 
över. Utan vidare gäller att formgivningen är ele
gant särpräglad, lätt futuristisk och på samma 
gång strikt proffsnykter i linjerna. Driftsäkerheten 
bör nog få högt betyg, eftersom grejorna stadigt 
brukas i skivatT"ärer och varuhus. - I år fördes sju 
nya modeller till möte med publiken i en s k S-se
rie. S står då för en FM-tuner med varaktordiodav
stämning. FET-ingångssteg etc och med icke för
aktliga data. S I är en sambyggd förstärkare om 
2X26 W, S 2 en liknande om 2X35 W och S 3 
ger 2 X 60 W ut. I år blev det debut för högtalaren 
E 45 med egen förstärkare inbyggd, ett drag frans
männen är förtjusta i, medan tyskarna tycks ha 

övergivit det. 45 är ett trevägssystem med servo
styrning av basen från förstärkeriet. 

Liksom flera andra firmor hade Esart ordnat 
med live-demonstrationer. här i form aven jazz
grupp som fick spela mot sig själv - då instru
menten tystnade tog skivor och band vid. och allt 
ljud tappades ut från högtalare framför estraden. 
Det lät verkligen förbluffande identiskt och åhörar
na var imponerade. RT-red också. 

I detta sammanhang bör sägas. att montrarna 
och rummen i Paris nu som alltid var präglade av 
omväxling, av fantasi och elegans och där nästan 
alla väl tillvaratog sina möjligheter med någon 
form av personlig touche. i dekor. inredning. ljus
sättning, varuexponering och. givetvis. ljudet. Un
dantagen var lätt räknade. sådana trånga. varma. 
slött skötta utställarutrymmen där inget kunde at
trahera besökaren utom att komma tillbaka till en
tredörren hastigt. 

Fil son 

Också detta en stor och ledande fransk tillverkare 
som satsar hårt på nydanade produkter och ny de
sign. Kvaliteten verkar vara god. Filsons urval till 
godoser också rörentusiasterna. som i Frankrike är 
rätt verksamma och har en del eget att välja på: iF 
1100 heter ett monoslutsteg om 120 W som Filson 
har god avsättn ing för. Där sitter ett par dubbelt 

Fig 17. ) Esarts stora sal ägde en tin musik- och mottaktkopplade EL-34 på utgången. AMT 2060 
högtalardemonstration rum med a/b-prov som är en stereoförstärkare med rörbestyckning. effekt 
verkligen övertygade långt. Här en, tyvärr~dåI~·~i""g.:.., _ _ --'2~x"-160 W och AMT 2100 ger 2 X 100. 
glimt från den "kontrollrumsavbalkning" man 
b gt fl'" U k"11 bUk Nytt i år är dock ett par starkt avvikande högta-yg upp or vax ng av program a a - pu en 
tick höra jazzensemblens inbandade musik åter- lare: Espace är ett trevägssystem. golvstående och 
sänd genom högtalarna. slankt i formen. Controle är ett liknande men stör

re , där frekvens gången u ppges gå ned till 22 Hz (!) 

Fig 18. Klara, fårdiga, ett två tramp ... Esarthög
talarna på ramp framför ensemblen. 

Fig 16. Esart har ett "tekniskt" apparatprogram 
som tilltalar kontinental smak. Här den nya tunern 
i S-serien med firmans karakteristiska knappar 
i ovalform. 

och upp till 26 kHz . . . Man har använt en dubbel 
uppsättning 2.5 cm kalotter i diskanten. en 17 cm 
enhet monterad i en särskild kammare som mot 
drag till ev uppk ommande rellexionsverkan pa 
membran baksidan. och detta hög- och mellanregis
ter är kopplat med en 32 cm bashögtalare. Del
ningsfrekvenserna är lagda vid 280 Hz och 3.8 
kHz. Filterbrantheten kan ändras mellan 6 och 12 
dB per oktav i den här ljudkällan . 

Controle kan också fås i lyxversion och heter då 
FK Electronic. Här har man också dubblat basele
menten. infört elektroniska delningsfilter och stop
pat i ett förstärkeri som ger 140 W. 

Galactron 

Italienska Galactron, som tydligen samarbetar 
med Goodman i England numera. visade sina för 
Europa ovanliga förstärkare. De finns som känt 
numera i Sverige genom Rydin Elektroakustik AB. 
- En ny. sambyggd förstärkare visades och skilde 
sig alltså från fabrikens hittillsvarande linje av se
parata och rätt stora enheter. men inga data be
kantgjordes. Det rör sig om en mellanstor apparat 
med en liten tonkontrollsektion av typ FK-varia· 
tor. "grafisk" reglering. Om man ville testa publik· 
reaktionen eller bara hålla fram iden till en tänkbar 
produkt är okänt. 

Galactron-folket hade nu gjort färdig sin inskjut
bara decoder för SQ-4-kanalstereo till den stora 
förförstärkaren MK-16. Intressant nog uppges in
stickskretsarna också passa CD 4-systemet! Det 
här är en av de ytterligt få manifestationerna i Eu
ropa numera på området 4-kanalljud. där dock 
Philips sammanbitet visar prov på nya produkter. 
som vi senare skall ta upp. 

Från Galactron lanserades också en s k plug in
universalprogrammerbar förstärkare som byggts 
upp i lC-form. En brytarlist på kretskortet ger val 
av den förstärkarfunktion man önskar : R1AA . lin
jär, aktiverade tonkontroller osv och så är det bara 
att sticka in kortet i Gal actronelektron iken - eller 
bruka det i· andra system. där kontakter och ström
försörjnin g passar. 

Hencot 

Hencot bygger Frankrikes finaste bandspelare. den 
i RT tidigare visade modell 800. Den dök upp i år 
i 4-kanalsutförande. vilket inte gjort den billiga
re ... Hencot var tidigare representant för japans
ka Sansui i Frankrike men har övergivit den agen
turlinjen för att i stället ägna sig åt amerikanska 
EP) jämte egna förstärkare. 

Om dessa kan sägas att de ligger i mellanpris
klassen och att inget mera än rätt ordinära prestan
da erbjuds liksom att några speciellare finesser inte 
finns f n. Kanske lite oväntat. eftersom bandspela
ren . som antytt, är en fin sak. 

Jiirg Jeck1in Labor 

När denne experimentators länge väntade förstär -



Europa-nytt inom High Fidelity 

Fig 20. Den nya tonarmen från Ooofon. 

Ffg 19. Ortofons' nya MCA-76 rår pick uper med rörUlllpole-IYltem. 

kare nu uppenbarade sig visade den sig till mycket 
annat innebära glädjeämnen för designmedvetna: 
Svarta höljen med svart text . . . dvs de förra är 
mattsvart eloxerade medan bokstäverna hållits 
blanka. SI ående och verkningsfullt. Effektförstär
karen är i hybridutförande. dvs ingången har givits 
transistorbestyckning medan utgången har rör. Ef
fekt ca 75 W. Förstegsdelen är uppbyggd kring 
högspänningståliga FET-kretsar och kommer att 
kallas Cyclope. N amnet är inte illa valt. då fronten 
uppvisar en katodstrålerördel som förde tankarna 
till rymdkontrollcentralen i Houston - Jecklin har 
infört en visuell kontroll del med en kappe dioder i 
lysande farger som alla vittnar om funktioner och 
tillstånd ss separation. dynamik osv. och i drift är 
det hela lite av cyklopens öga ... Förförstärkarens 
väsentliga funktioner går att fjärrstyras över ett 
infrarödmodulationssystem av numera i TV -sam
manhang inte ovanligt slag. 

Slutsteget uppges låta fin t. Vi har ingen första
handserfarenhet av det. Kontrolldelen var en pro
totyp av ett något bristfall igt slag. 

Från Jecklin visades i Paris också en beh ändig 
liten mixer med fem ingångar och två utgångar. 
Men som nu är vanligt i främ st engelska rutiner 
går mixern att med ett kontakt- och bryggsystem 
tillkopplas flera underrnixenheter och programkäl
lor, alltefter behov. Moduler eller byggblock är 
vanligt numera i dessa användarekonomianpassa
de konstruktioner - man köper främst vad man 
behöver för en viss uppgift och man betalar bara 
för t ex primärfunktioner. Efterhand kan man 
koppla ihop resursrikare anordn ingar. 

Den kända "rymdhjälmen ", som en gång prytt 
RT:s omslag. är fortfarande den enda hörtelefonen 
i sitt slag. Det är alltså en elekt rostati sk diffusstrå
lare som inte ligger an mot örat. Den har förbätt 
rats flera gånger under l 97O-talet , bl a nätaggrega
tet för polarisationsspänningen och de numera lätt 
utbytbara membrankvadraterna. Det är som vid 
alla dylika konstruktioner jobbigt att ansluta dem 
i en anläggning. Jecklins senaste. egna förstärkare 

Ffg 21. Flaggskeppet i Ortofons nya pick up
program - MC 20. 

har egen utgång för direktdrift av "hjälmen", som 
lagts rakt in på utgångsröret (före trafon). 

Monitor Audio 

Varför vi tagit upp just den här brittiska firman 
och inte en rad andra, som också gör moderna, 
kvalificerade högtalare, är att Monitor var en av 
dem som gav en av de finaste demonstrationerna 
vid Festival du Son. Högtalarna svarade rent och 
precist mot ett tydligen förstklassigt elektronikled. 

Fem modeller utställdes: MA -7, 5 Mk II, l serie 
/I, 3 serie /I och 4. Konventionell men genomtänkt 
teknik är grunden för de här systemen, vilka bl a 
visats i sprängskiss i RT förut. Delningsfiltren är 
branta med 18 dB/oktav. Luftlindade spolar. 
Märkbart var att samtliga Monitors uppvisade en 
snarlik tonkaraktär . oavsett storlek hos höljet. 

Ortofon 

Sedan Festival du Son har denna anrika firma, 
som alltid uppvisat rätt oroliga öden ägarmässigt 
- åtminstone sedan l 960-talet - sålts till den 
amerikanska Jervisgruppen i skepnad av Harman 
International. Den omedelbara följden blev att det 

Fig 22. Så här ter sig skiUnaderna i slipning av diamantnålspetsarna med Ortofons nya "fine line"-spets 
i mitten. 

BI - ElLlPTlCAL FINE LINE ELLlPTlCAL 

sedan en tid Ortofon-dominerade fåretaget Sean
Speak i H0rning förklarade sig i frivillig likvida
tion - Harman har redan två högtalarfabriker, J B 
LansInII och Tannoy, vars åldrige ägare överlät sitt 
företag till amerikanerna för något år sedan. Hur 
det skall bli med Scan-Speak. vars fas korrigerade. 
SD-försedda högtalare Ragnar Lian tagit fram i 
fyra modeller, är i skrivande stund osäkert. Troli
gen köps firman av SEAS i Norge. Högtalarna vi
sades i Paris. 
~ Där blev det också debut får Ortofons nya pick 
up-förstärkare/ trafo för rörlig spole, MCA-76. Den 
har tillko mmit efter grundli'ga studier av markna
dens bästa motsvarigheter, som efter mätningar 
hos Ortofon dock imponerat mindre på firmans er
farna konstruktörer. BI a har man kunnat påvisa 
hur brum känsliga merparten av dessa pre-pre
amps är. De inför vidare fas fel och de brusar. 
MCA-76 ger en signalnivå ekvivalent med den en 
kraftig magnetpick up alstrar. Den har egen nät
matning, en neutralställningskrets som gör att man 
inte behöver koppla ur trafon då man byter pick up 
eller använder magnetisk sådan plus filter som 
medger CD 4-drift liksom matrisstereo i 4-kanal 
jämte vanlig stereo. 

Kretsen är uppbyggd med specialvalda, brusfat
tiga komponenter av diskret typ. Målet har varit en 
kompromisslös ljudkvalitet utan brusstörningar. 
Därför garanteras MCA-76 hålla en störnivå blott 
5 dB mer än den teoretiska brus gränsen bestäms 
till. Harmonisk distorsion har man likaså ned
bringat mycket långt. Inbyggt sitter ett subsoniskt 
filter som dämpar all signal under 13 Hz. Tanken 
är densamma som influerat skivspelarkonstruktö
rer - ultralåga toner nära hörbarhets tröskel n kan 
förvränga de hörbara och fysiskt skada högtalar
membranen. Vid våra samtal med främst Knud 
Harbo Andersen (och vid besök hos Ortofon) har 
framgått med vilken omsorg man gjort kretslay
outen för att undgå brum. Hela enheten är mycket 
omsorgsfullt skärmad med ett tjockt metallhölje 
för att inte yttre läckfalt etc skall kunna inverka; ~ 
en tyvärr vanlig svaghet annars också hos mycket ~ 

Fig 23. nUverkarens typiska &ekvenlpnpkarak
teristik för pick upema SL 20 E och MC 20. 
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Fig 25. Ortofons angivna frekvensgång i 
MCA med fflteravskärning inritad i 
spektrums båda ändar. 

dyra och välrenommerade "pre-pre-amps'.'.. Även 
de inre störkällorna har isolerats eller beaktats : 
Skärmningen är väl genomförd också här från 
främst nätdelens kretsar. Något överraskande an
såg sig Ortofons team inte kunna använda toroid
lindade trafos: "För brumkänsliga." Man har dock 
extremt goda resurser i Köpenhamn att mäta mag
netfält och HF-störningar, vilket bl a alltid kommit 
pick uperna till del. Den nya ultralågbrusiga kon
ceptionen från Ortofon har förnämliga-data, som 
t ex en frekvensgån~ . ..inom 0,5 dB till 50 kHz (i 
"flat-Iäge"), spänningsförstärkning 34 dB, ingångs
impedans vid 1kHz 75 ohm, tålighet in 6 mV, 
överhörning -60 dB, klirr för max inspänning 
0,03 % ("andratonen"), 0,01 ("tredjetonen"), IM. 
lägre än 0,01 % och ekvivalent ingångsbrus, där 
Rs = 2 ohm och bandbredden fulla tonregistret till 
20 kHz, under 0,05 }iV. Bruset ligger totalt 120 dB 
under full utstyrning och S/ N är minst 74 dB, mätt 
med en SL 15 E pick up Mk II vid 10 cm/ s. 

Totalt ingår 17 transistorer i kopplingen av den
na nätdrivna tillsatsförstärkare. Den kommer troli 
gen att kosta ca 800 kr i Sverige då leveranserna 
till Elfa kommer igång på förhösten. 
~ Nytt från Ortofon är eri tonarm, AS 112 Mk II. 
som är en vidareutveckling av den välkända före
gångaren med magnetisk skatingkorrektion. Den 
är kullagrad i båda planen och kan spåra de mest 

Fig 24. Konstruktionsritningen tar fasta på 
dämpmaterialmontaget i den nya Ortofon
seriens pick uper. 
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Fig 26. Distorsionsnivåer hos pick upförstär
karen rel inspänningar från lägre än l mV 
till ca 8 mV. Första och andra deltonen. 

Fig 28. Philips nya bandspelarserie tär här 
företrädas av N 4S04 med DNL-kretsar. 

IOmV 

krävande passager vid extremt låga nåltryck. På 
känt Ortofon-maner är tonarmen S-formad, vilket 
gynnar balansen. Optimalt överhäng är 16 mm och 
otTsetvinkeln 22,7° med ett maximalt avkännings
fei om 0,16° per cm. Effektiv massa utom avkän
naren belöper sig till 12 - 18 g, beroende på mot
viktens läge. Pivotfriktionen. mätt vid spetsen av 
nålen. blir 20 mg (10 vertikalt). 

Armen har fått ett nytt. perforerat läggviktsskal. 
typ P. Alla ytor är velour-nickelkrompläterade. 
Hydrauliskt nedlägg ingår. 

Förbättringarna är en 40 %-ig reduktion av mas
san mot tidigare, vilket sänkt torsionsarmresonan
sen så lågt att den är utan inverkan i praktiken. 
Inte ens med högrörliga nålsystem får man reso
nansstörningar. Låg massa minskar också nackde
larna med avkänning av skeva skivor i form av 
"svaj " eller något slags långsam mullermodulering 
i signalen som uppstår då spårytorna inte är plana 
under avspelning. Den mycket lätta och välbalan
serade AS 212 Mk II "följer" här bättre. 

Lagerfriktion är nog spårningens värsta fiende. 
Här har valts högklassiga instrumentkullager för 
armens rörlighet. Friktionen är nedtagen från 50 
mg till max 20 mg nu, refererat till nålspetsen. Ver
tikalrörelserna "bromsas" nu inte mera än 10 mg 
tack vare högprecisionslagring av pivotdelen. Och 
skatingkorrektionen är ju hos Ortofon utan någon 
fysisk förbindelse med armen - magnetkraften in-

Fig 27. Den avgörande viktiga egenskapen 
brusalstring hos en trafo/förstärkare för pick 
up med så oerhört ringa egenutspänning som 
de av typ rörlig spole. Här Ortofons data 
för 76-steget. Källimpedans 2 ohm, band
bredd 10 Hz och teoretiska brusnivån 
angiven i spektrum. 

för ingen friktion eller ojämn verkan. 
~ Firmans nya pick up-serie innebär en förfining 
av moving coil-principen, dvs rörlig spole i syste
met. Den sedan många år kända beteckningen SL. 
Stereo Lightweight, behålls i SL 20 E, som avlöser 
den klassiska SL 15 E och där man infört förbätt
ringar - det är nu en pick up som gjorts enligt 
industrins senaste rön. Eftersom lEC-normen ifrå
ga om vertikala avspelningsvinkeln ändrats från 
15 ° till 20°, avspeglas detta i namnet. Utöver SL 
20 E har man en alldeles ny pick up framme 
i MC 20. Den är Ortofons exklusivaste nu. Sist i 
trion är den nya 4-kanalavkännaren SL 20 Q. viI 
ken efterträder SL 15 Q. MC betyder Moving Coil. 

Innan vi går in på förbättringarna i detalj skall 
nålspetsarna behandlas. Olika "nålar" och dia
mantteknik används. Medan SL-15 (E) hade en s k 
Bruce-diamant har de nya pick uperna genomgåen
de fått Namichi-spetsar av två slag: SL 20 E har en 
pålimmad, "naken" ellipsspets 8 X 18 }i. Den nya 
MC 20 har försetts_med en diamant av samma ur
sprung men med en högupplösande spets. dvs slip
ningen har en annan geometri. Den kallas Fine 
Line och har en ca tre gånger större spårkontakt
yta än den rena ellipsen. - Kommer ganska nära 
Shibata men utan dess nackdelar, kommenterar 
man hos Ortofon på RT:s fråga. Fine Line-spetsen 

Fig 29. Den i Norrköping konstruerade och 
serieframställda stora kompaktanläggningen 
Philips 22 AH 967 om SO W. Högtalarna 
har ändringsbar utstrålning och är plast· 
utförda. 



Svensk rymdindustri 
en realitet på 1980-talet? 

Om en tid kommer de fullständiga resultaten att 
föreligga från vad som betecknas som ett av de 
mest kvalificerade rymdexperiment som någonsin 
genomförts, tillika ett där svenska forskare och tek
niker spelar en framträdande roll: Det som förverk 
ligades den 27 juli, då den sovjetryska satelliten In 
lerkosmos 16 sköts upp. innehållande en svensktill 
verkad instrumentering av ytterst avancerad kon
ception. 

Satellituppskjutningen i somras blev unik i det 
att svenskarna närvar på basen, kosmodromen vid 
Kapustin Jar nära Volgograd - det var första 
gången västerländska besökare fick tillträde till 
rymdbasen. * Upp med satelliten följde 6 kg instrumentering 
och mäueknisk elektronik. Syftet gällde studier av 
fysikaliska processer i solatmosfären. M an har 
mottagit stora mängder data som överförts med te
lemetri från [nterkosmos 16, data på magnetband 
vilka började bearbetas under sensommaren för att 
ligga till grund för en vetenskaplig utvärdering 
som beräknas fardig i höst. Experimentet, som 
från svensk sida administreras av Svenska Rymd 
AB, går ut på att mäta vissa våglängder i solens 
ultravioletta spektrum. Sådana mätningar har 
inte tidigare kunnat genomföras, då jord basera
de instrument kommer till korta till följd av att at
mosfären skärmar av solens ultravioletta ljus. 

Mätningarna väntas leda till en större kunskap 
om de fenomen som uppträder i upphettade jonise
rade gaser i starka magnetfält. Forskningsområdet 
har väsentlig betydelse för försöken att tämja väte
kraften. Vetenskaplig ledare för försöket är docent 
Jan 010/ Stenflo vid Lunds universitet. * [ Rymdbolagets kommunike framhålls särskilt 
hur två kritiska moment klarades efter start: Det 
fö rsta gällde en lucka som skyddade den svensk 
gjorda utrustningen. Luckan fyllde sin uppgift un
der uppskjutningen och kunde utan missöden skju
tas bort aven krutladdning 24 timmar efter det 
jordytan lämnats. 

Spännande sak nr två var inkopplingen av hög
spänning på utrustningen, vilket skedde 48 timmar 
\!fter start. Att allt fungerade klanderfritt bekräfta
des av de data av god kvalitet vilka lite senare bör
jade mottagas över radio. 

- l sin storleksklass är experimentet ytterst 
k valificerat både tekniskt och vetenskapligt, under
stryker man hos Rymdbolaget. 

Där ser man uppskjutningen som kulmen på ett 
svenskt-sovjetiskt samarbetsprojekt vilket inleddes 
1972 och som nu har goda utsikter att fullföljas 
med ytterligare projekt. Diskussioner har tagits 
upp mellan Statens delegation/ör rymdverksamhet 
llch Interkosmosrådet vid Sovjets vetenskapsaka
demi. * Rymdbolaget kom till 1972 samtidigt med ?en 
~tatliga delegationen för rymdverksamhet och bad a 
iir helstatliga organ under Industridepartementet. 
De är båda inriktade på att främja industrins rymd
tekniska verksamhet liksom att ge stöd tiII materiel 
projekt i rymdsammanhang. Man har under senare 
ar också högst påtagligt kunnat förmedla milJon
kontrakt till svensk industri. Den elektroniska och 
teletekniska industrin ser nu framtiden an med till
försikt. Det sexmiljonersprojekt som Interkosmos 
innebar är bara början. Där medverkade Jungner 
Instrument AB jämte Saab-Scania ihop med 
Rymdbolaget. 

Tidtabellen man gjort upp där pekar på en rad 
intressanta och för industrin både lönsamma och 
vitaliserande projekt : * Den i RT tidigare omskrivna, nordiska radio
l)ch TV-satelliten kommer Nordiska ministerrådet 
~annolikt att konkret fororda till kommande års 
, kiftc. Hiir kommer det projekterande Rvmdhllla 

get att föreslå två satelliter, var och en kostnadsbe
räknad till 100 mkr. En sådan satellitverksamhet, 
avsedd för ett internordiskt eterprogramutbyte. kan 
inledas något år efter 1980. Det hävdas att 40 % av 
satellitens elektronik och system kan tillverkas i 
Norden. De inhemska leverantörerna väntas svara 
för en betydligt större andel då det gäller den mil 
jardbeloppslukande markterminalutrustningen. 

Detta Nordsat-projekt intresserar f n närmare 
tiotalet ledande företag, bland dem den japanska 
storkoncernen NEC, enligt vad RT erfarit fnin 
Rymdbolaget. Därifrån arbetar man med förutsätt
ningen två satelliter, på vilka arbetet i stort skulle 
kunna påbörjas under 1978. Ministerrådets förslag, 
som involverar både Nordiska industrifonden och 
det nordiska kultursekretariatet, kan väntas till års
skiftet 76/ 77. Intentionerna som Rymdbolaget föl 
jer är satellitkapacitet för 5 direktsändande TV -ka· 
naler och 16 radiokanaler. Satelliterna beräknas 
kosta 100 mkr stycket. 

Mottagningsdelen i form av antenner för de en
skilda hushållen är fortfarande en i stort öppen frå 
ga, framgår det. TeleförvaJtningarna i de nordiska 
länderna garderar sig med en försiktig kalkyl om ca 
l 500 kr i det individuella fallet; Rymdbolaget är 
något mer optimistiskt och hoppas att ca tusenlap
pen skall förslå. Som tidigare nämnts i dessa spal
ter i det här sammanhanget (R T 1976 nr 2) har 
internationell expertis uttalat sig för en ram där ca 
800 kr utgör en tänkbar övre gräns för antennerna 
som masstillverkningsobjekt. Projektets attrak 
tionskrafL är naturligtvis i mycket beroende av hur 
kostsamma mark - och mottagningsarrangemangen 
tillåts bli. Det vore beklagligt om den nordiska pro
gram satellit verksamhetens kritiker ur skilda läger 
skulle få sina farhågor besannade. Det är fråga om 
ett tekniskt betydelseful lt projekt och inte minst ett 
som bättre än många aldrig så visionära utlägg
ningar kan konkretisera begreppet "kommunika
tion" samt förmedla ett vidsträckt kulturellt utbud. 
Det bör bli omvälvande stora verkningar av Nord
sat, hur stora och stimulerande kan vi förmodligen 
inte riktigt föreställa oss! * Dessa satelliter vill man placera i sin bana med 
Europa-byggda Arianeraketer. Här har svensk in
dustri i skepnad av Saab-Scania och Volvo Flyg
motor sedan projektstarten 1972 medverkat -
Saab stod för utvecklingen av datadelen och Volvo 
gavs kontraktet på brännkamrarna ; inalles en or: 
der som på sin tid var värd 25 mkr och hemtagen I 

skarp konkurrens med franska intressen. Rymdbo
laget. som aktivt verkade för att de svenska företa
gen skulle få tillverka sina andelar i proportion till 

TRUNKEN 

Dc länga, sköna TV -kvällarna 
har hörjat igen. 

det svenska deltagandet i projektet, kommer nu i 
höst att börja överlägga med främst fransmännen 
om de framtida svenska insatserna för Arianebär
raketen. Då har man alltså lämnat förstadierna 
med konstruktion och utveckling av system och in 
riktar sig på serietillverkning, något som kan vän
tas bli en lukrativ affär, då man tror att raketen kan 
komma att säljas i 50-talet exemplar. Raketen har 
ju en ungefär till lika delar politisk som industriell 
bakgrund. Fransmännen dominerar den här sats
ningen, som skall göra de europeiska länderna oav 
hängiga av amerikanska bärraketer liksom A riane 
skall befordra den teknologiska nivån inom EG i 
likhet med Symphonie m fl projekt. Ariane kommer 
att vara attraktiv för såväl de kontinentala Europa
Iänderna som Norden och en rad u-länder på skilda 
håll. * För Saab-Scania gäller att man ihop med LM 
Ericsson m fl företag redan medverkar på flera håll 
i Europa i raket- och satellitsammanhang. Saab 
bygger sålunda system till den telekommunika
tionssatellit man testar inom European Space 
Agency, som organet numera heter. Detta bestäm
des 1973. 

Testsatelliten ifråga går till väders under 1977 i 
ESA:s regi, sedan det europeiska konsortiet där 
Saab ingår fraktat över den till USA för utskjut 
ningen från Kennedy/ Cape Canaveral-basen. Den 
na stationära satellit blir föregångare till det system 
i rymden vilket EBU, Europeiska Radiounionen. 
vill ha operativt på 12 G Hz under 1980-talet. * Rymdbolaget bevakar utvecklingen i både 
Amerika och vår världsdel och har goda förutsätt 
ningar för att kanalisera svenska rön och utrust 
ningar på en internationell marknad. Början sker 
av allt att döma med en st yr kontroll för sondrake
ter som utvecklats av Saab-Scania ihop med bola 
get. Ursprunget är Esrange-projektet i Kiruna; ock · 
så det under Rymdaktiebolagets administration. 
Verksamheten där består ju i uppsändande av rake· 
ter försedda med olika slags mätsonder och analys
system. Ett besvärligt problem har varit att styra 
raketerna till beräkningsbart nedslagsställe, en svå
righet som yttrar sig proportionell mot uppskjut
ningshöjden. Den har därför fått beläggas med re
striktioner. Den nya styrelektroniken har provats 
ut av NASA i USA, som anmält betydande intres
se. Den amerikanska leverantören av gyroplattfor
mar, ett litet men mycket avancerat företag i Los 
Angeles med militära elektronikleveranser bakom 
sig till långdistansraketer, Space Vector Corp, har 
nu agenturen och håller på att arbeta upp en k und
krets i både USA och Kanada, enligt uppgift till 
RT från Rymdbolaget: 

- Man ligger där ganska långt framme ifråga 
om internationellt kundintresse, heter det. 

Saabs raketstyrning, som heter S 19, daterar sig 
från hösten 1973, då det påbörjades. Under 1976 
har provskjutning med imponerande precision ägt 
rum under NASA:s ledning. Man har faktiskt ald · 
rig tidigare styrt sondraketer. Det går inte utan vi
dare att tillämpa flygtekniska rön på raketteknolo
gi, även om dessa innebär en god grund, särskilt i 
det här fallet: Saabs erfarenheter från både robotar 
och/pI 37, Viggens olika versioner, torde ha väglett 
konstruktörerna. Man har nämligen försett raket 
höljet med fyra frontroder. i nosen förlagda ytor 
om vilka man hade förhoppningar - rikt infriade 
- att de skulle överkomma både de aerodynami 
ska problemen och svårigheterna kring stabilise
ringen av raketen. Kraven gällde också att ett sys
tem skulle vara relativt billigt och att det inte fick 
störa raketen. Styrsystemet integrerades med rake
tens nyttolast och krävde alltså en både stabil och 
effektiv frikoppling. St yr- och registreringsdelen 
bärgas ju och återanvänds. Den USA-gjorda gyro
plattformen innehåller bandata för uppskjutnirigen 
och ger positionsreferens under förloppet. 

Den i dag vanliga höjden vid Esrange-försöken 
med de företrädesvis engelska enstegsraketer man 
använder rör sig om ca 25 mil. Med tvåstegsraketer 
kan man räkna med det dubbla. vidare kan skjut
"in )! ske vid duhhla vindhastil,(hctcn mot nu. l ~ 
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framtiden, då flerstegsraketer och boostersteg an 
vänds (nya och lovande raketer av bl a kanaden 
siskt ursprung, vilka utprovats i USA kan väntas) 
är höjder om 80 - 100 mil fullt tänkbara, då styr 
mekanismen sörjer ror att nedslagsplatsen går att 
ringa in utan svårighet. 

~R.= •. =t~_=d~~~'~"~~=-~ ____ ~l . ______ -r-. 

Provraketen har varit en kanadensisk, enstegs bär
raket, Black Brant 5 C: topphöjd ca 285 km. Här 
ses raketen med styrsystem. Mått i mm. Styrsyste
met är förlagt i en modul, ca 4 dm hög, under no
sen och instrumentsektionen, båda nyttolast och 
avskiljbara i raketens totallängd om 8,1 m. Styrsys
temet väger 45 kg i nyttolastens totala ca 170. 
Styrningsmodulen kan integreras med alla de gäng
se forskningsraketerna, enligt Saab, vars sektion 
GI i Jönköping står bakom styrsystemet - här har 
man f ö utvecklat robotstyrautomater en längre tid. 
Dessa ligger till grund för S 19. 

/1\ 131& * Utvecklingsbara och intressanta metoder har 
framkommit på området fjärranalys, där också ny 
materiel innebär god potentiell rorsäljning: Rymd
bolaget har fått fram flygburna utrustningar med 
vilka man t ex kan mäta inverkan av hetvattenut
släpp från kärnkraftverk, vilket sker med JR -tek 
nik. De alltmer aktuella oljeskadorna vill man be
gränsa genom att ge kustbevakningen resurser till 
effektivare övervakning av utsläppen. En annan. 
ekonomiskt viktig och till sjöfarten hänförbar sek 
tor, är isspaning, inte i den gamla bemärkelsen utan 
en betydligt verksammare som täcker stora sjö
arealer. 

I=!= ~ 
- LL __ 
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En framtidsteknologi som Rymdbolaget redan 
börjat täcka in är vad som kallas tyngdlös tillverk 
ning. I ett långsiktigt perspektiv talas om alldeles 
nya produkter, gjorda i satelliter under rymdbeting
elser , alltså tyngdlöst tillstånd. Områden man tror 
detta kan tillämpas på är t ex metallurgi och kemi. 

På dessa avancerade områden har försök inletts 
med de ovannämnda, precisionsstyrda raketerna: 
försök vilka följs med stort intresse från industrin 
och forskningen. * Den svenska närvaron på den internationell a 
rymdteknologiscenen är alltså påtaglig, och de 
samfällda strävandena ser ut att ge utdelning i inte 
bara välkomna tillverkningsorder utan också i ut 
vecklandet aven på längre sikt högintressant tek 
nologi och materialkännedom för avancerade till 
lämpningar på många fält. De rymdindustriella och 
teletekniska projekten innebär en vitalisering av in
dustrin ner i många leverantörs- och tillverkarled 
och, som påpekats, vårt land ökar också i attrakti 
vitet som samarbetspartner och forskningsfält i ut 
ländska ögon. U.S. 

INDUSTRINYTT HÖRT 
SpendorhögtaJarens 
diskantelementursprung 
RT-provningen i ' aprilnumret har 
väckt livligt intresse och ett litet berik 
tigande kommer här : 

Direkttaget 
disco-sound 

Diskantkalottelementet i BC-ettan 
har länge sålts genom lIT men till 
verkas inte där, säger bl a Stig Wet 
terling. LKB Beckman, som haft vän
ligheten påpeka saken för oss: Kon 
struktören är en audioveteran vid 
namn Bill EllislOn och driver lirman 
Coles Engineering, där diskanthögta
laren blir till. Den går att köpa direkt 
från Coles. 

De diskantelement som numera in
går i ITT:s byggsatser är av lite an
nan typ och kommer från tyska 
Schaub-Lorenz. 

på 45 rpms-LP 

Raketmotor 

FIRMANYTT DIRECT DISCO. Featuring Gino 

GyUing 
Gylling Teledata AB har öppn at nytt 
kontor i centrala Köpenhamn, närma
re bestämt beläget på 0 sterbrogade 
45. Deras telefonnummer är (I) 
2620 77. 

Verksamheten vid kontoret kom
mer att ledas av ing Lars Val/emin. 

Dentie and The Fami~l'. 

ChrystaI Clear Records CCS 5002, 
San Francisco 1976. 30 cm LP för 45 
varvs avspelning, direktgraverad. Di
rektgraveringsvågen startades på 
l 970-talet av Cheffield, som väckte till 
liven många decennier avsomnad ide. 
Om bröderna Sax. Sheffield Labs i 
Kalifornien och de LP-skivor man 
gjort där enligt konceptet "musik di
rekt in på gravermastern, ingen band-
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- Styrsignalerna kommer från gyrot över styrauto
maten till de tryckluftsservon, vilka vrider fyra 
roderytor. Styrningen sker under raketbanans för
sta lOs, under vilken tid raketen är som mest på
verkbar för vindstörningar etc. Roderservona är 
desamma som ingår i serieproduktionen till robot 
04, dock med den skillnaden att de i S 19 drivs med 
kvävgas i st f luft. 

Instrumentmodulen i raketen är tillverkad av 
Kayser Tbrede i Västtyskiand och har vid prov
skjutningen av den l 420 kg tunga raketen innehål
lit två radiotelemetrisystem plus en "radarfyr" för 
att underlätta banföljning med radar. Systemfunk
tionen kuode alltså övervakas från marken, dit man 
fick data under den 286 km höga banan som tog 
4,5 minuter. Nyttolasten avskildes från startrake
ten och fallskärmslandade i havet 14,5 minuter ef
ter starten. 

F ö kan noteras, att Saab-Scanias R -sektor dri
ver framgångsrika och lovande försök med just se
parationsmekanismer - praktisk inriktning har 
gällt att låta två forskningssonder lösgöras från 
varandra och utföra parallellmätningar i syfte att få 
klarlagt hur tid- och lägesvariationer påverkar re
sultaten. "Mor -dotter"-tekniken är jämte S 
19-systemet de mest komplicerade uppgifter som 
sondraketavdelningen slutfört. Det utländska in
tresset är betydande. 

,pelare, inget band etc" har RT utför
ligt rapporterat under 1975 och fram 
at på dessa sidor. Framgången har 
varit unik och att t ex den japanska 
skiv- och musikvärlden sk ulle haka på 
är inte att forvåna. Där har man ju, 
till följd av sin absoluta världsdomi
nans i fråga om Hi Ii-materieltillverk
ning, ett efterfrågetryck som avsätter 
särklassigt högtstående skivproduk
ter. 

Men inte ens hemma i USA får 
Sheffield vara ensamt om sin pionjär
ide. En man som Kent Duncan -
också omskriven i RT; se /975 nr /2 
- som gjort sig k änd for n y a ideer 
och grepp avseende direktmixning 
och direktgravering, har anlitats av 
flera företag 1975 - 1976. Han står 
också genom Sill Burbankföretag 
Kendun Recorders för inspelningen 
av den här 45 -varviga LP-skivan, 
gjord i år och nu under distribution 
till Hi Ii-handeln i vårt land genom 
Tonola, där Harry Svensson säkrat 
agenturen. Bolaget Chrystai Clear lig
ger i San Francisco, och enligt vad 
RT erfarit linns en viss bindning till 
några av männen bakom Sheffieid. 

Den tekniska apparaten påminner 
om Sheffieids men lite mindre folk har 
gått ål. Tonrnästaren heter Carl J 
Yanchar och två man sköter graver
utrustningen under ledning aven 
Master Lathe Operator, en ny titel! 
Producenten heter Ed Wodenjak. 

Redan till sitt yttre (!) är den här 

plattan avvikande - den är utförd i 
en tjock pressning som skiljer sig för 
delaktigt från marknadens allt tunna-
re produkter i övrigt och så är den vit 
i massan. Röda, gula, gröna och blå 
singlar har funnits tidigare, också vi-
ta, och den sortens färgade press mas-
sa har då antingen haft promotionsyf-
te i något sammanhang eller inneburit 
specialpressning för någon viss bestäl-
lare (ett slag var vissa recensionsplat-
tor till pressen bl a vita, minns jag). 
Här är den främmande vita ytan en 
indikering på att Chrystai Clear sökt 
en sammansättning hos pressmassan 
för ett optimalt signal/brusforhållande 
och där man - enligt uppgift - kun-
nat utesluta kolstoffet ur vinylen och 
använda andra bindmedel i plasten. 

Framställningsprocessen uppges vara 
olik skivindustrins gängse pressproce
durer. Säkert är a tt stor omsorg ned
lagts och att renlighet, kyltider för 
massan och noggrannhet med centre-
ring etc liksom de inledande galvano
badens temperaturer och frihet från 
föroreningar o dyl iakttagits minu
tiöst. Skivyta och spårbeskalTenhet är 
också bevis for detta. Målet har varit 
ett "högk valitativt, lågdistorderat 
ljud". Också Chrystai Clear har kom-
mit fram till all bandspelare och mag
nettape är "svaga länkar i kedjan", 
och att bruk av dylika ting "ger di
storderade tagningar, vilkas dåliga 
kvalitet maskeras av ännu sämre av
spelningsapparater". Och visst kan ~2; 
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Högtalare är den svaga länken i musikanläggningen. Hög
talare är den starka länken i musikanläggningen. Svag eller 
stark? Ja, ditt val avgör! 

Höga toner. 
Instrumentens gemensamma ljud kallas klangen. För en rik
tigare, naturligare klang i alla musikens ljud partier måste 
också dom allra högsta tonerna fram. Först då blir den tota la 
kombinationen av ljud perfekt. Hittills har detta varit svårt. 
Mycket svårt. Utan att förändra den naturliga klangen. 

HPM från Pioneer. 
Det fungerar nu. Genom HPM. En ny stor uppfinning, på 
bara 40 gram. En högtalare som sprider även dom högsta 
tonerna Idiskantenl och det utan hörbarförvrängning. Hela 
rummet uppfylls av den riktiga klangfärgen. Full rättvisa åt 
musiken. Och full rättvisa åt rummet. 

Problem! 
Ljud måste förändras. Det ärvillkoretföratt musik ska uppstå. 
Ändringar av ljudet kallar vi passager. Det finns hårda, tex 
trummor, och mjuka, tex violiner. Dom mjuka är väl okay, 
men dom hårda ställer till problem. Därför att växlingarna 
i ljudet kommer så snabbt. Kravet på högtalare ökar. 

Kol i högtalare? 
Dom flesta membran Idet som "alstrar" ljudet i högtalaren) 
är gjorda av papper. Om man blandar papper med kol
fibrer, uppstår ett material som är hårt och kraftigt och som 
väger väldigt lite. Membranet i HPM är konstruerat på ~et 

viset. Resultatet blir en alert blixtsnabb reaktion på snabba 
ljud som klarar av de hårda växlingarna i musiken. Utan att 
membranet förändrar sin ursprungliga form. Resultatet, ett 
absolut distinkt och samtidigt öppet ljud, till skillnad från det 
vanliga pappersmembranet. 

Lyssna! 
Hur utvärderar man ljudåterg ivningen från ett helt nytt hög
talarsystem ? Jo man lyssnar. Och det har Pioneer gjort. 
Lyssnat. Konstruerat. Lyssnat. Och lyssnat igen och återigen. 
Lyssna du också. Och du kan höra att inte ett ord vi har 
skrivit är fel. 

NPM 
från PIONEER. 

' - - -------- - ------, 
I Jag vill gärna ha den 16-sidiga informationen om I 
I HPM från Pioneer. I 

I Namn: I I fil 9 76 I 
I Gatuadress: I 
I I I Postadress: ______________ _ 

I Sändes till Pioneer Electronic Svenska AB, : 

LL~~äge~6~0460Stockhol~.- - ___ __ J 
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CC har rätt i att många lägger ned 
avsevärda pengar på Hi fi för att bara 
bli besvikna över att totalverkan 
knappast fOr bättrats så drastiskt mot 
tidigare: Ungefär så skriver man på 
skivmappen. Ja, okritiskt insatta för
bättringar hjälper ofta inte upp kvali
teten. Svaga länkar finns ·alltid. Och, 
naturligtvis, den som inte har en god 
programvara kan inte vänta sig att få 
ut annat än en möjligen analytisk re
dovisning av alla dåligheter han eller 
hon matar in i kedjans input-ände. 

Det "rena ljudet" från direktgra
vyrprodukten uppvisar nu främst des
sa förbättringar. anför CC: 

Superb transientrespons 
- ren diskantåtergivning 
- låg distorsion 

plus att musiken kan njutas högt utan 
att man får "den biverkan av trötthet 
som vanliga skivor ger". Säger fir 
man. 

Som alltså resonerade i fråga om 
hastigheten som om det gällde mag
netband: J u hastigare, desto bättre. 
38 cml s är någon dB överlägsen 19, 
som är dubbelt så bra som 9,OS -
och bättre än allt är 76 cm/ s! Man 
tog till 4S-varvshastigheten gentemot 
den vanliga 33 1/3 för LP för att bli i 
stånd att skära in "mycket högre och 
renare nivåer", framhålls det. Fram
för allt har man, trots amplituderna 
det gäller, lyckats få ner innerspårs
distorsionen till ett minimum. 

"Disco DirecC' är precis vad nam
net säger: Sex nummer i något slags 
universell soul-disco-stil som framförs 
utan övergångar. Det är den för mig 
okände Gino Denlie (arr och sångIe
dare) och gruppen The Family, inalles 
ett lO-tal musiker och vokalkrafter, 
som hörs i nummer som The Hust/e, 
Happy Musie och Moving. Denties 
monotona arrangemang är totalt oli
ka de överarbetade som Missing 
Line-skivorna ger prov på, trots när
varon aven mängd instrument: orgel, 
syntetisator. clavinett, gitarrer, saxar, 
flöjter. trumpeter, flygelhorn, trum
mor, congas etc. Orkestern har näs
tan ingen funktion alls utöver den att 
vara bakgrund till vokalstämmorna. 
Det är fråga om ett rent stämnings
skapande sound, effektiv disco-feeling 
i en malande rytm med piskande 
tru mslag och brak i batteriet. 

Skivan är ett intessant prov på för 
utsättningarna för den här sortens 
ljud. Försöker man spela av dem med 
lågt eller medelhögt uppdragen volym 
kommer nästan ingen av dess för
tjänster fram. Det har producenten in
sett: Flera gånger framhålls på map
pen att man bör hålla "high volume 
leveis" och "tum up the volume". Då! 

Veckan efter Chicago-Hi fi-mässan 
i somras demonstrerade Harry Svens
son skivan för mig f f g och det i To
nolas lyssningsrum, där man bl a har 
ett par 120 liters SEAS Discohögtala
re, sjuvägssystem som tål 100 W. Vid 
det tillfället måste vi ha hållit 
110-120 dB :s intensitet; ljudet träf
fade en som en boxhandske i mellan
gärdet, lysrören blinkade och hade 

någon skrivit på en lapp att inredning
en börjat vittra sönder hade jag inte 
häpnat. Det var en intensiv, fysiskt 

omskakande upplevelse som verkligen 
engagerade. Den massiva rytmen 
hamrade i åhörarna, det var närmast 
att beteckna som en explosiv lös
släppt naturkraft. Det är en oerhört 
styrka ingraverad i de här spåren. Av
spelningssituationen : Discotekhögta
larna från SEAS, Duals 701:a och en 
Shure V - IS III samt en Sony förstär 
kare om ca 110 W. Pick upen spårade 
helt invändningsfritt också de mest 
transienta passagerna. Som alltså lå
ter mycket, men hela tiden rent och 
bförvrängt - och nära! 

Det är så skivan skall spelas. Högt! 
Musiken, eller ljudet, måste loss. An
nars faller hela iden. J ag har försökt 
spela av CC hemma men sociala hän
syn sätter en gräns för trycket man 
kan hålla ut. Har man då hört hur det 
faktiskt kan låta, inställer man resig
nerat övningarna och avvaktar ett 
bättre tillfälle i en annan miljö. Skivan 
måste uttalat ta sikte på demonstra
tions- och diskotekanvändningen. 

De speltider man får med den här 
45 ·varvaren i storformat ligger gans 
ka exakt på 10 minuter per sida. A-si 
dan är i mitt tycke bäst och med mest 
skjut i. Där är det också lite mera luft 
i de explosivt närtagna truminsatser
na plus massivare ljudverkan överlag. 
Sidan två är lite mjukare hållen. 

En blick på fotona i mappen visar 
att Kendun-tagningen inte är så helt 
"akustisk" man frestas tro. Flera av 
de medverkande sitter hopkopplade 
med hörtelefoner på skallen. så trum
bås och andra av den vanliga multi 
mikrofontagningens attiraljer är det 
fullt upp med - metodiken är exakt 
densamma som om en mångkanalig 
bandspelare användes . 

På mappen till denna akustiska or
kan framhålls vikten av att man verk 
ligen kollar att sk ivspelaren håller 45 
rpm: Vid högre rotationshastighet blir 
också små avvikelser hörbara i form 
av tonhöjdsvariationer från skivan. 

Snart hoppas jag kunna rapportera 
om ännu flera direktgraverade skivor 
på marknaden - ytterligare några är 
på väg i den "våg" som Hi fi -kulten 
uppammat. Det gäller både pop och 
mera jazzbetonade sammanhang, kan 
avslöjas. 

Något försäljningspris på den ak 
tuella CC-skivan har inte meddelats. 
Distribution: Tonola, Bromma. tel 
08 - 262535. 
US 

Pianojazz 
på två sätt 
DRIFTING: Walter Norris (P) 
och Georg Mraz (b). ENJA 2044. 
LP inspelad i Miinchen 1976. 
Svensk distr: Amigo. 
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Den här pressningen upptar en ytterst 
välspelande duo med en myckenhet 
musikaliska kvaliteter. Musiken är 
lättlyssnad och är påtagligt seriös. 
Stycket Drifiing har en Gerswininspi
rerad, långsam inledning som övergår 
till snabbare tempo där ett mycket 
fint samspel mellan bas och piano de
monstreras. Spelet är ytterst exakt 
utan att vara mekanisk och uppvisar 
fina nyanser. Både Norris och Mraz 
får anses vara mycket goda instru
mentalister. 

Ett "vackert" stycke är A child was 
barn, skrivet av Thad Jones. 

Sin mångsidighet som pianist de
monstrerar Walter Norris genom att 
avs luta skivinspelningen med Maple 
Leal Rag, av SCOII Joplin, som fram
förs tidstypiskt men som kanske kun 
de ha blivit intressantare om den hade 
framförts med litet mera "stuns" i stil 
med den självutnämnde jazzkungen 
Jelly Roll Mortons spel. 

Kanske skulle man kunna anmärka 
att musiken är en smula för polerad 
men den utgör definitivt ett stycke 
njutbar jazz. 

En helt annan typ av pianojazz in
nehåller nästa platta, som dock un
dertecknad känner föga för och som 
därför gärna överlåts för recension. 

GL 

TRACTUS: Harald Svensson (P), 
Bruno Rådberg (b) och Lera)' Love 
(dr). Amigo AMPL 819. 
Ett nöje att ta del av svensk triojazz 
av så god internationell klass som den 
här plattan uppvisar! l den moderna 
spelstil som dessa tre unga och begå
vade musiker ansluter sig till ger en 
del för den öppet inställde lyssnaren. 
"Använd det stora örat" uppmanas 
lyssnare till i skivomslagets text och 
det kan man bara instämma i; man 
bör definitivt lyssna flera gånger på 
inspelningen, eftersom musiken vinner 
på detta. Man upptäcker då mer och 
mer av de täta ackordväxlingar och 
stämmor som kanske går en förbi vid 
första lyssningstillfället. 

Lyssna .t ex på Lightning som bör-

jar som ett splittrat, förvirrat mönster, 
ur vilket sedan utkristalliseras ett spel 
med en drive som man sällan hör i 
svensk jazz. Musikerna satsar verkli
gen friskt; spelar kanske också något 
på gränsen över sin förmåga. Ett sta
digare komp skulle ge en bättre ryt
misk balans och pianisten har en ten
dens att inte alltid fullborda en påbör
jad fras . Spelet skulle med andra ord 
hehöva finputsas en smula. 

Man ser med intresse på denna pia-
nists utveckling. Ulf Alerud 

Paraboloid
principerna 
i RT:s augustinummer skulle vara 
enkla och lättfattliga men i stället 
spreds mystik eftersom figurerna 
behagat avvika ur sammanhanget. 
som alltså gällde JVC:s inspelnings
systern. Här är förhoppningsvis de 
två fig som texten inom ramen på 
sidan 49 refererar till. 

125 
, 

ParalIei sound W8Ves 

S- Reflector opening 

AKTUELLT 
Nytt avtal 
om kopiering 
i skolorna 
Ett nytt avtal om fotokopiering i sko
lorna har träffats och gäller för läs
året 1976/77 och 1977/78. 1973 träf
fades det första avtalet om fotokopie
ring i skolorna. Detta avtal gick ut 
den 30 juni i år. En lång rad förfråg
ningar till R T från utbildningshåll om 
rätt att kopiera inslag i tidningen bil 
dar bakgrunden till att vi nu informe
rar om avtalen om fotokopie ring : 

Inom skolväsendet finns behov av 
att framställa ett stort antal kopior ur 
läroböcker och annat undervisnings
material samt ur tidningar och tid
skrifter. Gällande lagbestämmelser 
om kopieringsrätt är svårtolkade. Det 
är därför osäkert om vilken rätt att 
kopiera som den enskilde läraren har 
med stöd av dessa bestämmelser. A v
talen syftar till att råda bot på denna 



JOSTYKIT ~ 

HF 344 Byggsats Kr. 395:00, Monterad Kr. 445:00 

JOSTYKIT 

tButil{ · Göteborg' jMoJntÖ 
JOSTY KIT har utöver postorderförsälj ning även 
d irektförsä ljn ing genom våra buti ker i Mal mö och 
Göteborg. Hela vårt katalogsortiment finns här att 
handla. Alla högtalare, förstärkare, ljusorglar m m. 
kan vi demonstrera fÖr dig. 
I MALMÖ finner du oss i nya lokaler pli Östra 
Förstadsgatan 8 , vid Schougens bro. 
I GÖTEBORG håller vi t i ll pli Övre Husargatan 12 
(Nya Annedal) Kundparkering i huset. 

VÄLKOMMEN IN 

, 
.\ 
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TV SPEL HF 344 fri n JOSTY KIT som kan det HELA 
HF 344 kopplas till TV's antenningAngen istället för 
den vanliga antennen och spelplanen kommer fram pli 
bildskärmen. Kan anslutas t ill alla TV mottagare. 
4 olika spel : TENNIS, FOTBOLL, SQUASH, 1 eller 
2 spelare. Spelplanen är inringad pä bildskärmen. 
2 hastigheter pli bollarna. 2 storlekar pli spelarna. 
Poängräkning pli bildskärmen med 2xO - 15 indikering. 
3 olika ljud frän TV's högtalare vid träffar och mäl. 
Spelarna kan skjuta bollen i 3 olika vinklar. HF 344 

. har l ika f ina prestanda som TV-spelen kända frän 
nöjesfält och restauranger. HF 344 levereras helt kom
plett med elegant läda i aluminium med svart front. 
Mätt: 135 x 45 x 140 mm. Drives pä 9 V DC. 
HF 344 är ett spel för alla lidrar. TV SPEL är Arets 
jul klapps tips - och Josty Kit kan leverera det frln 
mitten av september. 

JOSTYKIT 

I)igital 
VKlocl{a 

MED VÄCKNING 

Digitalklockan DU 2020 är en ny elektronisk klocka. Uppbyggd 
med en integrerad C MOS IC krets. DU 2020 har 4 siffrors 
visning - timmar och minuter, samt blinkindikering av sekunder. 
14 mm sifferhöjd - grönt ljus. Automatisk styrning av sifferljuset 
med fototransistor, kraftigt ljus pli dagen - minskat ljus pä natten. 
Inbyggd väckningsautomatik med summer. Kan inställas för 
väckning med 1 minuts noggrannhet. Summertonen upprepas 
med 7 minuters intervall. Kan även kopplas som stoppur. 
220 V drivspänning. Mätt : 130 x 60 x 65 mm. Vikt 130 g. 

Pris: DU 2020 byggsats Kr. 199:00, monterad Kr. 249:00. 

@Ljus 
orgel JOSTYKIT 

Ny generation av ljusorglar frän Josty Kit. AT 465 är en 3 kanals 
ljusorgel. Blinkar i takt med musiken vid anslutning till högtalar
utgången på förstärkare radio, eller bandspelare. Frekvensuppde
lad i 3 kanaler, bas, mellanregister och diskant. AT 465 har in
byggd störningsfilter för borttagning av nätbrum. Lampregulering 
med tyristorer för mjukare ljusväxling. AT 465 kan användas 
som ljusdämpare när den ej användes som ljusorgel. Max. effekt 
per kanal 400 W. Drivspänning 220 - 240 V AC. Styreffekt frän 
högtalarutglingen 0,7 - 60 W. Tillbehör: Reflektorlampor 40 W, 
Kr. 12:95, 100 W Kr. 31:00 f inns i röd, gul, grön och blä. 

Pris: AT 465 Byggsats Kr.173:OO. Monterad Kr. 215:00 

Till Josty Kit AB Box 3134 20022 Malmö 3 

O Gra t is brochy r på .. . . . ......... . ....... . 
O ex. av byggsats typ . ... .. .. . ... . . . . . 

Namn ....... ..... .... . . . .... ... . . .... . ....•......... . 
I q , 

Utdel ningsadress . ..... . ..... .- .... . .. .' . ....... . . .. ...... . 

Postnummer och ort . . .......... .. .. . ..... . .. . .. . .... .. . . 

Föredrar du att ringa till oss finns vi pli 040/126708, 
126718. Och du är alltid väl kommen till vår butik 
Ö.Förstadsgatan 19 i Malmö eller i Göteborg på Ovre 
Husargatan 12. Vi håller öppet 10 - 18, lördagar 9 - 13 
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osäkerhet och till att ge skolväsendet 
behövlig kopieringsrätt. 

Enligt avtalen har varje lärare fått 
rätt att i princip framställa en kopia 
för varje elev som han eller hon för 
tillfället undervisar. - Vissa begräns· 
ningar i kopieringsrätten gäller: 

• F ör det första får läraren bara ko
piera för att komplettera den normala 
tillgången på läromedel. 

• För det andra får läraren inte ko· 
piera arbetshäften som redan finns att 
köpa i handeln och vilka kostar högst 
6 kronor. t-i • För det tredje får läraren inte ko· 

, piera mer än ett visst antal sidor ur 
~ sådana läroböcker och arbetshäften 

i som finns att köpa i handeln. 

~ ~ För att man skall kunna bestämma . o"~, det antal kopiesidor för vilket ersätt · 
~ ....... , ning skall utga, ~rävs en redovis'ning 
~ 4 J av koplermgen Vid vissa skolor under 

, • viss tid. Den redovisning som skall 
, ske enligt det nya avtalet är avsevärt 

- rörenklad i förhållande till vad som 
.h-ot gällde enligt det tidigare. Redovis
. U mngen skall ske vid fem procent av 

landets skolor under vårterminen 
h-t 1977. Redovisningen sker i princip 
L -..J genom att en extra kopia av det ko-

.
r" ...... '. pier.ade sänds till Statistiska central-
~ hyran. Dar bearbetas sedan det insän

d a materialet. 

t:-f 
H 

A vtalet har på statens sida tillkom
mit i samverkan med Svenska kom
munforbundet och Landstingsförbun
det. 

Avtalsslutande parter är närmare 
ett 20-tal förbund och organisationer, 
bl a Bildleverantörernas förening, 

.
~.. I Fackför~undspressens Samorganisa
M."'" t ti on. Forenmgen Svenska Lärome-
'. delsproducenter, Föreningen Svenska 

" Tecknare, Föreningen Svenska Ton

t-O 
txj 
y 
ti1 
r-I 
~ 
Q 

• 

sättare, Föreningen Svensk Fack
press, Läromedelsförfattarnas Fören
ing, Svenska Bokförläggareförening
en. Svenska Fotografernas Förbund. 
Svenska Journalistförbundet, Svensk~ 
Tidningsutgivareföreningen, Sveriges 
Författarförbund och Tidningarnas 
Arbetsgivareförening. 

Formgivningstävlan : 
Sean Design 80 i år 
för hemelektronik 

Denna antagligen första i interna
tionella skala anordnade tävling för 

......... ! dylika produkter går i regi av det fin 
r V J ländska företaget Salora Oy. Tävling-

t?=j 
en, kallad Scan Design 80, är öppen 

. 
rör deltagare från Finland, Sverige 
och Danmark samt utomlands boen 
de av ovannämnda nationaliteter. 
Tävlingen startade den I mars och 
avslutas den 30 november 1976. 

Huvudsyftet med tävlingen är att 
med det världsberömda skandinavi
ska design-kunnandet skapa en linje 

produkter inom konsumtionselektro
nikens område. 

Med priser på totalt Fmk 
125000:- hoppas man med denna 
internationella tävling kunna locka 
formgivare inom Skandinavien likaväl 
som fantasin hos radio- och TV -entu
siaster. Också tekniska högskole- och 
läroverkselever bör kunna stimuleras 
till att deltaga i tävlingen , är arrangö
rens förhoppning. 

- Som framgångsrik och mark 
nadsorienterad organisation är vår 
framgång och tillväxt beroende av de 
krav marknaden ställer, säger Jouko 
Nordell, VD for Salora-gruppen. 
., Detta gäller både design och pre
standa. Salora tar nu ett avgörande 
steg genom att försöka definiera det 
framtida marknads behovet. " 

VD NordelI tillägger att 80-talet 
rymmer alternativa möjligheter: 
- Därför bör vi också vända oss till 
de s k skrivbordsuppfinnarna som säl
lan erbjuds rätt tillfälle att visa upp 
sina talanger. Månget ypperligt fOr 
slag ligger därför antagligen bort
glömt i skrivbordslådan, menar han. 

För att tävlingsbidragen skall kun
na godkännas och juryn välja de vin
nande förslagen är samtliga tävlings
deltagare underställda noggrant speci
ficerade tävlingsvillkor. 

Tävlingsresultaten kungörs i janua
ri 1977 aven domarpanel, som är 
sammansatt av medlemmar från de
signorganisationer både i Finland, 
Sverige och Danmark. 

y tterligare detaljer och villkor för 
deltagande i Scan Design 80 fås av 
Sirpa Tiitola, Scan Design 80. Salora 
Oy, Salorankatu S - 7. SF-24100 Sa
lo 10, Finland. 

Rättelser till 
syntesgeneratom 

I beskrivningen av syntesgenera
tor för 2 m kanaltrafik i RT nr 6/7 
insmög sig tyvärr en del felaktighe
ter. lfig 2 längst till höger under T l 
skall stå C6. I stycklistan skall föl 
jande korrigeras: 
C12,C46 3,9pF 
en, CIS, c 48 6-30 pF 
C37, 10 uF 
C38 10 nF ppr 
C42, C43 SOO uF 6V 
T5 MPF 121 (MPF 122). 

Spänningsstabilisering sker i en 
krets IC 5 (LM 309 K) som på ut
gången har eo kondensator C 49 
mot jord. En kondensator (0,33 uF) 
bör även kopplas över ingången . 
Beträffande inkopplingen: se arti
keln "Digital identifieringssändare 
för morse-<iel r i detta nummer. 
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Elektronik -
och Hi fi-expo
nyheter: 

Någon Audio Fair i Londons 
Olympia blev det inte under 1976, 
framgår aven resignerad kommunike. 
Utställningen rönte ett alltför ljumt in
tresse t o m från de ledande engelska 
firmorna, och då så.,. 1977 (12-18 
september) är man dock tillbaka. -
F ö har det inte fattats brittiska ut
ställningar för Hi fi under våren och 
sommaren, och även den professio
nella ljudelektroniken och PA 
användningen hade sin mässa i form 
av APRS i London. Sonex, Harro
gate och Birmingham är några namn 
som också varit aktuella ... 

• Dagarna 3 -7 september är tiden 
för 10:e Salone Internazionale della 
Musical High Fidelity 1976 i Milano 
på mässornrådet. Musikinstrument, 
video, Hi fi och " levande musik" er
bjuds publiken vid Via Spinola. 
Broadcasting och amatörradio är 
andra områden som belyses. Milano
mässans ljuddel drog 1975 folk från 
58 länder. I år lockar man med 40 % 
större expo y ta och 15 % högre utstäl
larantal. 

• Elektronikkomponentsalongen 
1977 i Paris äger rum dagarna 31 
mars till 6 april. Komponenter, mätin
strument, material, produkter, teknik 
utgör det sedvanliga temat. - Sönda
gen 3/6 stängt. 

• Det internationella symposiet 
Eleclronique + 5 hålls 28 mars - I 
april. Tema: Att få fram något slags 
prognos för den närmsta femårsperio
den i en rad avseenden som berör in 
dustrin och samhället. Plats: Paris. 

• Samma stad hyser som känt också 
Festival du Son med sina musik - och 
studiedagar i Palais des Congres vid 
Porte Maillot. 1977 sker denna begi
venhet tiden 7 - 13 mars. 

• Går vi över till A V-området arran
gerar S DSA i Paris också en mässa 
på det fältet tiden 24 - 30 januari 
1977 i samma byggnad som Ljudfes
tivalen. Audiovisual and communica
lion exhibilion kallar man expon, Sitt
möjligheter finns för 700 deltagare 
under de 130 timmar man tänker hål 
la forum i de två kongresshallarna där 
man behandlar audiovisuella tillämp
ningar. 

- Och så viu vi erinra om ett de-
kret från Musiklekniken 
vid SR då oljekrisen var som aktuel
last: 

Spara energi! Gå över till kallöd
ning! 

Micronora 76: 
- mikromekanik 
för urindustri 

l den franska staden BesanfYon, 
ett centrum för urindustri, äger da
garna 12 - 16 oktober 1976 rum 
den internationella mässan Micro
nora, ägnad tidmätningen och dess 
orientering mot mikro-mekanik och 
mikro-teknik. 

Två större seminarier hålls: 
Carbide and steel for cutting

shaping materials och Manipula
tors and rectification work. 

Bearbetningsverktyg och maski
ner ställs ut jämte färdiga produkter 
och man siktar inte minst på ut
ländsk precisionsindustri som vill in 
på fransk marknad. 

Franska handelskammaren i Sve
rige, 08-20 23 18, upplyser vid för
frågningar. 

TEKNOLOG~ 

Kassettsynkron 
diabildvisning 
svenskt patent 

En Rönningebo, Curt F Lundin, 
har enligt ett meddelande från mark
nadsförings- och patentombudet Ray
mond Lee Organization, lne i New 
York, sökt patent på en synkronise
ringstillsats som skall användas ihop 
med kompaktkassetter för att sty ra en 
diaprojektor, eller annat bildmedium. 
Anordningen kräver inga ingrepp eller 
ändringar i vare sig kassett eller spela
re. 

Den erbjuds nu USA-industrin av 
Lee-företaget. 

Synk-adaptern är försedd med en 
kontakt som erinrar om en teleplugg, 
vilken passar in i det oanvända, väns
terplacerade hålet imusikkassetten 
och berör bandet inuti den. Två öpp
na kontaktpunkter på insticksdelen 
bildar en öppen krets, förbunden med 
en koaxialledning till diaprojektorn 
etc. Då instickspluggen passeras av 
en bit ledande folie eller beläggning på 
tapen i kassetten slutes kontaktkret
sen och aktiverar projektorn. 

Platta ledare kan användas, så att 
locket till kassettspelaren obehindrat 
kan vara slutet under användningen . 

Det hela låter som något i stil med 
bidragen till RT:s och Tekniska Mu 
seets jubileumstävling EKO 74 m fl 
tävlingar för elektronikkonstruktörer, 
men här förestår tydligen kommersiell 
marknadsföring med Raymond' Lees 
hjälp - firman tar också fasta på ta
langer och hjälper till med utveckling. 
patentansökan och bevakning. samt, 
inte minst, med att uppvakta indu
strin. Kommer någon Edison på gaf- ~ 



HR III A 
60W 
48 L 

25-20000 Hz 

800-3500 Hz 

Märkeffekt 
Volym 

Frekvensomfång 
enl. DIN 
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HOGTALARNYHETER 

HR II A 
50W 
28 L 

35- 20000 Hz 

Ljudex HR III A och HR II A är konstruerade för att opti
malt tillvarataga basreflexprincipens fördelar, vilka inne
bär ett utökat frekvensområde nedåt och lägre distortion 
underc:a 200 Hz ned till högtalarens undre gränsfrekvens. 
För att uppnå detta krävs dels en tillräckligt stor lådvolym 
och dels ett lågt Q-värde hos baselementet. vilket i sin tur 
kräver en kraftig magnet. Endast ett fåtal av marknadens 
högtalare uppfyller i dag båda dessa krav - Ljudex hög_o 
talare gör det. 
Dagens Hi-Fi högtalare är oftast antingen "direkt-" eller 
"rundstrålande" . Vi kallar vår högtalarserie för "halv
rundstrålande" . De snedställda bafflarna och de två 
diskantelementen gör att de förstnämnda typernas för
delar tillvaratagas. Diskantljud skall nämligen nå lyss
naren både reflekterat och direkt. En stor stråksektions 
luftighet framhävs genom reflexiob från väggar till tak. 
Instrument som frambringar skarpa attackljud (t. ex. slag
instrument) låter dock ofta förvrängt och utslätat hos en 
rundstrålare då de högfrekventa delarna når lyssnaren för 
sent - enbart via reflexion. Här krävs således ett diskant
element som förmedlar dessa delar av musiken direkt 
till lyssnaren, så att inte distinktheten går förlorad. 
Ljudex högtalare ' uppfyller både kravet på luftighet och 
distinkthet. 

Beställ gärna vår informativa broschyr. 

Delningsfrekvenser 800-3 500 Hz 
WUDEX. Kantorsg. 4 - 75424 Uppsala 

Tel. 018/122022 

Javisst . .. Jag beställer mot postförskott ..... st Video 3000 å 495:- , 
.. -.-.. ~tge~är å 235:- , ... .. st fjärrkontroll par-å 99:-, ... .. st eliminator å 49:-, 
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feln, så ... och Raymond Lee är inte 
pessimist: 

"Nästan alla har uppfunnit något 
någon gång, oftast i förbindelse med 
hemmet, hobbyn eller jobbet. Vi tror 
att många ideer finns som kan vara 
av intresse för industrin, bara upp
hovsmännen kunde komma loss." 

Vibrationer, buller 
i bilar analyseras 
med holografJfoto 

I stället för att göra akustiska 
och spektralanalytiska registre
ringar av de vibrationer och brus
källor som kan fmnas i en bils ma
terial har man inom västtysk bil
industri börjat använda "fotogra
ferat ljud". 

En hologramkamera plus en la
serljuskälla riktas mot de detaljer 
som skall underkastas sväng
ningsanalys. Här igenom visuali
seras ljudvågornas frekvensspek 
tra och man kan inleda mättekni
ska efterundersökningar från ho
logrammen. Man granskar moto
rer, chassidetaljer och kupeinred
ningar med hologram/lasermedlet 
vid Volkswagenwerkes fou-divi
sion i stället för att lita till enbart 
vibrationsanalyser på vanlig väg. 
Laserkameran "kommer åt" de
taljerna mycket ingående och tek
niken bör ha framtiden för sig. 

INSÄNT . 

Akustisk labyrint 
och ljudledningar 
RT har i sitt aprilnummer infört en 
stor artikel om tranmission line-hög
talare. Detta är i och fOr sig mycket 
glädjande, eftersom denna höljestyp 
enligt min erfarenhet är den som ger 
den överlägset bästa basåtergivning
en, med ett minimum av "kolorering". 

I art sägs em att s k labyrinthögta
lare i princip är en transmission line
högtalare med dålig dämpning. För 
att klarlägga skillnaden mellan laby
rinthögtalare och transmission lines, 
vore det måhända av intresse att på
peka följande: 

Den "akustiska labyrinthögtala
rens" upphovsman, Benjamin O/ney, 
publicerade i JASA oktober 1936, vo
lym 8: nA Method of Eliminating Ca
vi/y Resonance, Er:tending Low Fre
quency Response and lJlCreasing 
Acouslic Damping in Cabinet Type 
Loudspeakers n. Anordningen bestod i 
princip av ett 8 fot långt och - av 
praktiska skäl - veckat rör med en 
tvärsnitts area överstigande den hos 
det använda bashögtalarelementets 
och vars insidor var beklädda med 
Rockwoo/ - "nya" isoleringsmaterial 

är tydligen inte så nya som vi tror! 
Den ena av rörets ändar var kopplad 
till högtalarelementets baksida och 
den andra öppen. Att höljet fick be
nämningen ,. Acoustical labyrinth" 
beror förmodligen på den, av praktis
ka skäl, utförda veckningen eller upp
delningen i tre sektioner. Firma 
Stromberg-Carlson Telephone Mfg i 
USA, hos vilken Benjamin Olney var 
anställd, tillverkade och saluförde 01-
neys uppfinning i olika varianter un
der benämningen Acoustic Labyrinth 
Loudspeaker. Jag har nyligen läst 
igenom 1958 års årgång av Audio 
och observerat att i så gott som varje 
nummer av denna annonserade 
Stromberg-Carlson om sina "Acous
tic Labyrinth Loudspeakers". För
modligen utomordentligt högklassiga 
högtalare för sin tid! 

Voigt anges oftast som uppfinnare 
av 1/ 4-vågspipans efterföljare " trans
mission line". Det är em helt klart att 
Olneys konstruktion mera liknar da
gens "transmission line" än Voigts. I 
Voigts "tapered column" strävas efter 
högsta möjliga verkningsgrad: Pipan 
ökar koniskt sin area, från elementet 
räknat, som en typ av horn. Den är 
helt odämpad och utrustad med ele
ment med mycket kraftig magnet, re
lativt hög egenresonans och med hög 
verkningsgrad. Trots den höga mag
netiska dämpningen uppvisar Voigt
piporna hörbara resonanser och kolo
rering. Olney, å andra sidan, har strä
vat efter att dämpa ut pipresonanser
na - låt vara kanske bristfälligt med 
nutida teknik jämfört - och rekom 
menderat element med låg egenreso
nans. 

Med Stromberg-Carlson "dog" 
tydligen labyrinthögtalaren och föll i 
glömska. Ända till 1965. I oktober
numret av Wire/ess World 1965 pre
senterade dr A R Bai/eyen konstruk
tion betitlad nA Non Resonant Loud
speaker Enclosure Design n. Denna 
"enc\osure" bestod av ett 8 fot långt 
rör med en tvärsnittsarea överstigan
de den hos det använda baselemen
tets. Av praktiska skäl var även här 
röret veckat (i tre sektioner). Ena än 
den var kopplad till högtalarelemen
tets baksida, medan den andra änden 
var öppen... I stället för Olneys 
Rockwool var röret löst packat med 
långfibrig fårull. Att fårull ger en ut
omordentligt god dämpning kan utlä
sas i en tabell i Harry F Oh/sons: 
"Elements of Acoustic Engineering". 
I samma artikel på sid 484 i Wireless 
World återger dr Bailey en bild av 
vad han kallar " acoustic labyrinth". 
Denna bild visar en sluten låda med 
en massa interna bafllar av varieran
de tvärsnitt. Man skulle kanske kunna 
kalla anordningen för en akustisk 
sump? Någon sådan högtalare finns 
em mig veterligt inte i praktiskt utfö
rande. 

Jag har sedan 1960 kommersiellt 
och för experiment tillverkat högtala
re av alla kända konceptioner, inklu
derande stora horn och 300 liters slut
na lådor i betong (!). Genom Baileys 
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artikel fann jag den höljestyp som ger 
den överlägset bästa basåtergivningen 
ned till de lägsta hör- och kännbara 
frekvenserna. Det bästa med denna 
högtalartyp är dock friheten från 
"färgning" i ljudet. I likhet med John 
Wright hos IMF har jag funnit att 
vanlig Gullfiber, placerad på optimalt 
sätt i röret, ger en dämpning som är 
hörbart likvärdig med dämpningen 
hos fårull. 

Efter att ha läst dessa rader må lä
saren själv kunna bilda sig en uppfatt 
ning om vem som främst bör äras för 
uppfinningen av denna verkl igt goda 
cigarr! 

Ingvar Möller, 
Orup 

MARKNAD 

Bonniers - Esselte: 
Var sin videoväg 
Det år 1971 inrättade företaget 
EBAV, Esselte - Bonnier Audio Vi 
sual, som startade som ett hälften ägt 
utvecklingsföretag efter två års förbe
redelser från Åhltin & Åker/und. upp
hör i nuvarande form och delägarna 
går skilda vägar. 

Som bekant väntar fortfarande 
branschen på att video- och kassett · 
tekniken skall få något som kan kallas 
ett genombrott i konsumentsamman
hanget. Hittills har videomarknaden 
så gott som enbart varit inriktad på 
institutionella avnämare. Bonnier· 
gruppen, vars intressen helt är fok use
rade på konsumentmarknaden. drar 
nu konsekvenserna av detta och över
låter hittillsvarande EBA V -verksam · 
heten på Esseite, som företrädesvis 
arbetar på den institutionella sektorn . 

Bonniergruppen fortsätter dock sin 
bevakning av videotekniken och detta 
främst inom bokförlaget och A&A . 
Ett nytt Bonnier AV kommer att bil 
das härför. Ev kommer man där ifran 
att köpa vissa videotjänster från för 
utvarande EBAV (som skall byta 
namn) i form av utbildningsprogram. 

Såväl Bonniers som Esselte kvar 
står som medlemmar i Nord-Video. 

I en kommunike fran Bonnierföre
tagen ges bl a som bakgrund till sepa
rationen uppgifter som att EBA V blev 
till för att slå ut utvecklingskostnader
na på flera händer och att parterna 
efter fem år skulle vara redo att pröva 
samverkan sedan det grundläggande 
bevaknings- och testar betet på video
området bedömdes som slutfört. 

- Det torde dröja ytterligare nag
ra år innan konsumentmarknaden få r 
någon omfattning av betydelse. heter 
det från Bonniers. 

FORSKNING 
- - - - -

Specialomvandlare ger 
det nya Råö-teleskopet 
kapacitet ned till 2 mm 
Det under våren invigda, nya radiote
leskopet på Råö-observatoriet får en 

förnämlig detekteringsförmåga i det 
att signaler ända ned till 2 mm våg
längd kan studeras - detta innebär 
frekvenser till 150 G Hz, och alltså 
blir "utblicken" mot rymden högst 
väsentligt vidgad mot tidigare. 

Radioastronomerna har härvid 
samarbetat med mikrovågsforskare 
vid Chalmers, vilka fått fram de spe
ciella konvertrar som krävs för att 
man skall kunna omvandla de ytter
ligt högfrekventa signalerna till han 
terliga sådana. Det är ett flerårigt ar
bete som nu slutförts och vilket har 
sin grund i att mikrovågstekniken 
saknar några allmänt tillgängliga 
standardkomponenter för så ultra
höga frekvenser det här handlar om. 

NAMN 
IBM 
Carl-Hugo B/uhme har utsetts tjll ny 
VD i IBM Svenska AB. Han började 
i företaget 1959 som försäljningsre 
presentant och har senare innehaft 
olika chefsbefattningar. 

Lars Dreijer är nu vice VD med 
särski lt ansvar för resursplanerings
och arbetsmarknadsfrågor. 

Ingemar Ringström har blivit ny 
chef för datadivisionen och efterträ
der där Carl-Hugo Bluhme. 

Thorn 
Civ ek O/of Emtefall, VD i Thorn 
Hyr-TV AB, har fr o m I april utsetts 
till vVD i Svenska Thom AB och stf 
chef för den svenska Thornkoncer
nen. 

Nivåteknik 

Olle 
Viktorsson 

Ralph 
Andersson 

Till VD för det nya företaget Berö
ringsfri Nivåteknik AB har utsetts ing 
Olle Viktorsson, som tidigare varit 
hos Harald Björkgren AB. 

lng Ra/ph Andersson blir teknisk 
chef vid samma företag. Han kommer 
också från Harald Björkgren AB. 

Handic 
Till ansvarig för exportförsäljningen 
av Handicholagens elektronikproduk 
ter har utsetts Håkan Johansson. Han 
kommer från Handie Radio AB. 

ChriSler Dah/ström har anställts 
som regionchef vid Handie Radio 
AB, 9ch han kommer närmast från 
Rank Xerox. 



D X-Nytt 
i korthet 
Vi står i början av hösten så här 
års och det märks också för 
DX-arna: Konditionerna skiftar 
märkbart i och med att den mör
kare årstiden har efterträtt som
marmånaderna. Redan under au
gusti började mellanvågssäsong
en, vilket vi redogjorde för i RT nr 
8. 

Men även på kortvågen sker 
förändringar. 

Redan under september månad 
brukar de indonesiska lokaIstatio
nerna i främst 60-metersbandet 
och 90-metersbandet bli hörbara. 
Det gäller att passa på att höra 
dessa trevliga stationer, om de 
rykten som kom i omlopp förra 
vintern är sanna om att man där 
skall övergå till FM-sändningar. 
• September är även den s k 
"brev månaden " för HCJB i Ecua
dor. Alla som skriver brev till sta
tionen eller sänder en lyssnarrap
port under månaden får en spe
ciell souvenir. Adress är Radio
stationen HCJB, Nordiska avd, 
Casilla 69/, Quito, Equador. Bi
foga tre internationella svarsku
ponger till stationens svarsporto. 
• Dr Paul Freed, chef för Trans 
World Radio, har tecknat avtal 
med Sri Lankas myndigheter om 
att få bygga en stor relästation på 
ön. Stationen, som blir den sjätte 
stora relästationen TWR bygger, 
kommer att få en 400 kW mellan 
vågssändare som skall täcka In 
dien, Burma, Pakistan och Bang
ladesh. Man räknar med att prov
sändningarna skall vara i gång i 
slutet av detta år. Chef för statio
nen blir Duane Gow, som tidigare 
arbetat på TWR:s station på Bo
naire. Frekvens var icke bestämd 
när RT fick brevet från TWR. 
• Radio Monte-Carlo planerar 
att bygga ut sin programservice 
på arabiska med att bygga en re
lästation vid Persiska Golfen . 
Sändaren för mellanvåg kommer 
att byggas i Förenade Arab-emi
raten och skall sända samma pro
gram som stationens tidigare relä
sändare på Cypern. 
• Det populära DX-programmet 
"Wednesday DX-corner", som 
sänds varje onsdag över Radio 
Soutb Africa kan nu höras i repris 

ox
ING 
Börge Eriksson 
rapporterar 

pä torsdagarna i den engelska 
sändningen kl 15.35. 
• Ekber Menemenciglu, DX
Editor vid Radio Ankara i Tur
kiet, har nu ett dagligt DX-inslag 
i stationens engelska sändning kl 
23.30 på 9515 och 11880 kHz. 
Mr Menemenciglu besökte OX
parlamentet i Sverige i fjol och 
blev då intresserad av att göra ett 
speciellt program för OX-arna 
från den station han arbetade vid. 
• Ett OX-program på tyska 
sänds varje fredag i de tyska pro
grammen från Radio Nacional 
Brasilia kl 21.00 - 22.00 på 
II 795 kHz. 
• En engelsk version av OX-pro
grammet "BCL Scramble" från 
Nibon Sbort-Wave Broadcasting 
Co i Japan .sänds måndagar kl 
10.00 - 10.15 på 3 925, 6 055 och 
9595 kHz. 
• Tahir Mukhamedjanov, OX
Editor vid Radio Tasbkent, med
delar att programmet "Radio 
Tashkent DX-Club" sänds den 
andra söndagen i månaden i det 
engelska programmet kl 13.00. 
Frekvenser som brukar höras är 
bl a II 730 och I I 925 kHz. 
• Radiostationen FEBA på 
ögruppen Seychellerna har pro
blem med att sända med full ef
fekt. Nya 100 kW-sändare togs i 
bruk för en tid sedan, men det vi
sade sig då att den närbelägna 
tlygplatsen fick sin elektroniska 
utrustning ur funktion när FEBA 
sände. Tills vidare får FEBA till 
största delen använda den gamla 
effekten 4{) kW, FEBA:s sändar
anläggning är i övrigt en märklig 
konstruktion, uppbyggd på ett pe
larsystem ute i Indiska Oceanen! 
• I inbördeskriget Angola är det 
endast den officiella Radio Nacio
nal som är verksam. Alla de små, 
privata radiostationerna har in
korporerats i Radio Nacionals 
verksamhet och används som re
gionala relästationer. Enda un
dantaget tycks vara Radio Eccll:
sia, som numer är verksam under 
namnet Emissora Catolica de 
Angola och sänder på 4 985 kHz. 
Radio Nacional brukar vara hör
bar på 4820 kHz. 
• Den sydafrikanska provinsen 
Transkei, som blir självständig 
den 26 oktober, kommer att få en 
egen radiostation. Den kommer 

Mellanvågssäsongen börjar • •• 
Indonesisk lokalradio hörbar 
på 60 och 90 m banden • •. 
Edward Startz in memoriam ••• 
att verka oberoende av Radio 
South Africas regionala station. 
Båda stationerna ligger i den bli
vande huvudstaden Umtata. Ett 
nytt intressant radioland för ox
arna att fånga! 
• I Sydvästafrika, som i viss 
mån styrs av Sydafrika, ligger 
provinsen Owambo på gränsen till 
Angola. Där har provinsregering
en beslutat bygga en egen radio
station för, att som det heter, "be
möta fientlig propaganda från 
grannländer och andra stater". 
Stationen skall operera från hu
vudstaden Ongweduga och verka 
oberoende av Radio South Afri
cas regionala station. 
• "A Guide to Sovjet Broadeast
ing " heter en bok som utgetts i 
USA och som torde vara till stor 
hjälp för de OX-are som speciali
serat sig på att lyssna till ryska 
lokalstationer. Boken kan erhållas 
mot sju internationella svarsku
ponger från SPEEDX, P O Box 
E, Elsinare, Calif92330, USA. 

Edward Startz 
in memoriam 

"Så fick vi då träffa honom per
sonligen, mannen som vi så 
många gånger och under så 
många år lyssnat till via radiovå
gorna." Citatet är hämtat ur RT 
/973 nr 9, där årets OX-parla
ment behandlades i OX-spalten 
och där OX-red efter nästan 25 
års OX-ande fick träffa en idol: 

Legendariske Edward Startz 
från Radio Nederland besökte 
OX-parlamentet i Lindesberg det 
året och blev naturligtvis för
grundsfiguren under konferensda
garna. Otaliga var de frågor han 
fick besvara från vetgiriga OX-
are och oräkneliga var de auto
grafer han fick skriva. Men trots 
att han var märkt av sjukdom var 
han hela tiden på ett strålande hu
mör. 

I RT nr 6/7 i år nödgades vi 
meddela att Edward Startz avlidit. 

Han var den verklige radiovete
ranen. I över 40 år var han hela 
världens "Farbror Sven", känd 
och älskad av radiolyssnare prak~ 
tiskt taget runt hela vårt klot. 

Efter att i unga år ha studerat 
klassiska språk gav sig Startz ut 
för att "upptäcka" världen. Han 

diskade sig genom USA, arbetade 
sig över Sydamerika och tjänst
gjorde senare som guide och tolk 
vid otaliga resor runt om i världen 
i alla dess delar. 

Under detta mångskiftande liv 
och under dessa vandringsår för
kovrade sig Startz i språken eng
elska, franska, tyska, spanska, 
portugisiska, ryska, grekiska, ita
lienska och en del mindre språk, 
bl a då svenska. 

Så småningom, i början av 
1930-talet, hamnade kosmopoli
ten och mångsysslaren Startz vid 
holländska radion, där han starta
de programmet "Happy Stalian ", 
ett showinspirerat önskeprogram 
som kom att bilda skola och blev 
legendariskt. Lyssnare över hela 
världen skrev och önskade sig ski
vor och mycket av Startz popula
ritet bestod i att han mellan ski
vorna småpratade med sina brev
skrivare på deras eget språk och 
på ett personligt sätt. Man räknar 
med att Startz rörde sig med ett 
15-tal språk! 

I början av 1970-talet gick så 
Startz i pension, men programmet 
Happy Station sänds fortfarande 
varje söndag. När nu rösten har 
tystnat för alltid räknar jag per
sonligen mötet med Edward 
Startz som en av de intressantaste 
och mest givande händelserna se
dan jag började utöva OX-hob
byn. Han var en ovanlig person
lighet och en utövande internatio
nalist, en världsmedborgare, långt 
innan detta begrepp blev allmänt 
och omfattat. 

Edward Startz besökte DX-parla
mentet i Lindesberg 1973 ocb 
blev där en mycket populär gäst. 



Annonsuppslag 

"Dessa fantastiska makar Hughes och 
deras handbyggda högtalare . . . ! Spendor
ljudkällorna har fått renomme om att stå i 
en klass fOr sig. En Spendor är absolut 
ingen gängse Hifi-högtalare utan en torr 
analytisk kontrollrumshögtalare . med 
egenskaper man knappast finner hos van
liga högtalare. Men desto rikare upplevelse 
vid högklassigt material! En högtalare för 
kännaren och entusiasten. En individua
listisk högtalare fOr att bedöma musik av 
hög kvalitet i produktionsledet med." 

Med dessa ord inleder Ulf Strange sin 
artikel om Spendor i Radio & Television 
nummer 4,1976 och sällar sig till kören av 
lovordande kritiker som också rymmer 
namn som Ralph West, Hi-Fi 

paret jobbade ungefär 18 timmar om 
dygnet (vilket fOr övrigt fortfarande inte 
tillhör ovanligheterna) med att utveckla 
den nya högtalaren och det fOrsta paret 
hamnade så småningom i en affär i den 
lilla grannstaden G u ilford där ägaren Alan 
Ogden ställde ut bygdens produkter i sina 
skyltfönster. Och det skulle visa sig vara en 
välgärning som han inte behövde ångra: 
Den första serien försvann i rekordfart och 
ryktet om att en expertbyggd högtalare 
med enastående naturtroget ljud fanns 
spred sig som en löpeld. 

Efter det första genombrottet kom 
några mellanspel innan Audio i London 
kom att intressera sig för den lilla rörelsen. 

vill - skulle gå att applicera bättre på än 
den lille intensive engelsmannen Spencor 
Hughes, idag i SO-årsåldern och farligt nära 
att bokstavligen arbeta ihjäl sig för en ide : 

Att inte bara få fram högtalare av högt
stående kvalitet, ljudkällor vilka måste 
svara mot hans i många avseenden kom
promisslösa krav, utan också att säkra en 
produktion, där avvikelserna från idealen 
inte medges i någon omfattning alls; en 
omöjlighet egentligen, men något som 
får en reell innebörd då man 'ser i aktion 
honom hans hustru och den handfulla 
hjälpka~lar som finns i den lilla länga som 
hyser Spendor Audio Systems Ltd ... " 

"Hur många gånger har man fö inte 
mött reklamfraser och påståenden 

News, Carl Anthony, Audio och 
Angus McKenzie, Hi-Fi for 
pleasure. 

Men vad är då Spendor BCI, 
BC II och BC III för märkliga hög
talare som fått en enhällig expertis 
att falla fOr det ljud som de fram
tonar? Vi ska försöka att ge er ett 
uttömmande svar i form av berät
telsen om ett garage bygge , som 
hamnade i konserthus och inspel
ningsstudios. 

SPENDOR 
. om alla slags "kompromisslös· 

het", krav och kvalitetsfordringar 
inom högtalarindustrin? Till leda 
vill jag svara. Under ca 12 år har 
jag nu haft möjlighet att titta på 
produktionen hos nästan alla hög· 
talartillverkare av betydenhet j 
Europa, Japan och USA. Konven· 
tionell dynamisk högtalarproduk
tion kan knappast varieras. Den äl 
sig lik från ställe till ställe, högs! 
ett par tre förfaranden kan avvik2 
från branschens av hävd veder· 
tagna metoder. I flertalet fall haJ 
fraserna och löftena tyvärr intE 
full täckning . .. " 

Hela historien handlar egentli
gen om den lilla intensive engels
mannen SpencorHughes - en man 
som är besatt av sina ideer. 

Spencor Hughes har en 30-årig 
karriär på BBC bakom sig - en bana 
som fick ett tämligen abrupt slut. 
U nder sina sista 12 år på det nämn
da företaget ledde han utveckling
en av högtalare inom den akustiska 
forskningsavdelningen. I likhet 
med Stig Carlsson här hemma, 
hade Hughes bestämda uppfatt
ningar om det nödvändiga i att gå 
över en viss elementstorlek för bas
området - någotsom kom attändra 
hela hans tillvaro: Hans försök 

GARAGE BYGGET 
SOM HAMNADE 
I KONSERTHUS 

OCH 
INSPELNINGS

STUDIOS. 

"Några kända industrier 
Europa och USA har alltid håll i 
flaggan högt. Troligt är, att jl 
mindre företag , desto tätare sam 
manhållning och bättre "vikänsla' 
i produktionen. Världens mes 
kända och välrenommerade hög· 
talarfabrikat är faktisktganska sm~ 
som industrier betraktade od 
detta brukar borga för hög kvalite 
på många sätt. 

förde honom i motsatsställning till den offi
ciella BBC-politiken när han på egen hand 
utvecklade ett åttatumselement i stället för 
att fOlja den officiella "l2-tums-policyn". 
Helt följdriktigt visade sig cheferna på före
taget vara måttligt imponerade av Hughes 
konstruktion, men han själv ansåg den allt
fOr lovande för att slänga på soptippen. 

Kontentan blev att Hughes tågade ut 
från BBC och startade egen verksamhet i 
Kings Mill, som är ett litet kåkigt industri
område några mil söder om London." 

FRÅN EN BLYGSAM START TILL 
LEVERANSTIDER PÅ DRYGT ETT ÅR. 
Spencor Hughes och hans fru Dorothy 
blev nu tvungna att fOrsöka livnära sig på 
att lansera en totalt okänd högtalare i ett 
land som redan vimlade av starka konkur
renter. Några pengar hade dom inte, så det 
mesta fick bli handgjort. Det strävsamma 

Man köpte och blev så betagen av kvaliten 
att man lade in en beställning på en hög
talare som då ännu bara fanns i Spencor 
Hughes eget huvud - BC m. 

Idag har Mr Hughes beställningar för 
flera år framåt och den som vill ha en 
Spendor får finna sig i att vänta, ibland upp 
till ett år. Som en parentes kan nämnas att 
tillgången i Sverige faktiskt är bättre än i 
hemlandet där nu många professionella 
storkunder köper upp hans produkter. 
Bland de mer kända namnen märks BBC, 
Decca, EMI, Pye, N eve, Marconi, London 
Weekend Television, Thames TV, 3 M, 
Ampex, TOK och Radio Luxembourg. 

SPENDOR ÄR MER EN ATELJE ÄN 
EN FABRIK. Vi citerarU . Strange R&T nr 4, 76: 

"Jag har svårt att finna någon människa 
som begreppen "ensam", "försakande" 
och "ideell" - eller "besatt", om man så 

Ett mindre företag än Spendol 
är nästan otänkbart och här be 

stämmer orubbliga kvalitetskrav preci~ 
allting, eftersom de små serierna' hand 
byggs, matchas mot varandra under hel 
individuell kontroll av varje högtalare oel 
där materialleveranserna inte sällan bli 
rena parodin - Hughes drar sig inte för at 
returnera det så kallade rubbet, om har 
hittar något som inte passar. Kassations 
procenten skulle också göra en mardrörr 
för varje normal fabriksledning. Mer 
detta är inget "normalt" företag. Det ä 
mera då ett hemvist för drömmen om at 
göra en högtalare av konventionellt slag 
med riktad diskant och dynamiska ele 
ment så perfekt som mänskliga villko 
någonsin medger . .. " 

"Ingen detalj synes för ringa för att för 
summas, och ingen är heller för betydelse 
lös för att inte ge Hughes vakna stunde 
den lilla bit av dygnet då han till namne 
vilar. 



Eftersom högtalarna är hans verk så samt en ITT 4001 G diskanthögtalare för 
långt de kan bli - en dag bygger han givet- det översta frekvensområdet. Lådans 
vis alla önskade element själv också, så volym är ca 55 liter med liten öppning på 
att hela tonområdet täcks in med full kon- fronten, vilket betyder att den är av bas
troll från början - för han "stamtavla" över reflextyp. Sidorna är tillverkade av 10 och 
dem och arkiverar alla data för de ingående 12 mm plywoodiåda och hårt dämpade 
materialen, ungefår som man gör med med filt och skumplast. 
Rolls-Royce-bilarna. Alla högtalare är Den en smula ovanliga delen av kon
individuellt kalibrerade och kopior av struktionen består i tillverkningen av hög
ljudtryckskurvorna från hans mätrum talaren. Den ser högst ordinär ut, men 
arkiveras för det fall reparationer senare valet av konens material, form, tjocklek 
blir aktuella. Hans kontrollrumskunder och ytbehandling samt valet av upphäng
måste då tillförsäkras en i praktiken iden- ning representerar ett krävande och tåla
tisk återgivning efter reparationen, något modspr6vande arbete. Under testet levde 
man i vanliga fall knappast betraktar som l verkligen Spendor upp till sitt rykte: En 
uppnåeligt. Han står också i livlig kontakt utomordentlig högtalare, förmodligen 
med sina kunder och är självfallet 
ibland utsatt för kritik på olika 
nivåer. Han besvarar för övrigt alla 
brev och försöker också svara i 
telefon: 

- Vissa saker kan man naturligt
vis ta tämligen lätt på ifråga om 
kritik, osakkunnig sådan, grälsjuk 
eller kverulantisk. Men det finns 
en sorts kontakter som gör mig 
definitivt intresserad av ett 
meningsutbyte, och det är från 
folk med en musikalisk uppfatt
ning, isynnerhet från dem som 
spelar något instrument själva. Då 
kan det låta så här: "Mr Hughes, 
jag blåser trombon och jag har 
köpt ett par av era högtalare som 
jag spelar in med men jag kan inte 
få mina lyssningsintryck att stäm
ma med det jag uppfattar som 
klangen från mitt instrument. .. " 

- Då har det hänt att jag kört 
många mil för en diskussion med 
vederbörande. Jag har en stark 
respekt fOr sådant folk . Vi måste 
tillsammans komma fram till vad 
som är fel, högtalarna, hans rum, 
förstärkare eller vad det nu är." 

NI FÅR INGEN STATUS FÖR 
TUSENLAPPARNA. 

Den som köper en bil i 100000-kronors
klassen får förutom kvalitet också en stor 
mängd status och snobbism för slantarna. 
Men den som köper en utvald och dyr 
högtalare som Spendor får ingen yttre 
glans, ingen status framtoning överhuvud
taget. Han får blott en högst ordinär låda, 
som är omöjlig att "glänsa" med i motsats 
till exempelvis stora elektrostatiska sys
tem, som syns minst lika mycketsom dom 
hörs. 

Men vad är det då för märkvärdigt med 
dom ordinära lådorna från Spendor? Vi 
låter Ralph West från Hi-Fi News, lämna 
sitt svar på frågan : 

"Det är ingenting unikt med konstruk
tionen. Den består av tre högtalarelement 
- en 20 cm bas högtalare av eget fabrikat, 
en Celestion HF 1300 diskanthögtalare 

den bästa som undertecknad har haft i sitt 
hem till dags dato. Detta är dock ett dras
tisktpåstående, vilket för att vara väl under
byggt har varit föremål för ett omfattande 
testprogram i de mest skiftande miljöer 
ochjämförelser med andra högtalare. Den 
utsökta ljudåtergivningen hos Spendor 
gjorde att undertecknad började plocka 
fram gamla band från början på 6O-talet, 
bland vilka ingår en samling av band ur 
serien EMI stereosonic, för att se om det 
kanske fanns mer att plocka ut ur dessa 
inspelningar. Det visade sig vara fallet och 
man önskade faktiskt att man hade haft 
fler av dessa fantastiska inspelningar." 

Låt oss avsluta den här betraktelsen 
med ett par omdömen. Hi-Fi for pleasure 
genomförde i april-75 ett jämförande test 
mellan 16 högtalare, däribland Spendof, 
AR3A,MA3,JBLlOO och L65 Jubal,Leak 
2075 och KEF 104. Så här skriver en av 

Informationstjänst 11 

Englands ledande auktoriteter på området, 
Angus Mc Kenzie, om resultatet: 

"Vid återgivning av körverk kunde en 
mycket hög stabilitet hos ljudbilden note
ras, vilket betyder att individuella sångare 
kan lokaliseras. Vi tycker attSpendor BC l 
var överlägsen f1e övriga högtalarna på 
denna punkt. Atergivningen av piano
musik var utmärkt dock med ett stänk av 
överbetoning av det övre basområdet. 
Stråkar och mässingmusik återgavs 
mycket naturtroget och helt fritt från den 
"frasighef' i diskanten som kännetecknade 
flera av de andra högtalarna i testet. 

BC l i högtalaren är en mycket "musika
lisk" högtalare med en ljudkvalite som 

liknar elektrostatens, men som 
har en mycket bredare spridning 
vid höga frekvenser. Om man 
önskar en ren och klar musikalisk 
återgivning och vill att den stereo
bild man får från sin anläggning 
skall överensstämma med den 
bild producenten eftersträvar, så 
skall man starkt överväga att köpa 
ett par BC 1:or. Detta pga deras 
brist på fårgning till den grad, att 
det kan betecknas som anmärk
ningsvärt för ett par dynamiska 
högtalarsystem." 

Och så här avslutar U. Strange 
sin artikel i Radio & Television 
nr 4, 1976: 

"Jag vill betona, att Spendor är 
en ganska speciell högtalare för en 
likaså väl så speciell aflvändarkate
gori. Den ovane, som råkar la 
lyssna till en BC-etta, tycker troli
gen i förstone att det just inget är 
att fastna för och att högtalaren ger 
ett oengagerat, vattnigt ljud utan 
all glansfull Hi-fi-framtoning. Låt 
den kunden mogna! För honom 
finns hundratals andra högtalare. 
Spendor kan bara den uppskatta 
som" har en deciderad, under

byggd uppfattning ·om instrumentklang, 
timbre och ljudkaraktär och som söker 
det slags högtalare, där nästan inget kom
mer att stå hindrande mellan utövare och 
lyssnare. Nackdelarna kommer han att ha 
fördrag med! 

Spendor BC 1representerarettpåmånga 
års arbete baserat försök att skapa en sådan 
analytisk, professionell ljudkälla. Jag 
undrar om man egentligen kan komma så 
mycket längre med traditionella medel i 
fråga om högtalartypen och utan att för
lyfta sig kostnadsmässigt? Lyssna och döm 
själv." 
PS. Om ni vill följa UlfStranges avslutande 
uppmaning, så vill vi blott upplysa er om att 
Spendor i Sverige marknadsförs av Audio 
Lab AB i HöDviksnäs. Telefonnumret dit är 
040/450320, och om ni slår det meDan 9 
och U så får ni veta var ni kan lyssna på 
dom här märkliga högtalarna. ns. 



Digital lagring av stillbllder 
- ny, lovande teknik från Ampex 

•• Television är inte bara rörliga bilder. En hel 
del stillbilder fOrekommer i olika sammanhang. 
Det kan röra sig om fotografier, teckningar eller 
andra grafiska framställningar. För att lagra såda· 
na bilder finns det f n i stort sett två metoder som 
liknar varandra. Antingen kan man ha bilderna i 
form av transparenta färgdia eller som kartor, skis
ser, pappersbilder, originalteckningar eller dylikt. 

En genomsnittlig TV-station i USA har ett bild
arkiv på mellan 2000 och S 000 bilder. Att hante
ra dem under den stora tidsnöd som kan förekom
ma i TV-sammanhang (många bilder är ju till för 
att användas i nyhetsprogram) vållar stora pro
blem. Dessutom får man problem med att diabil
derna blir dammiga, repiga och kanske felvända. 
Pappersbilder kan också få försämrad kvalitet när 
de hanterats tillräckligt många gånger. 

• 
Fig /. Frekvensgäng hos skivminnet jämfört 
med en videobandspelare. 

När det gäller rörliga bilder har man mer och 
mer övergått till att använda magnetisk uppteck
ningsteknik. T o m nyhetsfilmningen är i dag möj
lig att ersätta med fullt portabla videobandutrust
ningar. Ampex har som en naturlig utveckling av 
denna trend tagit fram ett system som lagrar 
TV -bilder magnetiskt. På det sättet kommer man 
över de svårigheter som är förknippade med ett 
konventionellt bildarkiv. Bilden är alltid i samma 
skick. oavsett hur många gånger den hanterats. och 
åtkomsttiden kan hållas mycket kort genom att 
systemet lätt kan anpassas till elektroniska söksys
tem. 

Om en TV-station har ett bildarkiv på 5 000 bil
der kan man räkna med att endast I 000- 2000 
av dem används någorlunda flitigt. medan resten 
är ett mer eller mindre vilande arki v. som mera 
sällan kommer till användning. Ett grundläggande 
systemkrav blir då att 2 000 bilder skall finnas di
rekt tillgängliga. och att ett större arkiv skall kun
na nås. men att man där kan tillåta en längre åt
komsttid. För olika ändamål är det av värde om 
arkivet kan betjänas från flera sökstationer. 

Hög bildkvalitet 
viktig systemparameter 

Den tekniska kvaliteten är av största vikt. Färg
bilderna. något annat än farg är naturligtvis inte 
tänkbart, skall ha samma höga kvalitet som en di-
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rektsänd studiofargbild . Bildens kvalitet måste 
också vara sådan i skärpe- och störningsavseende 
att åtminstone tre generationer kopior skall kunna 
göras utan att någon kvalitetsförsämring kan iakt
tagas. 

Som lagringsmedium valde man efter noggranna 
överväganden sådana skivminnesstationer som an
vänds i datasammanhang. Det är en standardut
rustning som tillverkats i hundratusental och som 
har en hög tillfOrlitlighet. Själva lagringsmaterialet 
är gammajärnoxid som lagts på en tunn alumi
niumskiva. 

Minnesenheterna består av vanliga skivpackar 
som kan bytas i skriv- och läsenheten på några få 
tiotals sek under. Detta gör att åtkomsttiden för det 
material som inte läggs i det direktåtkomliga min
net hålls rimligt låg. 

Skivminnet är utrustat med ett sofistikerat elek
tromekaniskt avläsningssystem. Man har ett mag
nethuvud på var och en av de 20 ytorna, och de är 
alla monterade parallellt på ett gemensamt rörligt 
stativ som drivs aven linjär motor. Ett av huvude
na känner ett fabriksprogrammerat spår på en av 
skivorna. Ett servosystem ser till att det huvudet 
följer centrum av spåret. och de andra huvudena. 
som är fast mekaniskt förbundna med läshuvudet. 
kommer då att gå exakt i samma spår vid varje 
läsning. Tack vare detta system kan packningstät
heten i sk ivpacken göras så hög som 16 spår per 
millimeter eller 800 spår per skiva. 

Den mekaniska utformningen med den linjära 
motorn tillåter så snabb acceleration av huvudena 
att det bara tar lOms att förflytta dem från ett spår 
till det intilliggande. Detta kan jämföras med den 
tid det tar att växla ett dia i en projektor! 

Man utgick från att man ville använda skivmin
net mekaniskt omodifierat. Det återstod då att un
dersöka hur de elektriska egenskaperna stämde 
med kraven. 

Befintligt skivminne 
'Vårtat i systemet 

Man utgick från ett skivminne från Ampex, mo
dell DM-33/. som är ekvivalent med IHM 3331. 
Denna modell valdes framför allt tack vare sin sto
ra lagringskapacitet på 200 Megabytes. eller 1.6 
Gbit, per skivpacke. och därfOr att rotationshastig
heten 60 varv/ s stämmer med det amerikanska 
TV -systemet NTSC. 

Frekvensgången över magnetskivan vid hastig
heten SO m/ s (200 tum/ s) är väsentligt sämre än 
hos en vanlig videobandspelare vid ' hastigheten. 
37,S m/ s (l 500 tum/s). Detta beror på att man i 
skivsystemet har mycket större avstånd mellan hu
vud och magnetskikt än i ett bandsystem. Band
bredden är klart otillräcklig för ett högfrekvent 
FM-system. Skivan kan bara användas för ett vi 
deosystem med begränsad bandbredd. så som man 
t ex gör i de smalbandiga VCR-maskinerna. Färg
bärvågen har där flyttats och lagts på en lägre fre 
kvens under inspelningen. Ett sådant system ger 
dock inte acceptabel kvalitet för de tillämpningar 
som stillbi Idssystemet är tänkt för. 

Digital lagring 
realistisk lösning 

Av denna anledning kan inte analog videoIag
ring användas. Systemets totala bandbredd är 
emellertid tillräcklig för att behandla en digital da
taström med en hastighet av 10.7 Megabit/ s. Det 
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D Videobandspelareför rörliga bilder har funnits i 20 år. Nu kommer Ampex med ett systemför 
ho'gkvalitativ magnetisk lagring av digitalt kodade stillbilder. 
D Systemet kallas Electronic Still Store, ESS, och väntasfå stor betydelse som stillbilds arkiv 
hos TV-stationer. 
D Fö{jande artikel är baserad på ett material som är sammanställt av J Diermann, Ampex Corp och 
W G Connolly, CBS TV Network. 

motsvarar tre gånger fårgbärvågens frekvens i 
NTSC-systemet (3,58 MHz). För att nå upp till 
detta måste dock packningstätheten på skivan hö
jas ca 60 %, vilket åstadkommes genom omkon
struktion av läs- och skrivkretsarna. Kapaciteten 
har därmed höjts till 300 Megabytes per skivpacke. 
Rotationshastigheten 60 varvi s bibehålls, men i 
stället för att man låter skivorna rotera fritt, förses 
motorn med en servostyrning, så att rotationshas
tigheten kan låsas till vertikal bildsynk. 

Genom att man har tillgång till multipla huvu
den och skivor kan man lagra en digital videosig
nal på åtta parallella spår med en hastighet av 10,7 
Megasamplesi s. En TV-delbild kräver ett varv på 
skivpacken och samtidig användning av åtta huvu
den. Inspelning aven komplett TV -bild kräver två 
varv på skivpacken och 16 parallella huvuden. På 
varje skiva i skivpacken ryms 800 spår, och sam
manlagt 19 datalagrande spår finns tillgängliga. 
Varje packe kan därför lagra 800 bilder, och få tre 
spår över för andra ändamål. 

Signal/brusförhållandet hos detta digitala 
TV-system bestäms huvudsakligen av kvantise
ringsbrus snarare än av bandbrus och brus i förför 
stärkaren, som i en vanlig videobandmaskin. Med 
kvantiseringen som begränsande faktor ger syste
met ett signal/brusförhållande på 58 dB. Störning
ar som förekommer i videobandmaskiner såsom 
moaremönster och tidjitter existerar inte. 

Grundlig signal behandling 
rare uppteckning 

I det förenklade signalschemat i fig 3 passerar 
den sammansatta videosignalen genom ingångsste
get, där den låses, och synkpulser jämte fårgbärvåg 
tas bort och regenereras. Den följande Al D
om vandlaren lämnar video i ett parallellt åtta bi
tars format, samplat med tre gånger fårgbärvågfre. 
kvensen, dvs 3 X 3.58 = 10,7 MHz. 

I nästa steg konverteras 8-bitarssignalen till en 
speciell form som lämpar sig för den magnetiska 
uppteckningen. 

För att kunna uppteckna en hel TV-bild måste 
skivpacken rotera två varv. Den första del bilden 
förs till en grupp av åtta huvuden. och den andra 
förs till en annan sådan grupp, så att uppteckning
en aven bild tar 16 h uvuden i anspråk utan att 

någon mekanisk förflyttning behöver ske. Totalt 
19 huvuden finns tillgängliga i skivminnet för data
lagring. Det 20:e avläser alltså ett referensspår, 
som vi tidigare sett. 

Signalkorrigering i flera led 
återger original efter uppspelning 

Vid avspelning (fig 4) förs signalen från gruppen 
med åtta huvuden till åtta förförstärkare. Den föl
jande utjämnaren korrigerar huvudets frekvens
gång och rättar till signalernas tidlägen. En nollge
nomgångsdetektor ger en fyrkantvåg ut från ut jäm
naren, och signalen ut överensstämmer med den 
kodade originalsignalen. 

I nästa steg i diagrammet görs signalen om till 
en balanserad digitalsignal (NRZ). Vart och ett av 
de åtta dataflödena förs till en tidbaskorrektor som 
söker rätt på tidläget för synken och använder det 
för att ta bort synkförskjutningar som finns i signa
len. Synksignalen är därmed åter låst till TV -sta
tionens normalsynkgenerator. På detta sätt korri 
geras alla åtta dataströmmarna och den ursprung
liga digitala strömmen av videoord har reproduce
rats. 

För att man skall kunna regenerera den ur
sprungliga NTSC-fårgsignalen måste nu fårgsigna
len separeras, inverteras_och åter kom bineras med 
luminanssignalen. Detta görs i ett kamfilter och en 
fårginverterare. Som alla andra steg i systemet är 
även detta helt digitalt. 

Slutligen sätts synksignalen och färgbärvågen 
till. och man har så fått tillbaka den ursprungliga 
signalen . 

COMPOSITE VIDEO 
INPUT 

VIDEO CLAMPED. SYNC 
AND BURST REMQVED 

DIGITAL VIDEO. ' BITS 
10.7 MS/SEc 
HRZ CODE 

Fig 4. Förenklat blockdiagram över av
spelningsförloppet. 

Konsekvent systemtänkande 
ger framtida möjligheter 

Systemet är normalt uppbyggt med två skivpac
kar men kan byggas ut så att tre används. Att man 
valt två som minimiantal hänger bl a samman med 
att man måste ha minst två skivpackar för att kun
na redigera bland bilderna. Bildsignalerna kan allt
så föras över från den ena skivpacken till den and
ra och läggas in i önskad ordning. Dessutom kan 
två användare använda systemet samtidigt under 
förutsättning att de inte är intresserade av bilder på 
samma skivpacke. 

För att styra sökningen så effektivt som möjligt 
har man byggt upp ett minidatorsystem härför. 
Man använder en DEC LSJ-U. som är en 16 bi
tars maskin med en CPU. och ett 4 k-minne. Det är 
samma kretsar som ingår i PDP-11 -40. vilket är ett 
av de mest kraftfulla minidatorsystemen på mark
naden. Styrningen kan därför göras både mycket 
flexibel, snabb och sofistikerad. 

Det system för ele~tronisk lagring av stillbilder 
som vi beskrivit här öppnar vidare perspektiv än 
enbart som bildarkiv på TV-stationer, ehuru det 
primärt är tänkt som ett sådant. Många mikro
filmarkiv skulle kanske t ex kunna effektiviseras 
kraftigt genom att man i stället gick över till att 
lagra informationen magnetiskt. Uppdateringspro
cessen kan då göras mycket snabbare och åtkomst
möjligheterna förbättras . Otaliga andra använd
ningsområden kan tänkas. 

Som systemet nu är uppbyggt är det alltså inte 
användbart för europeiskt TV-bruk, men anpass
ning till PAL-systemet kan säkert väntas. • 

DIGITAL VIDEO, RECORD 
COOE. 7 BIT SYNC WORD 
IN$E;RTEO IN EACH OF • 

DIGITAL VIDEO, RECORD 
COOE, SWITCHED AT FIELD 
RATE BE:TWEEH TWO GROUPS 
OF • HEAOS EACH FOR RE
CORDIHG. 

Fig J . Förenklat blockdiagram över in
spelningsförfarandet. 

COLOR BLACK OIGITAL VIDEO, RECORD 
IENeOOED HEAD SIGNAL. 
000 AND EVEN 'IELDS 
ON nwo GROUf'S OF • 
H["OS EACH. 

OIGITAL VI DEO, ' BITS. 
10.7 MS/SEC OFf.QISC 
SIGNAL. P'RIEAMl"'LIFIEO 

DIGITAL VIDEO, EQUAL· 
IZED FOR CORRECT ZERO 
CROSSINGS, TRANSITIONS 
DETECTED 

DIGITAL VIDEO, 
DECOOED TO NRZ, TI .... E· 
SASf AND SKEW CORREC· 
TED WITH RESI"ECT TO 
STATION REFERENCE 

DIGITAL VIDEo,CHRQMA ANALOG VIDEO, WITHOUT COMPO$ITE NTSC VIDEO 

SEPARATED, INVERTED SYHC AND BURST 
AND RECOMS INED FOR 
RECONSTRUCTION OF 
FOUR.f'IELD NTSC CYCLE 
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Bygg själv 

Digital identifieringssändare 
med morsekod - del 3 
D I denna avslutande del av artikelserien visar Rolf Lindh, SM6FLR, hur man bygger nätaggregat 
och LF-delför identjfieringssändaren. . .. 
D Man kan, om man så vill, naturligtvis utnytfia dessa steg ävenför andra ändamål. 

•• Vi har i de tidigare avsnitten gjort be
kantskap med identifieringssändarens räknar
och avkodardelar. Dessa behöver naturligtvis 
en nätdel för att fungera, och vi skall här ge 
prov på några tänkbara utföranden. 

Nätdelarna är baserade på kretsen LM 
309K som ursprungligen konstruerades och 
tillverkades av National Semiconductor, men 
som nu finns att tillgå från flera tillverkare. 
Kretsen innehåller en stabilisatorfunktion 
som ger + 5 V ut. Den innehåller både regula
tor och serietransistor och har inbyggd ström
begränsning som verkar vid kortslutning eller 
överbelastning. Dessutom finns det en termisk 
strömbegränsning som träder i funktion om 
kylningen av kapseln skulle vara otillräcklig. 

Den enda möjliga metoden att förstöra LM 
309K är att överskrida den maximalt tillåtna 
inspänningen 35 V. Då förstör kretsen sig 
själv genom att en säkring på brickan brinner 
upp för att förhindra att anslutna kretsar tar 
skada. 

Vid val av inspänning har man två faktorer 
att tänka på. För att stabiliseringen skall ver
ka bör spänningsfallet över kretsen (mellan 
in- och utgång) vara minst 3 V. I det här fallet 
vill vi ha 5 V ut och måste därfor ha minst 8 
V in. Man måste dock räkna med nätspän
ningsvariationer, och med val av 10 V inspän
ning är man garderad; då kan inspänningen 
tillåtas sjunka 20 %. Å andra sidan fick den 
maximala inspänningen ej överstiga 35 V. 
Detta motsvarar 29 V inspänning och + 20 % 
överspänning. Vi bör alltså i vårt fall ligga 
mellan 10 och 29 V. För att få låg effekt ut
veckling är det fördelaktigt att man matar sta
bilisatorn med så låg spänning som möjligt, 
dvs ca 10 V. 

I de foreslagna kopplingarna används 
transformatorer med 24 V spänning. Orsaken 

r-T""""1r------~ +9 tillt2V 

Pn----+-'-I 

Fig l. Förslag till LF -forstärkare for med
hörning av morsemeddelandet.. 
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till detta val är att stabilisatorerna skall vara 
universella. Man kan nämligen genom att hö
ja potentialen på det stift som normalt brukar 
jordas (stift 3) få ut en högre stabiliserad 

Fig 2. Mönsterkort i skala 1:1 for 
LF -forstärkaren. 

Fig 3. Komponenternas placering på 
kretskortet fOr LF -delen. 

spänning. Med 24 V transformator skulle vi 
rent teoretiskt kunna få ut en spänning av 
24 . 1,414 - 3 = 30 V. Man får i praktiken 
något mindre, eftersom inspänningen sjunker 
vid belastningen, beroende på transforma
torns resistans, elektrolyternas storlek, m m. 
Med 33 V inspänning, som vi har här, ligger 
vi ganska nära den övre tillåtna gränsen för 
spänningen. Nätspänningen brukar normalt 
inte fluktuera mer än några procent i städer 
där distributionen av elektricitet sker enligt 
moderna normer, men på andra orter kan upp 
till 20 % variation förekomma, och den som 
avser att använda sitt nätaggregat där bör 
välja en transformator med högst 20,5 V 
spänning vid 200 V in (effektivvärden). 

Nätaggregaten har olika mekaniska utfö
randen, medan elektroniken är likvärdig. 

Fig 1 visar den variant som kräver en yttre 
transformator. På kortet ryms likriktarbryg
ga, glättningskondensator, stabilisatorkrets 
och utgångskondensator. Observera, att det 
finns en kondensator som är ansluten till kret
sens ingång. Den måste finnas med för att inte 
kretsen skall självsvänga. Stift 3 på kretsen är 
utdraget till kretskortskontakten. Stiftet kan 
antingen jordas ror att man skall få + 5 V ut 
eller anslutas till en potentiometer som ligger 
mot jord. Med den kan spänningen varieras 
från 5 V och upp till en spänning som be
stäms av förhållandet mellan R I och poten
tiometerns värde. 

Kretskortet, fig 2, är av plugin-utförande, 
så att det kan skjutas in i en kretskortsram. 
Bredden på kortet väljs med hänsyn till an
vänd standard. Hur komponenterna monteras 

9 h..---.--- .ut 

C12 

Fig 4. Nätdel med transformatorn 
placerad utanfor kretskortet. Med om
kopplaren O II kan man välja antingen 
+ 5 V fast spänning ut eller en spänning 
som är högre och varierbar med P II. 



Fig 7. En komplett nätdel med transfonnator på 
kretskortet. Med 021 kan man välja + 5 V fast 
spänning eller varierbar spänning från + 5 V och 
uppåt. Två typer av transfonnatorer kan väljas. 
Deras sekundärlindningar serie- eller parallell
kopplas efter val av kretskort. 

på kretskortet framgår av fig 3. Kretsen mon
teras på en aluminiumplåt som i sin tur ligger 
på kretskortet. Plåten kan göras litet större än 
kretskortet och vikas upp så att det bi ldar en 
fåstvinkel. Denna kan då skruvas fast mot en 
panel om man vill ha ett fast monterat kort 
med lös kretskontakt. 

De andra utfOrandena har transformatorn 
monterad på kretskortet. Transformatorn kan 
antingen ge 2 X 12 V (seriekopplade lindning-

IIIII r-I 
Fig 5. Mönsterkort i skala 1:1 fo.. nätdelen 
utan transfonnator på kortet. 

123 456 7 8 9 ID 

Fig 6. Komponenternas placering på 
kretskortet för nätdelen utan transfonnator. 

Sr 
21 

Sr 21 

220 V 
50 Hz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bygg själv 

Sr22 9 . 
t-..---,..-E3--O+ Ut 

- C22 

Fig 10. Komponenternas placering på 
kretskortet enligt mönster i tig 8 eller 9. 
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Bygg själv 

-
Nätaggregat med transformator: 
R2l 330 ohm 
P2l I eller 2,2 k 
SR 22 lA 
C2l, C22 1000 JlF 40 V 
C23 10 nF 
LR2l B4OC1500 
IC21 LM309 K 

Trafo för kretskortsmontage 
021 2 pol 2vägs 

ar) eller 2 X 24 V (parallellkopplade lindning
ar). Som vi tidigare nämnde, ger detta en 
spänning som ligger på gränsen till vad kret
sen tål. På kretskortet för seriekopplade lind
ningar kan man även använda en transforma
tor med 2 X 6 V. Från stabilisatorn kan man 
då maximalt få ut ungefär 14 V. 

Mönsterkort i skala I: l, komponentplace
ring på kretskorten och schema framgår av 
fig 4-7. 

ST535V-l 

Stycklista: --------------1 
Nätaggregat utan trafo: 
Rll 330 ohm 
Pll l eller 2,2 k 
Cll, C12 1000 JlF / 40V 
C13 10 nF 
LF-steg: 
Rl 
Pot 
Cl, C2 
C3,C4 
C5 

U-del med IC 
Max 3 V spänning 

15 ohm 
100 k 
100 JlF 
O,lJlF 
100 pF 

Lågfrekvensdelen är uppbyggd kring kret
sen TBA 820. På kortet är en potentiometer 
monterad med vi'lken man kan justera käns
ligheten. Potentiometern tål max 3 V. Högta
laren skall ha 8 ohms impedans. Mycket mer 
fmns inte att orda om denna enkla förstärka
re, Matningsspänningen skall ligga mellan 9 

C6 
ICl 

1000 JlF 
TBA 820 

Komponenter säljs av 
Elektroniktjänst, Box 40, 544 00 HJO. 
Pris: 
Komplett sats räknare, CQ-matris inkl 
30 dioder, LF-steg och nätdel inkl trafo; 
324 kr. Räknarkort + CQ-matris inkl 
30 dioder kostar 197 kr. U-del 49:50. 
Nätaggregat m trafo 113 :50. Utan trafo 
65:50. Komplett sats kretskort 125 kr. 

och 12 V. Uteffekten beror givetvis på mat
ningsspänningens storlek och högtalarimpe
dansen. (3,5 V, 4 fl = 0,22 W till 12 V, 8 Il 2 
W) 

De beskrivna enheterna lämpar sig väl att 
användas i IMC J 28. som den här beskrivna 
indentifieringssändaren betecknas. De kan gi
vetvis även användas i helt andra samman
hang för vilka de mekaniska och elektriska 
utförandena kan anpassas. • 

ST535V-2 l 

I I l_J 
J 

Fig 8. Mönsterkort i skala l: l rör transformator med två 12 V lindningar 
som seriekopplas. 

Fig 9. Mönsterkort i skala l: l rör transformator med två 24 V lindningar som 
seriekopplas. 
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SlEMENS 

Elektronikkomponenter 
'-det kan våra distributörer 

Snabba, säkra leveranser 
av elektronikkomponenter 

Informationstjänst 12 



Grundläggande 
oscilloskopteknik - del l 
Översättning och bearbetning: BENGT BJÖRNEKÄRR 

Fig 1 
Oscilloskopet har utan tvivel blivit elek
tronikens förnämsta universalinstrument. 

Med ett bra oscilloskop kan man göra 
alla de mätningar som kommer i fråga 
vid service och underhåll av framför allt 
elektroniska apparater av typen radio, 
TV, förstärkare, datorer, automatiska 
styrsystem, industrirobotar, radaranlägg
ningar, medicinska utrustningar, mm. 

Det vanligaste är att man mäter elek
trisk spänning, frekvens och tid. Med 
elektromekaniska omvandlare kan man 
mäta tryck, ljudnivå, mekanisk töjning, 
hjärtfrekvens, acceleration, vibrationer 
mm. 

Rent allmänt kan man säga att ett os
cilloskop är ett instrument som ger en 
visuen presentation av förhållandet mellan 
två elektriska storheter. Bilden visar hur 
man kopplar in de två elektriska signaler
na till vardera ingången på oscilloskopet. 
Det sammanlagda resultatet ser man på 
instrumentets rör (skärm). 

Oscilloskopets ingångar betecknas med 
X rör horisonten avlänkning och med Y 
för vertikal avlänkning. 
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Fig3 
Oscilloskopets skärm kallas katodstråle
rör. Man kan likna det vid en flaska, vars 
plana botten motsvarar skärmen i katod
stråleröret. På insidan av skärmen fmos 
ett tunt lager av fosfor, som avger ljus 
när det träffas av elektroner. 

I halsen på katodstråleröret sitter en 
elektronkanon. Det är ett system av olika 
elektroder som dels alstrar en elektron
stråle, dels fokuserar den. Elektroderna 
är förbundna med kontakter som sitter 
längst bak i rörets hals. De elektroniska 
kretsarna kontrollerar elektronstrålen via 
kontakterna. 

För att fä en ljusstark bild på skärmen 
sitter ofta en anod i anslutning till skär
men. Den har hög positiv potential i rör
hållande till elektronkanonens katod rör 
att accelerera elektronerna mot skärmen. 
Fler elektroner per tidenhet ger ljusstarka
re bild. 

Fig 2 
Till vänster på bilden ser man en X- y
skrivare. Den registrerar mätsignalerna 
med en penna som styrs av ett mekaniskt 
system. Oscilloskopet däremot presente
rar mätvärdet på en glasyta med en elek
tronstråle. 

Det gör att oscilloskopet kan registrera 
mycket snabbare förlopp än en skrivare. 

Fig4 
Den här bilden visar elektronkanonen och 
skärmen. Från katoden, som är beteck
nad med k. frigörs elektroner genom att 
katoden upphettas. Katoden är täckt med 
bariumsulfat som har den egenskapen 
att det mycket lätt avger elektroner vid 
upphettning. 

Genom elektroden g2' som är positiv 
i förhållande till katoden, accelereras elek
tronerna mot skärmen. 

För att man skall fä en välfokuserad 
stråle när den träffar skärmen, fmns i 
elektronkanonen två galler som betecknas 
gl och gl. Lägg märke till att de är mer 
negativa än katoden själv; den ligger ju 
på O V medan gl och gl ligger på minus. 
Efter fokuseringen behöver elektronerna 
accelereras, vilket sker genom g4 . 

FigS 
På föregående bild visades att sist i elek
tronkanonen sitter en accelerationselek-



• Philips tillverkar elektronikapparatur och komponenter for en mängd tillämpningsområden. 
Man verkar även på den pedagogiska sidan med en o11ffattande utgivning av publikationer, 
kursmaterial m m i samband dels med produkterna och deras tillämpningar, delsfor att 
upplysa om mera allmänna ämnen inom elektroniken. 
• Ett exempel är en diabildserie om oscilloskopteknik. Serien vänder sig till noviser och 
presenteras här i omarbetat utförandefor RT:s läsare. 

Fig 7 
I ett katodstrålerör avsett for oscilloskop 
använder man nästan uteslutande elek
trostatisk avlänkning. Det är enklare att 
avlänka en elektronstråle vid höga fre
kvenser med ett elektrostatiskt system 
än med ett magnetiskt avlänkningssys
tem. 

Elektronstrålen passerar två par plat
tor. Genom att man tiIlfor lämpliga spän
ningar till de två plattparen kan ljusfläc
ken på skärmen flyttas till önskad plats. 
Det ena paret avlänkar strålen i vertikal
led - de som sitter närmast elektronka
nonen - och det andra paret avlänkar 
i horisontalled. 

trod - g4. I många katodstrålerör fore
kommer en tredje accelerationselektrod 
fOr att ytterligare öka elektronhastigheten 
och därmed ljusutbytet från skärmen. 
Denna s k efteraccelerationsspänning 
brukar tiIlforas röret genom att man läg
ger ett grafrtskikt på insidan - menan 
elektronkanonen och skärmen. 

Grafitskiktet kan vara utformat på 
många sätt. det enklaste ser man på bil
den. I vissa faD är det utfart som en spiral. 

Fig6 
Ett välgjort katodstrålerör kan ge en väl
fokuserad ljusfläck på skärmen om man 
justerar in spänningarna for acceleration 
och fokusering på rätt sätt. För att återgc: 
en mätsignal måste man kunna flytta ljus
fläcken över hela skärmen. Det innebär 
att man måste kunna avlänka elektron
strålen samtidigt både horisontent och 
vertikalt. 

I ett TV -rör - som man ser på bilden 
- sker denna avlänkning med ett elektro
magnetiskt fålt, som åstadkoms med ett 
spolsystem på bildrörets hals. 

Fig8 
Om man inte tillfor avlänkningsplattorna 
någon spänning, kommer elektronstrålen 
att passera opåverkad. Ljusfläcken kom
mer att avlänkas mot skärmens mitt. som 
är O-punkten for oscilloskop bilden. 

Som framgår av bilden har Y-plattorna 
blivit kopplade till en spänningskäUa där 
minus ligger på den undre och piuspoten
tialen ligger på den övre. 

Pilen visar vad som händer. Elektron
strålen avlänkas vertikalt i positiv rikt
ning. 

Fig 10 
I fortsättningen kommer vi att arbeta med 
ett system utan efteracceleration. Det in
nebär att all acceleration sker i elektron
kanonen. 

Av bilden framgår storleksordningen 
hos de spänningar som krävs for accele
ration och fokusering. 

Av praktiska skäl har man gjort så, 
att medelvärdet på avlänkningsspänning
arna i vertikal- och horisontalled alltid 
är konstanta. Detta hat uppnåtts genom 
att man tiIlfor avlänkningsplattorna spän
ningen var fOr sig i motfas. Medelvärdet 
är enligt bilden O V, medan katoden ligger 
på negativ potential. 

Fig 9 
Vi har nu ingen spänning på Y-plattorna 
utan bara på X-plattorna. Elektronstrålen 
avlänkas då horisontent och i riktning 
mot den positiva plattan. Genom att va
riera spänningen kan man flytta elektron
strålen horisontellt över hela skärmen. 
Mer komplicerat än så här är egentligen 
inte avlänkningssystemet i ett oscilloskop. ~ 
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Fig 11 
Vi har ju tidigare sett katodstråleröret 
ritat från mekanisk synpunkt.. På detta 
sätt ritar man katodstråleröret med ett 
elektriskt kretsschema. Från vänster ser 
man den indirekt upphettade katoden. 
Slingan aUra längst till vänster är själva 
glödtråden. gl är ett galler som reglerar 
strålens intensitet och därmed också ljus
styrkan på skärmen. Så kommer den förs
ta accelerationselektroden, g2' fokuse- · 
ringselektroden, g3' andra accelerations
elektroden, g4' och slutlig~ de båda pa
ren avlänkningsplattor. 

Katodstrålerörets uppbyggnad är där
med klargjord och vi övergår till att när
mare studera hur man kan utnytga det. 

Fig 12 
Vi börjar med avlänkningen och tittar 
på Y-plattorna som sitter närmast elek
tronkanqnen. 

Av bilden framgår att det krävs lOV 
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Fig 13 
X-plattorna sitter lite längre bort från 
elektronkanonen och det har till följd att 
de har ännu lägre känslighet än Y-plattor
na. Bilden visar att det krävs 20 V/cm 
avlänkning. Vi måste ha en signal på 200 
V för att avlänka strålen över hela skär
men. Det är tydligt att ett oscilloskop 
måste innehålla lite mer än ett katodstrå
lerör och str~mförsörjningsaggregat om 
man skall ha någon praktisk nytta av det. 

Fig 14 
För att återge olika signaler måste vi allt
så ha en möjlighet att förstärka dem -
både i vertikal- och horisontalled. 

Ibland kan det komma mätsignaler, 
som är så starka att man i stället måste 
dämpa dem för att de skall få plats på 
skärmen, men oftast blir det fråga om 
förstärkning. 

Man behöver alltså en förstärkare i ver
tikalled och en i horisontalled. 

för att avlänka elektronstrålen en centi
meter, eller 80 V på plattorna för att flytta 
strålen över hela skärmen i vertikalled. 
Man säger att oscilloskopets kijnslighet 
i det här fallet är 10 V per centimeter. 
Önskvärt är att ha så hög känslighet som 
möjligt. Helst vill man ha en känslighet 
av 10 mV eller mindre. 

Antag, att man vill titta på utsignalen 
från t ex en grammofon, som ger ett par 
hundra m V. Med 1 O V/cm känslighet 
skulle man inte få något som helst synbart 
utslag på skärmen. Signalen skulle behöva 
förstärkas ca 1 000 gånger först. Innan . 
vi granskar denna del, ser vi på vad 
X-plattorna har för känslighet. 

Fig 15 
Låt oss betrakta vertikalförstärkaren. 
Den måste ge åtminstone 80 V till plattor
na. Viktigt är att den här spänningen 
måste kunna uppnås inom mycket kort 
tid. Om en mycket snabb spänningsför
ändring sker på förstärkarens ingång, må
ste spänningen till plattorna reagera lika 
snabbt. I annat fall kommer inte oscillo
skopbilden att vara en exakt avbildning 
av vad som sker på förstärkarens ingång. 

Om vi som exempel tar ett 10 MHz-os
cilloskop och tillför ingången en puls, 
måste elektronstrålen kunna gå från 10 % 
av pulsens amplitud till 90 % av amplitu
den på 35 ns. 

Det innebär att om vi har en puls på 
80 V som vi plötsligt kopplar in, måste 
ljusfläcken flytta sig från 8 V till 72 V 
på 35 ns. 

Denna tröghet eller bel.astning, som 
tycks fmnas i avlänkningssystemet, ut
görs i verkligheten aven kapacitans mel
lan plattorna. Denna kapacitans är unge
får 5 pF per plattpar. 

Stigtiden hos oscilloskopet är således 
beroende av kapacitansen mellan plattpa
ren och den energi som fmns tillgänglig 
för att snabbt ladda upp dem. 

Beteckningen t,., som står på bilden, 
är den engelska beteckningen för stigtid. 
R:et står för rise, som betyder stiga. • 

Forts folier! 



Tun 
FM-radion TU77 är en modern konstruktion med 
många tekniska finesser. Dual ' gate MOS -fetar i både 
HF-steg och blandare, tre avstämda kretsar i HF
steget, monolitiskt kristallfilter, brusspärr m.m. 
Distorsionen kontrolleras i varje exemplar före lever
ans. Känsligheten enligt DIN är l,6uV och störav
stånden i mono minst 70dS lin . 

SEn 
Förstärkaren SE77 är den centrala delen i en Sentec 
anläggning. Till den ansluts grammofon, radio, band
spelare och slutsteg eller fyra kanal dekoder. Sentec 
SEn uppfyller mycket högt ställda krav på låg dis
tortion och störnivå . Grammofoningångssteget klarar 
170mV vid 1KHz och frekvensgången är 12Hz-80KHz 
-O,5dS. 

SQn 
Sentecs fö rstärkarserie är ett flexibelt system som 
kan byggas ut t.ex . med 4 kanals dekodern S077 och 
ett extra slutsteg. SO skivor spelas med vanlig pick 
up och ger äkta 4 kanal återgivning. Vanliga stereo 
skivor återges ambiofoniskt med stereoverkan mellan 
alla 4 högtalarna - en ver~lig Ijudupple.velse ... 1 

PAn 
Effektslutsteget PA77 finns i två utföranden: 2 x 30W 
och 2 x 50W. PA77 är mycket driftsäker - tål kort 
slutning och är temperaturstabil. PA77 har minsta 
möjliga distorsion öven vid låga nivåer och klarar 
stora relative I .. ter. FrekvenlgAngen är 12Hz-110KHz 
och d8mpfaktorn minst 100. 

SP77· SP7 
Det är svårt att välja högtalare bland broschyrer -
man måste nog lyssna sig fram - och i rätt miljö! 
Med Sentecs utlåningsservice kan Du låna hem ett 
par högtalare några dagar. Sentec SP 77 och SP 7 har 
ett neutralt och fasrent mellanregister, diup och di-
stinkt basåtergivning och 2100 resp. 160 spridning i 
diskanten . . ----------------. I Sänd mig mer information om I 

Sentec byggsatser. I 

Adress ______________ ~--------------

I Postnr ____ Postad r ______________ _ 

I SENTECAB 
Upplandsgatan 39 
11328 Stockholm 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Avancernt elektroniskt motmedelsystem 
i USA:s nya superbombare Bl 

•• Verkligt imponerande är de enorma resurser 
stormakterna har i fråga om att utveckla elektro
niska försvarssystem som skydd åt sina strategiska 
bombplan. Sovjets Backfire anses ha ett system 
med vilket man effektivt kan störa fientlig radar 
och därmed har stor chans att utföra sitt militära 
uppdrag utan att bli nedskjuten. Men mer än så är 

inte känt. Något mer vet man däremot om det 
avancerade nya amerikanska bombplanet B I , 
byggt av RockweU International och det första av 
en "ny generation". Planet är överljudssnabbt och 
har variabel vinggeometri. Det är späckat med 
elektronisk apparatur från nosspetsen till yttersta 
delen på stjärtkonen. Den innehåller ett 70-tal 

"svarta lådor" av ungefar 34 olika typer som ingår 
i det s k "Radio Frequency Surveillance/Electronic 
Counter Measures System", förkortat RFS/ ECMS 
vilket kan översättas med radiofrekvensövervak
ningssystem/system för elektroniska motmedel. 
Den runtom hela' planets flygkropp spridda elektro
niska utrustningens uppgift är att förvilla fiendens 



• USA:s nya bombplan,-Rockwells Bl, har ett tdTektivt motmedelsystem mot markradarsignaler 
som gör det möjligt attflyga in över fientligt område och undgå markeld • 
• Florent Sickenga och R T-redaktionen beskriver här i ord och bild uppbyggnaden av elektroniken 
i Bl. Tre prototyper ochj'örserieexemplar har hittills byggts. 

radar, så att den inte kan användas som lednings
system åt luftvärnsrobotar och andra vapen. 

Störningssändning mot 
markradarstationer 

Genom att sända ut signaler kan B I så att säga 
"sudda ut" eller åtminstone förvränga sin s k ra
darsignatur och göra det mycket svårt för fienden 
att lokalisera och skjuta ner överljudsplanet. I den 
korta beskrivning som finns tillgänglig över det av 
militära skäl ytterst hemliga elektroniska systemet 
ombord på B I, framgör att RFS/ ECM-systemets 
uppgift är: Att upptäcka, identifiera och välja ut en 
för tillfället lämplig störningsmetod mot fientliga 
radarsystem. Det elektroniska motmedelsystemet i 
B I är enligt uppgift så modernt att det med fram 
gång kan användas en bit in på tvåtusentalet! (med 
hänsyn till den snabba utvecklingen på detta områ
de kan man starkt betvivla en sådan uppgift - red 
anm.) 

B l -planets defensiva RFS/ ECM -system kan ut
sända HF-signaler "som helt förvillar det fien tliga 
radarsystemet". För att få nagorlunda grepp om 
hur det fungerar bör man studera block schemat i 
flg 2. Låt oss för ett ögonblick anta att ett B l-plan 
flyger in över fientligt område. Signaler från mark 
radarstationer uppfångas då av planets mOttagar
antenner, som via mottagare för bestämning av 
riktning och frekvens vidarebefordrar information 
till en bearbetningsenhet. Härifrån' ges styrsignaler 
till störningssändare och antenner, som finns place
rade i sådana yttre delar av flygplanet som stjärt
konen och övergångarna från vinge till flygkrop
pen, och de utsänder kraftiga störningssignaler. 
Den till RFS/ EMCS kopplade datacentralen finns i 
flygplanets centrum. 

Bl har även 
ett offensivt system 

Elektroniken i B I består emellertid inte enbart av 
det nyss beskrivna defensiva systemet utan har 
även en offensiv del. I denna ingår bl a sidtittande 
radar och en framåt spanande IR-enhet. "For
ward-Looking Infra-red system", FUR, som byggs 
hos Hughes och är en del aven större enhet kallad 

Fig 3. B l-planets uppbyggnad visas här. 
Siffrorna anger: l) kontrollpanel för det 
defensiva systemet, 2) kontrollpanel för 
det offensiva systemet, 3) central elektro
nikenhet (fmns på både höger och vänster 
sida), med bl a störsändare, 4) elektronikenhet 
med bl a sidseende radar och mottagaranten
ner, 5) sfjärtkon med bakre antennenheter, 
6) bearbetningsenhet och datorer, 7) antenn 
(antagligen för mottagning av radarsignaler 
från luftvärnsrobotsystem, 8) terrängs ökande 
radar, 9) 60 KV A-a1ternator-växelströmsge
nerator (tot 4 st), 10) vinge i bakåtsvept 
läge, 11) vinge i landningsläge, 12) pilot 
och co-pilotsäten. 

Ft!R5VARssrSTE"" 

Fig 2. Förenklat blockschema över det 
elektroniska motmedelsystemet. 

Optical Viewing Subsystem EVS. Sistnämnda en
het är placerad i en indragbar behållare under flyg
planets buk och kostar en avsevärd summa pengar ; 
för tre stycken blev räkningen på sammanlagt 14 
miljoner kronor! (B l kostar per styck över 300 milj 
kronor.) - Kongressen kommer redan nu på för
hösten att besluta om seriebygge och anslag till 
flygvapnet. 

EVS-systemet kontrolleras från den panel i B I 
som i flg 3 är angiven med (2). På denna, kallad 
avionics operators station, finns navigations- och 
vapenavlämningskontroUen samt kontrollbord för 
olika datorer, bl a Singer-Kearfott SKC-2070 och 
18M .. Panelen bredvid, angiven med (I) avser de
fensiva åtgärder, dvs för RFC/ ECM-systemen. 

Det finns, av säkerhetsskäl, inte mycket mer att 
säga om elektroniken i B l. Dess syfte är alltså att 
avleda och störa fientlig radar och förhindra att 
luftvärnsrobotar träffar flygvapnet. Exakt hur detta 
fungerar , vilka frekvenser och vilken sändarstyrka 
som används är naturligtvis hemligt. 

USA skall bygga 
240 B 1 bombplan 

Rock weil International B I skall ersätta USA:s 

starkt nedslitna och föråldrade bombplansflotta av 
typ B52. Hittills har tre plan byggts och en vidare 
utbyggnad till 240 enheter skall beslutas i septem
ber. Trots att planet bara är två tredjedelar så stort 
som det åttamotoriga Boeingplanet B52, kan det 
medföra en last som är dubbelt så stor. B l är f yra
motorig och ungefär lika stor som Concorde. Kon
struktionsmaterialet är till största delen aluminium, 
men ca 20 % av planet är gjort i titanium. Besätt
ningen utgörs av två piloter, en operatör för det 
defensiva systemet och en för det offensiva. B I 
skall kunna flyga snabbare än dubbla ljudhastighe
ten på större höjder och på låg höjd med under
ljudsfart. 

Effektivt utnytijande 
av varje utrymme 

Där elektronisk utrustning inte är placerad upp
tas utrymmet av åtta bränsletankar. Dessutom kan 
de främre och mellersta bombutrymmena använ
das för att rymma bränsletankar. Samtliga bränsle
tankar står i förbindelse med varandra via datorer 
och trimorgan som ser till att flygplanet hålls i ba
lans när . vingen svänger bakåt och vapenlasten 
fälls. 

Som tidigare nämnts är B I av s k swing-wing
typ, dvs vingarna kan fållas bakåt under flygning i 
vissa hastighets regioner. De kan fållas bakåt från 
15 till 67,5 grader. 

Självklart är elförbrukningen ombord på B I 
mycket hög. Elström levereras från fyra stycken 60 
K V A-generatorer som drivs av de fyra jetmotorer
na via växellådor, samt två extra hjälpkraftaggre
gat på vardera 400 hk. Det elektriska systemet är 
baserat på trefas 400 Hz, medan spänningen är på 
230/400 V. Mer om Bl framgår av teckningen . • 
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"Hela" USA -industrin bakom B l-projektet: 

Teknologi för miljarder 
byggeröverljudsbolDbare 

•• Tusentals specialister inom det amerikanska 
flygvapnet och hos ett stort antal underleverantö
rer över USA-kontinenten har gjort uppbyggnaden 
av det strategiska bombplanet, B l, till det mest 
omfattande och avancerade projektet i amerikan
ska militärflygets historia tillika det teknologiskt 
intressantaste ur många aspekter. 

Om det sätts i produktion, vilket skall beslutas 
av kongressen i den'na månad, kommer det att er
sätta det 20 år gamla bombplanet Boeing B 52. Tre 
st B l har hittills byggts och dessa har utprovats i 
snart ett års tid. Alla kritiska punkter har då avslö
jats under avancerade operationer som t ex flyg
ning strax ovanför terrängen i en hastighet något 
under ljudhastigheten eller vid överljudsflygning i 
Mach 2,1. Andra kritiska moment är tankning ( 
luften, hårda vingbelastningar och SRAM-separa
tion. 

Dessa tre plan har testats i vindtunnel i 21 000 
timmar, vilket lett till att nära 700 detaljer har mo
difierats . 

Planet har ett internt testsystem, CITS. som hål 
ler besättningen informerad om alla undersyste
mens funktioner. Om ett fel uppstår ger en skrivare 
automatiskt en utskrift. 

Ett stort antal underleverantörer 

För att kunna genomföra ett gigantiskt projekt 
som detta har man knutit upp åtskilliga underleve
rantörer och vi skall här ta upp dem som har ut
vecklat elektroniksystemen. 

Det centrala integrerade testsystemet (CITS) har 
utvecklats av Telephonies, vilket är en division 
inom Instrument Systems Corporation. Systemet 
består av åtta enheter av fyra olika utföranden, 
Collins bandspelare för krasch-registrering, och en 
18M-dator. 

De elektriska funktionerna avser en l Mbits da
tabuss som arbetar med "manchester"-kod, fem 
datainsamlingsenheter med A/D-omvandling för 
120 analoga signaler, kontroll panel av CCD-typ 
för alfanumerisk presentation och med tillhörande 
tangentbord, en printer som skriver ut uppkomna 
fel med 64 olika tecken och en hastighet av 62 
tecken/s samt en databandspelare. 

En åttaspårs databandspelare registrerar alla 
händelser inom CITS och lagrar dessa informatio
ner på ett speciellt temperaturtåligt band. Lag
ringskapaciteten är 75 miljoner bits. 

Bendix, Flight Systems Division, står som leve
rantör av styrsystemet för planets bränsleinsprut
ningssystem. I detta ingår fyra processorenheter 
och en digital databuss. För registrering av bräns
letryck används kvartsgivare av halvledartyp. 

Processorenheterna, typ BX 910. är av generellt 
utförande och är uppbyggda med High Speed TTL 
på bara två kretskort. Den används i samband med 
ett PROM för att ge ett permanent men flexibelt 
minne för flygtestprogram. 

Databussen, som arbetar i tidsmultiplex, arbetar 
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med I Mbits ~atahastighet. EMUX, som den be
tecknas, ersätter 29000 kablar med fyra dataled
ningar som kan överföra 10000 signaler. Man spa
rar med denna uppbyggnad nio mil ledningar! Sys
temet har utvecklats av Harris. För att det skall 
fungera vid händelse av skada har signalerna flera 
möjl iga datavägar att gå. 

Bildskärmsterminaler 
och andra indikatorer 

En mycket viktig del i instrumenteringen är na
turligtvis indikatorer av olika slag som håller be
sättningen informerad om det aktuella läget. San
ders Associates Ine är en firma som har specialise
rat sig på denna typ av utrustning. Man har bl a 
utrustat B l med ett alfanumeriskt display för pilo
terna som är bara 5 X 7 X 9" stort. På katodstråle
röret, som har 7" diagonalmått , presenteras 729 
linjer. Kretsarna omfattar X- och Y-förstärkare för 
avlänkning, videoförstärkare, X - och Y-rastergene
ratorer, skyddskretsar för katodstråleröret, fokus 
och alla nödvändiga spänningsdelar för hög och 
låg spänning. 

En annan typ av indikatorer är Electronic Dis
play Unit, EDU, på vilken grafiska kurvor presen
teras. Datorn ger bildinformationen, som kan om
fatta radar och raketbelägenheter, spektrumdia
gram eller varje annan information som svarar mot 
den aktuella situationen. 

Andra indikatorer har levererats från Astronau
tics. Tre bildskärmar med TV-avlänkning har in
stallerats i B l. Dessa visar datorgenererad naviga
tion , inprogrammerade flyg- och uppdragsvägar 
och lagrar ledningsdata simultant eller selektivt. 
Presentationen sker med 674 linjer. 

N ämnda firma har även levererat tre elektrome
kaniska flyginstrument för indikering av horison
tellt läge, övriga lägesparametrar och hastigheten 
relativt jordytan eller relativt omgivande luft. 

Planets vertikala läge indikeras på en bildskärm 
i ett system, VSD. som har tagits fram av Sperry. 
Gyroplattformarna för lägesstabilisering matar en 
stor mängd undersystem i planet i varje ögonblick. 
Ljusstyrkan är extremt stark på instrumentets 
5 X 7" stora skärm som medger tydlig avläsning 
även vid intensivt solljus. - I övrigt märks histo
riens mest avancerade instrumentering - bara 
Concorde kan i vissa avseenden tävla - med fibe
roptikarrangemang, digital instrumentering, visare 
av termometerskaltyp och elektrisk styrning aven 
rad funktioner. 

Kontrollenheter 
får avioniken 

Tre identiska datorstyrda kontrollsystem för 
avioniken (ACU) förekommer i varje plan. Singer 
Kearfott tillverkar systemens datorer, som f Ö i ett 
snarlikt utförande har levererats till svenska Vig
gen , JA 37. 

Datorn är konstruerad för att kunna fungera 
även efter en kärnvapenattack. Den utgör grund-

stommen i B l och innehåller även en massminnes
enhet, datautmatningsutrustning och utsläcknings
kretsar. 

Datorn arbetar med 32 bitar och är mycket 
snabb. Dess arkitektur är sådan att den medger 
användande av högre ordningars dataspråk som 
t ex Jovial. 

Andra enheter som Singer Kearfott levererar till 
B l-projektet är signalomvandlare för flyginstru
ment (FISC) och anpassnings moduler för multi 
plexöverföring (MIM). Leverans av de senare enhe
terna sker genom kontrakt med RockwelI Interna
tionals B l-division. 

FISC är en analog-digital-analogomvandlare för 
anpassning mellan datorn (ACU), flyginstrumenten 
och de övriga delarna i systemet. Två FISC
enheter används i varje flygplan och varje FISC 
innehåller 10 kretskort. I fem kanaler sker analogi 
digital omvandling, i 16 kanaler sker digital/ana
log omvandling och dessutom har enheten 24 dis
kreta in/ utgångar och två in/ utgångar för serie
överföring. 

Anpassningsenheten för multiplexsignaler 
(MIM) sänder och mottar data i digital serieform 
till och från avionikdatorn. Varje FISC är sam
mankopplad med ett MIM. 

Terrängfåljande radar 
för snabb lågflygning 

En grundsten i B l -bombarens offensiva avio
niksystem är den terrängföljande radarn från Tex
-as Instruments. Denna gör det möjligt att flyga i en 
hastighet som ligger något under ljudets strax 
ovanför trädtopparna! En framåtseende radar kän
ner av terrängen som skall överflygas inom ett par 
sekunder. Systemet korrigerar planets position så 
att det ligger på en förutbestämd höjd över terräng
en, absolut nödvändigt för att klara jätteplanet i 
den oerhö~da hastigheten över en "okänd" terrängs 
risker, ett i grunden abnormt fl ygsätt för andra än 
mycket mindre attackplan med hög vändbarhet 
och flexibilitet. 

'Systemet arbetar alltså med utomordentligt 
ogynnsamma förutsättningar. B I flyger med 
starkt varierande vikt, vingställning och hastighet 
under ett normalt uppdrags olika faser. 

Styrningen sker från två simultant arbetande ut
rustningar. Vid fel på en kanal kopplas den andra 
kanalen automatiskt in. 

Utrustningen kan arbeta i två moder. Förutom 
terrängföljning kan systemet brukas för att indike
ra hinder under kritisk operati v höjd. I det senare 
fallet kan besättningen ta över och manuellt flyga 
planet under nivån för omgivande bergstoppar. Ra
dar och styrsystem ser då till att dessa bergstoppar 
eller andra typer av hinder varslas med så stark 
"framförhållning" att man kan manövrera B-ettan 
visuellt "inifrån" cockpit. Det hela bör påminna 
om höghastighetskörning på tävlingsrnotorcykel 
inne i porslinsavdelningen på ett varuhus . .. 



o Det helt civila Concorde-bygget är möjligen det sam kan mäta sig i vissa avseenden med den superteknologins triumf 
som heter B l, det i många avseenden mest avancerade flygplanet i historien. 
O Rockwells B l skall avlösa den hoplappade och ombyggda gamla B 52-bombaren från 1950-talet från Boeing som 
ryggraden i USA:s strategiska luftförsvar under överskådlig tid. 
O Hela den amerikanska elitindustrin deltar i arbetet på B l som underleverantörer och systemskapare. Många frågar 
sig om detta blir det sista jobbet i sitt slag. Man för en sorts Viggen-debatt i superformat. 
O Ty inte ens stormakterna mäktar med att i längden betala sådana svindlande dyrbara skapelser som elektronik
ålderns flygande försvarssystem utgör, med eller utan kärnvapenladdningar. 

"Hela industrin" i USA 
uppknuten till B l-projektet 

Förutom nämnda leverantörer är åtskilliga and
ra firmor involverade i projektet. Litton Industries 
har sålunda utvecklat ett navigationssystem som är 
baserat på tröghetsnavigering med tillhörande da
tor. utvecklingar av de plattformar man tidigare 
försett civilflyget med plus militärkunderna. 

De hittills nämnda firmorna har bestått B I med 
elektronik. Naturligtvis finns också många tillver
kare av mekaniska. hydrauliska. optiska och pneu
matiska system för B I, men vi skall inte gå in i 
detalj på den delen i detta forum utan i stället kort 
nämna några av leverantörerna. 

~ Huvuddelen av flygplansskrovet är byggt av 
RockweIl International. Ett stort antal gjutna de
taljer kommer från Wyman Gordon. För att bygga 
det okonventionella jätteplanet starkt, temperatur
tåligt och samtidigt lätt har man i relativt stor ut
sträckning använt den dyrbara metallen titanium. 
vilket fått stora industriella verkningar i USA. Ett 
exempel är den mantel som sitter runt motorernas 
bakre mynning. Denna liksom ett flertal andra de
taljer i titanium tillverkas av Aeronca Inc. I övrigt 
har ytterst dyra och förfinade kompositmaterial 
använts och inslaget av t ex boron är stort. 

Figuren visar B l-planets centrala integrerade 
testsystem (CnS). (Bilden är ett original från 
Telephonies.) 

Genom att vingarna har variabel geometri och 
kan fallas bakåt för bästa aerodynamiska egenska
per vid överljudshastighet har man varit tvungen 
att installera ett omfattande hydraulsystem. Det 
har byggts av Advanced Technology Group. 
~ En kritisk detalj är radomen som måste kunna 
släppa igenom radarsignaler samtidigt som den 
skall kunna motstå stigande hetta. Brunswick Cor
poration tillverkar denna detalj i materialet kvarts
förstärkt polyamid. 
~ Bland övriga underleverantörer skall nämnas 
Plessey, som tillverkar ett elektro-optiskt system. 
Cleveland Pneumatic Company som gör de in
vecklade landningsställen och Parker Hannitin 
som utvecklat bränsleinsprutningssystemet till de 
fyra General Electric F 101 -motorerna, vilka är 
mäktiga att utveckla en dragkraft om totalt 
120000 pounds. - Bränslepumparna är specialar
beten från TRW - 21 st i varje plan. 
~ De här nämnda firmorna tillhör de stora inom 
projektet. Åtskilliga hundra andra amerikanska fö
retag berörs också av detta jätteprojekt, som är 
tänkt att bli den kommande generationens bomb
plan och det som skall kunna bestå under lång tid 
då inte ens supermakterna har de ekonomiska re
surserna att få fram nya vapenbärare av de här 
dimensionerna längre. • 

Avancerat styrsystem 
rör viktförskjutning 

För att förbättra manövrerbarheten hos B l, 
som arbetar under mycket varierande last 
och hastighet jämte vingställnina, är planet 
utrustat med ett system som kontinuerligt 
förflyttar bränslet mellan' de olika tankarna 
för att uppnå lämplig viktsförsllJutning och 
trimgrad. 

Styrsystemet för denna funktion har ut
vecklats av Simmonds Precision. 

Hjärtat i systemet är en dator som bearbe
tar information sådan som klaffarnas lägen, 
vingställning, landningsställens lägen, hastig
het, höjd, vertikal vinkel, roll-stabilitet och 
bränslemängd i varje tank. 

DATA ACOUISITlON UNITS IDAUI 

De många milen av kablage i B I är elektriskt 
isolerade med Kapton polyamidfilm - du Pont 
har alltså medverkat till att förse bombaren med 
dess primärkraftIedningar, distributionsstammar 
och alla kopplingarna som förbinder avioniken. 
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Den elektroniska livräddaren: 

Pacemakern håller 
hjärtat igång 

Inplantering aven pacemaker är idag en ganska vardaglig operation vid en del större Uukhus. Ett stort 
antal patienter som tidigare avled har kunnat leva vidare i åratal tack vare denna uppfinning. 
Från början har Sverige spelat en ledande roll i utvecklingen av pacemakern, vars bakgrund och 
framtid belyses i denna genomgång . 

•• I mitten av 1958 introducerade thoraxki
rurgen Åke Senning behandling av patienter 
med överledningssvikt i hjärtat med en pace
maker. Han var då verksam vid thoraxkirur
gis ka kliniken vid Karolinska sjukhuset men 
är numera professor i kirurgi vid Kantonspi
tal i Ziirich, Schweiz. 

Den svenska ingenjören Rune Elmqvisl är 
en av dem som stått bakom den tekniska ut
vec klingen av denna apparatur. I dag förfogar 
vi över en rad olika typer av pacemaker och 
dessa drivs av allt mer långlivade typer av 
batterier. Låt oss ett ögonblick se på bakgrun
den till det medicinska behovet för utveck
li ngen av pacemakern och några elektroniska 
aspekter på saken. 

Hjärtats fyra kamrar måste arbeta i speciell 
koordination för att pumpeffekten skall bli 
optimal. För ändamålet har hjärtat försetts 
med ett eget ledningssystem (fig 1). Hjärtat 
har två egna nervcentra, nämligen sinusknu
tan och atrioventriculärknutan. Hos ett nor
malt hjärta genereras aktiviteten i sinusknu
tan och sprider sig senare till atrioventriculär
knutan, från vilken det utgår kraftiga nervled
ningar till hjärtats samtliga delar. 

Det finns ett flertal olika rubbningar som 
kan störa denna normala funktion. Sådana 
avbrott kan tänkas bero bl a på åderförkalk
ning i delar av hjärtväggen. Den mest kritiska 
'i ituationen är förhanden när hela ledningssys
te met sätts ur spel. Hjärtat slår då mycket 
långsamt och pulsen faller från det normala 
ca 70 till ner vid 40. Med en så långsam puls 
kan blodtrycket ej upprätthållas, och det finns 
risk för rubbning av hjärnans cirkulation, vil
ket i värsta fall kan medföra medvetslöshet 
och död. Vid lättare grad av ledningsrubb
ningar med moderat nedsättning av pulsen får 
man endast symtom i form av andfåddhet och 
yrsel, om man reser sig hastigt upp, osv. 

Det är relativt lätt att fastställa om en pa
tient har behov av pacemaker. Om man pal
perar (avkänner) en låg artärpuls vid handle
den inger detta en stark misstanke. EKG-re
gistrering kan bekräfta diagnosen (fig 2). A v 
denna kan man dels fastställa att hjärtat slår 
långsamt, dels att det normala EKG-mönstret 
(R T 1975 nr 4) helt har förändrats. De mar
kanta utslagen har ersatts av smärre taggar 
(fig 2). 

Problemet med pacemakertekniken är att 
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tillföra hjärtat nya impulser och att dessa im
pulser placeras så nära hjärtats egna lednings
system som möjligt. Man har kommit fram 
till att den enklaste metodiken är att föra ner 
en elektrod från en halsven direkt i hjärtat. 
Operationen är relativt enkel och kan göras i 
lokalanestesi. När man har öppnat venen går 
det lätt att föra elektroden ner i höger hjärt
haiva, och den placeras då i hjärtkammaren. 
Spetsen av elektroden hittar i regel in mellan 
några av de veck som finns på hjärtmuskelns 
insida och man får således ett stabilt läge. 

Kontroll av att elektroden ligger rätt sker 
med en tröskelmätning. När hjärtat stimule
ras korrekt på en spänning kring 0,5 V, vet 
man att elektroden ligger rätt. Om tröskeIsti
mulationen är mer än l V ligger elektroden fel 
och måste omplaceras. Man testar detta med 
hjälp aven yttre pacemaker, som förbinds 
med elektroden. 

När elektroden ligger korrekt, kvarstår val 

Venstre 
ledningsgren 

Fig 1. Skiss över lYärtats ledningssystem. 

av pacemakertyp. Man kan välja mellan en 
extern och en internpacemaker. Den externa 
bärs på kroppen i en påse. Nackdelen med 
detta system är att pacemakern tar plats och 
att det finns en öppning i huden genom vilken 
elektroden kommer ut. Denna öppning kan 
bli inkörsport för infektioner. 

Av dessa skäl föredrar man alltid att, där 
det är möjligt, lägga en inre pacemaker som 
inopereras under huden. Av praktiska skäl 
placeras pacemakerdosan i regel under buk
huden. Numera placeras den ofta till vänster, 
så att man vid de vanligaste bukoperationerna 
icke skall behöva komma i konflikt med ka
beln. När man placerat elektroden , sticker ka
beln fram genom halsådern. Man gör nu en 
tunnel över bröstkorgen och ner till buken, 
där man ordnar en liten ficka rör pacemaker
dosan. Elektrod och dosa kopplas tillsam
mans. Man har endast en ledning till själva .... 
hjärtat, då pacemakerdosans yttre fungerar ", 
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låg brusnivå. Speltider 
60, 90 och 120 min. 

2x45min 

HI-FERAO 
LOWNOISE/HO 

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

-----
~ 

PHILIPS HIFI 
- Chromium-kassetten 

. tör HiFi-spelare med Cr0 2 

omkopplare. 
Speltider 60 och 90 min. 

Philips har tre bandkvaliteer: Standard, Super och HiFi. Alla med FFS 
för säker funktion. Varje kvalite har sitt användningsområde. Du för
lorar mycket om du använder lägre bandkvalite än som svarar mot 
din inspelningsutrustning. Men du vinner ingenting på att använda en 
bättre (och dyrare) kvalite än du har utrustning för. Läs mer i foldern 
som finns i radiohandeln : 

Philips rätt kassett för varje ändamål 

PHILIPS 
InformatIonstjänst 14 

, 
e 



F 

~----<"-

1 see 

Fig 4. En modem pacemaker i metallhylsa, vilken 
tjänar som indifferent elektrod och samtidigt 
skärmar mot störningar. 

som indifferent elektrod. Man syr ihop samt
liga sår, och ett par veckor senare är en liten 
bula på buken det enda som till det yttre av
slöjar att patienten har en pacemaker. 

EKG-mässigt kan man omedelbart avläsa 
en förbättrad effekt när pacemakern kopplas 
på {flg 3). Man har nu en karakteristisk, ryt
misk aktion som är helt regelbunden och med 
mycket kraftiga utslag. Själva tändimpulsen 
är de mycket höga "spikar", vilka så att säga 
"tänder" hjärtat. Pulsfrekvensen stiger nu 
omedelbart till den av pacemakern inducera
de rytmen. 

Det finns numera en rad olika pacemaker
typer. Den enklaste är den med fast frekvens , 
ca 70 impulser per minut. Nackdelen med 
denna typ av pacemaker är att elektroniken 
nu har tagit över styrningen helt. Patienten 
har således ingen möjlighet att ytterligare hö
ja sin hjärtfrekvens, om han i ·samband med 
arbete behöver detta. Ett speciellt problem är 
att vissa hjärtan tidvis fungerar utmärkt själ
va men sedan får blockeringar. Man skulle då 
kunna tänka sig låta elektron iken övervaka 
hjärtaktionen, så att pacemakern endast fun 
gerar när den behövs. Det finns ett flertal pa-
emakertyper av denna sort. 

Byte av batteri 
Impulsdurationen för en pacemakerimpuls 

ä r ca l ms. Den normala stimulationsspän
ningen är ca 5 V, men sjunker efter hand. För 
att man lätt skall kunna kontrollera pacema
kerns funktion har elektroniken konstruerats 
å, att vid minskande batterispänning faller 

även stimulationsfrekvensen. Man kan alltså 
genom en fallande puls lätt konstatera att bat
terierna börjar ta slut, och detta kan göras av 
patienten själv. Man får då byta såväl elektro
nik som batteridosa. Dessa är nämligen sam-

Fig 8. Patient med äldre pacemaker som den 
framträder vid röntgenundersökning av buken. 
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Fig 2. Extremt 
långsam hjärtak
tian hos patient 
med hjärtblock. 

Fig 3. Normalise
ring av hjärtfre
kvensen efter in
sättning a v pace
maker. 

lsec. 

man byggda i ett helt tätt hölje {flg 4). 
Det är mycket intressant att man i kroppen 

kan inoperera relativt stora enheter som en 
pacemakerdosa och att kroppen så väl accep
terar det främmande föremålet. Det bildas i 
efterhand en mycket tät, fast hinna kring do
san. I de flesta fall sker inläggningen utan 
minsta besvär. Givetvis kan, som vid alla 
andra operationer, infektion förekomma i en
staka fall. När batterispänningen börjar mins
ka, måste ett byte ske. Man öppnar då såret 
över dosan och byter ut den. Bytet är mycket 
snabbt gjort och patienten kan komma hem 
efter ett par dagar. Vid inoperation av pace
maker första gången behöver patienten ofta 
kvarstanna på sjukhus någon vecka för kon
troll av att elektroden ej rubbas ur läge. 

Givetvis önskar man att endast så sällan 
som möjligt behöva byta elektronik. Med den 
kvicksilverdrivna pacemakern är drifttiden f n 
ca fyra år. Man har nu utvecklat litiumbatte
rier , vars förväntade aktionstid är ca åtta år. 
Med atomdrivna batterier skulle man kunna 
få en praktiskt taget obegränsad drifttid. Så
dana medför dock en rad andra praktiska 
problem och det har diskuterats mycket för 
och emot dessa. Enstaka patienter har i Nor
den redan fått inopererat sådana batterier 
men metodiken är ännu så länge att betrakta 
som på försöksstadiet. 

Byte av pacemaker måste göras snabbt och 
omsorgsfullt. En del patienter är helt beroen
de av elektroniken, och hjärtverksamheten 
kan helt upphöra då pacemakern bortkopplas. 

Man har i sådana fall alltid en yttre pacema
kerkälla att gå till som reserv medan bytet 
sker. 

I fig 5 ser man ett pacemakerbyte registre
rat på EKG-remsan: Det framgår tydligt att 
hjärtat totalt har avstannat en mycket kort 
period medan elektroderna ombytes. De läka
re, som arbetar med detta, måste vara erfarna 
kirurger och mycket väl insatta i den elektro
niska bakgrunden. Det finns numera dock 
specialister överallt i världen som tar hand 
om dessa operationer, vilka i dag är en ren 
rutin. 

Det är inte alltid en patient ständigt behö
ver pacemaker. I samband med vissa typer av 
hjärtoperationer kan det ofta bli tillfälliga fel 
på hjärtats överledningssystem. Man inopere
rar då en eller två elektroder direkt i hjärt
muskeln {flg 6). Dessa elektroder har dubbla 
nålar. Med den runda syr man fast elektroden 
i hjärtat. Med den raka nålen syr man elektro
den ut genom bröstväggen och den förbinds 
sedan till en yttre pacemaker. Efter en tid kan 
man som regel avlägsna elektroderna. Om det 
behövs en permanent hjälp med pacemaker 
läggs oftast en vanlig sådan, dvs genom en 
ven på halsen. 

Vardagsliv med pacemakern 
Den som har pacemaker kan i stort sett le

va som förut innan han behövde den. Yttre 
störningar som kan rubba den elektroniska 
funktionen är få. Tidigare typer av pacemaker 
{flg 7 och 8) var ofta klädda med ett skal av 

v 



Fig 5. Kritiska sekunder under byte av pacemaker. 
ffjärtat står stilla några få slag medan ledningen 
omkopplas. Episoden ser mer dramatisk ut på 
EKG-remsan än den är i verkligheten, då 
patienten ej känner något ovanligt under bytet. 

epoxyliknande material, medan nyare model
ler (fig 4) är helt metall klädda, vilket torde 
göra dem mindre känsliga för magnetiska fålt. 
Således kan man arbeta nära maskiner och 
raka sig som vanligt med elektrisk apparat. 
Strålning från TV-skärmen har inte heller nå
gon störande etTekt. Kortvåg och mikrovågs
ugnar bör man dock undvika! Dessutom bör 
patienter med pacemaker som regel ej opere
ras med diatermi. 

Eftersom patienter med pacemaker ofta 
åldras, sker inte sällan att elektroniken kom
mer med på röntgenbild vid olika undersök
ningar av buken (fig 8). 

De första modellerna av den svenska pace
makern från Siemens-Elema var runda (fig 7 

Fig 6. En pacema
kerelektrod for 
insyning direkt i 
hjärtat. Denna 
teknik används 
mest i samband 
med hjärtopera
tioner och som 
regel endast tem-
porärt. 

och 8). Numera har man gått över till en smal 
lådform (fig 4) som verkar mindre skrymman
de och torde ligga stabilare i sitt läge under 
huden. 

Framtiden fOr metoden 
Den tekniska utvecklingen av pacemakern 

har hunnit långt på de åtta år som den varit 
tillgänglig, och man kan förutspå att framtida 
typer kommer att bli ännu mer långlivade och 
ytterligare miniatyriserade. Den som för 30 år 
sedan skulle ha förutspått att man en dag 
kunde inoperera elektroniska enheter under 
huden skulle säkert ha blivit ansedd som ga
len. 

Numera finns det operationssköterskor 
som hanterar kablar och elektronik med sam
ma rutin som de sköter nål och tråd, och sam
manfattningsvis kan man säga att på inget an
nat område har elektronik och medicin gått 
mer intimt ihop än vad utvecklingen av pace
makern har gjort! _ 

Fig 7. Siemens-Elemas pacemaker från 1958. 

Digitalmultimeter med helautomatiskt mätområdesval 
till lågpris-och 5% kontantrabaH ! 

Hewlett-Packards nya digitalmultimeter med 3% deka
der,5 mätfunktioner och helautomatiskt mätområdesval 
kostar i utförande enbart för nätdrift endast 1 275 kr 
och levereras direkt från lager. I utförande för både 
nät- och batteridrift är priset 1575 kr. Vid kontantköp 
mot postförskott lämnar vi 5 % rabatt på dessa låga 
priser! Den nya digitalmultimetern, modell 3476, 

Nytt från 
H EWLETT., PACKARD 

har inbyggda finesser som automatisk nollställning 
och automatiskt polaritets- och mätområdesval. Mät
områdesväljaren kan låsa önskat mätområde. Instru
mentet arbetar då snabbare vid upprepade mätningar 
inom samma område. 
Mätkapacitet: DC V .0001 V-l 000 V; AC V.0033 V-
700 V rms (45 Hz-10 kHz); DC A .0001 A-1.10 A; AC A 
.0033 A-1.10 A (45 Hz-5 kHz); Ohm .001 kf!-11000 
kf!. Alla ingångar är säkrade mot överbelastning. Ut
nyttja tillfället att få en digital multi meter med välkänd 
HP-kvalitet till lågpris - och dessutom kontantrabatt! 
Fyll i och posta kupongen, eller ring in din beställning 
redan idag. 

I ' I 
~ 

Det är klart ... att jag utnyttjar tillfället- sänd mig mot postförskott : 

D Digitalmultimeter 3476A för enbart nöt
drift, pris l 275 kr e xkl. moms - 5 % 
kontantrabatt, portofr itt, direkt från lager. 

Företag . ............................. ...... .... ......... . 

Namn: .. 

D Digitalmultimeter 3476B för nöt- och 
batteridrift, pris l 575 kr, exkl. moms -5 % 
kontantrabatt, portofritt, direkt från lager. 

Adress : ..... . 

D Mötkablar 11067 A, passar 3476A/B kr 
30:- exkl. moms -5 % kontantrabatt, 
portofritt, direkt från lager. 

RT 9 

Postadress: .... .. ......... ... .......... ........... . 
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För konstruktörer 

Förenklad inmatning av data . 
med CMOS-tangentbordssystem 

•• Manuell inmatning av data i ett RAM
minnessystem är i bästa fall en tråkig proce
dur. Den metod som vanligen används är att 
med en uppsättning strömbrytare ställa dessa 
i till- eller frånläge för att åstadkomma " I" 
eller "0". Enligt denna metod måste man ar
beta i binärkod, en både obekväm och tidskrä
vande uppgift. 

Denna artikel beskriver ett inmatningssys
tem för data som använder ett tangentbord 
med 4 X 4 strömbrytare kodade i hexadecimal. 
Detta betyder att man kan mata in data i ett 
minne på samma sätt som i en räknedosa, där 
varje tangentslag kodar fyra binära bitar. Vil
ket CMOS-minnessystem som helst (eller lik 
nande) med yttre kontroll i form av adress
buss med upp till 16 bitar och en databuss 
med upp till åtta bitar kan användas tillsam
mans med detta med tangentbord försedda in
matningssystem utan modifieringar. 

En typisk tillämpning är i ett mikroproces
sorsystem av typ M6800. När mikroproces
sorn står i viloläge är både adress bussens och 
databussens drivkretsar i "3-state" (högimpe
divt)-Iäge. Detta tillåter kontroll av båda buss
ledningarna från yttre utrustning, så som det 
inmatningssystem som här beskrivs. 

Konstruktion 
och användning 

Flera relativt nya CMOS-kretsar används i 
denna konstruktion, vilket framgår av fig l . 
Kretsen MC 14419 är en koden het för om
vandling från 4 X 4 tangenter till binärkod 
med en intern strobgenerator. När en tangent 
är nertryckt på tangentbordet sluts en rad och 
en kolumn ingång som är förbundna med 
tangenten till jord, och det binära tal som 
motsvarar den nertryckta tangenten uppenba
rar sig på de fyra utgångsledningarna. På det
ta sätt kodar en tangent fyra binära ledningar. 
Om två eller fler tangenter trycks ner samti
digt, kommer utgången på MC 14419 att vara 
vid nollnivå och ingen intern strob kommer att 
genereras (en strob kommer att uppstå vid ytt
re logik emellertid). Eftersom både datainmat
ning och adressering måste göras genom sam
ma tangentbord, kräver man tilläggskretsar 
som ger order om vart dessa binärt kodade, 
decimala siffror ska matas ut, nämligen till an
tingen adress- eller databussen. 

Kontroll av datavägarna sker via fyra åter-

Av MIKE HADLEY 
Motorola Digital Systems Application 
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Inmatning av data i ett RAM
minnessystem o dyl kan ske med 
en uppsättning strömbrytare. 
Det är dock omständligt och 
tidskrävande. Bättre är att an
vända ett tangentbord. 

Här beskrivs ett sådant sys
tem, som är uppbyggt kring 
CMOS-kretsar. Artikeln är en 
översättning från Motorola App-

- lication Note AN-759. 

fjädrande tryckomkopplare som alla är kopp
lade till kretsen MC 14490, vilken innehåller 
sex kontaktstudseliminatorer. De två resteran
de eliminatorerna i MC 14490-kretsen an
vänds i kombination med en tvåingångs
OCH-grind, en inverterare, och en fyrain
gångs N AND-grind för att generera en strob
puls när någon av de 16 tangenterna i 4 X 4 
tangentbordet är nertryckta. Från denna kon
figuration får man en puls vars längd svarar 
mot fyra perioder av den interna klockan i 
MC 14490 och som alstrar åtta klockperioder 
efter det att den nertryckta omkopplaren har 
slutat studsa. Endast en puls genereras när en 
tangent trycks ner; kontaktstuds eller stör
ningar kan inte generera ytterligare pulser. En 
extra kombination av inverterare och OCH
grind finns efter var och en av de två kontakt
studseliminatorer som används för att "lagra 
adress" (deposit address) och för "lagra data" 
(deposit data) omkopplarna. Utgången från 
OCH-grinden kommer att ge ett-nivå när nå
gon av tillhörande strömbrytare ändras från 
dess normala öppna läge till dess slutna läge 
Gord). Utgången kommer att följa kontakt
studset på ·omkopplaren och sedan förbli hög 
till dess att kontaktstudseliminatorn går låg 
(fyra klockperioder efter det att kontaktstuds 
har upphört). Denna signal tjänar till att åter
ställa räknarna omedelbart innan datautmat
ning eller adressering sker, för att se till att 
första siffra som matas ut kommer att vara 
den mest signifikanta siffran (MSD). 

Som konstruktionen är gjord kommer tang
entbordet att kontrollera åtta databitar eller 
16 adressbitar. Detta betyder, ~tt den förutom 
kontroll av datavägarna till antingen adress el 
ler databuss, dessutom måste kunna bestäm-

ma vilken av de två fyrabits datapositioner 
som skall ta emot data eller vilka av de fyra 
bits adresspositioner som skall ta emot data. 
Detta görs med en fyrabitsräknare av typ MC 
14518 och ~ed en dubbel binär en till f yra
vägs dataomkopplare, MC 14555. När räk
narna aktiveras med dataknappen eller "ad
ress" -omkopplare, kommer en strobpuls att 
genereras när en tangent trycks ner och gå 
vidare genom den utvalda avkodaren för att 
aktivera den mest signifikanta räknaren (för 
adressering) eller hållkretsen (för datautmat
ning). 

Bakkanten av strobpulsen kommer att ste
ga fram den utvalda räknaren så, att nästa 
strobpuls som genereras (motsvarande ett föl 
jande tal som skall matas ut) kommer att välja 
ut inte den mest signifikanta räknaren eller 
håll kretsen, utan den minst signifikanta håll
kretsen (data) eller den tredje räknaren (ad
ress). 

På detta sätt kommer, om omkopplaren för 
lagring av adress aktiveras, den första siffran 
föras till den mest signifikanta (fjärde) räkna
ren, den andra siffran att föras till den tredje 
räknaren, den tredje siffran till den andra räk
naren och den fjärde siffran till den första eller 
minst signifikanta räknaren. Datainmatnings
systemet fungerar på liknande sätt med de två 
hållkretsarna (på en enkel MC 14508), vars 
utgångar kopplas till databussen. -

Eftersom de flesta minnessystem är sekven
siella på det sättet att nästa data som skall 
användas lokaliseras till antingen närmast 
högre eller närmast lägre adress, har datarikt
ningskretsarna gjorts· så, att de automatiskt 
ökar eller minskar värdet efter det att den 
minst signifikanta siffran har matats ut. Två 
vippomkopplare kontrollerar denna funktion , 
nämligen omkopplaren "increment/decre
ment" och "automatic step"-omkopplaren. 
"Increment/decrement"-omkopplaren kon
trollerar i vilken riktning stegning sker. "Au
tostep" funktionen kopplar in eller ur den au
tomatiska stegningen. För att undersöka in
matad data frånkopplas den automatiska 
stegningen av adresser ur funktion, vilket möj 
liggör att inmatad data uppenbarar sig på da
tabus sen omedelbart efter det att den mest sig
nifikanta siffran av de fyra bitarna i ordet har 
blivit inmatad. Vid denna funktion måste "au-
to step" tryckas ner till nästa adressläge för 
att mota data. Efter det att datainmatningen 
är fullbordad kan "auto step"-omkopplaren 
också användas för att stega igenom minnet ~ 



Säger man 
handic/TOA ljudanläggning 

vet man att det hörs. 
Att ställa krav på en ljudanläggning är lika självklart som 
att ställa krav på det som skall framföras. Ändå händer 
det väldigt ofta att det tummas på den tekniska kvaliteten. 
Vi har ett komplett system av ljudanläggningar - PA-system 
- som ger bästa tänkbara kvalitet. Att det kan anpassas efter 
individuellt krav ligger i systemets natur. 

Jag vill veta mer om h a n d i c/TOA ljudanläggningar. 
O Kontakta mig för att diskutera ett aktuellt ljudproblem! 
O Skicka katalog! O Skicka prislista! 

h a n d i c/TOA består av olika mikrofoner, förstärkare, 
trumpethögtalare, takhögtalare, megafoner och trådlösa 
sändarmikrofoner med passande mottagare. Det finns 
också paketlösningar för de vanligaste användningsom
rådena. Vill du veta mer skickar du bara in kupongen. 

2°1 
I 
I 

handie .~~ II ~A~d7r-e-ss---------------------------------------'P~o~s7ta-d~r~e~ss------------------------

I bolagen I 

Namn Institution, förening, företag 

I Marknadsför komradio, bilradio/stereo, biltelefoner, polismottagare, snabbtelefoner, Hi-Fi och PA-utrustning. Box 156 421 22 V. Frölunda Tel 031/450180 I 
~--------------------------------~-----------------
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För konstruktörer 

~ Tangentinmatningssystem~et kan byggas handburet 
jor att kon tro liera jlera olika datasystem. 

för att kontrollera vad som tidigare skrivits in 
i minnet. 

En enda ledning (enable) kontrollerar akti
veringen inom tangentbordssystemet. Om 
denna ledning har låg nivå får alla utgångar i 
systemet tri -state-läge (högimpedivt). På data
bussen sker detta internt till den dubbla håll
kretsen MC 14508. Adressbussen behöver 
emellertid bufTertsteg (tri-state) och använder 
tre MC 14503-kretsar som innehåller sex buf
fertar per kapsel. 

1 2 3 C 

4 5 6 D 

7 8 9 E 

A o B F 

l I 
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Oscin ,..." OSCout 1/ 2 MCI4013 

v l S 

?-J-0 
o 

"- " v v 

C 
R 

\ ~ 
,... 
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Oep v 

~ Address " v 

Inc / Dec v 
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Auto v 

Yllerliga:e en ingång, strob, behövs vid 
bruk tillsammans med ett CMOS-minnessy
stem för att möta kravet på att CMOS
RAM-minren skall frånkopplas innan adress
läget tillåts ändras. Den dubbla D-vippan MC 
14013 åstadkommer detta genom att synkro
nisera båd,! försättning av ingångarna och 
klockingångarna på adressräknarna MC 
14516 vid strobpulsens positiva övergång. 
När Strobell går från noll till ett. kommer data 
som påförs D-ingången (antingen i form av 
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klocka eller direktsättning hos MC 14516) att 
föras över till Q-utgången. Den adress som 
innehålles i MC 14516-räknarna kan sedan 
ändras via försättning eller klockpuls. Sålunda 
får räknarna ändra läge bara när CMOS
minnet är nollställt, om vi antar att strobin
gången, när denna är hög, nollställer CMOS 
RAM-minnet. 

Om man använder ett minnessystem som 
inte erfordrar ovanstående synkronisering kan 
MC 14013 och strobingången uteslutas. 
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03 03 

02 02 

01 01 

DO 00 
ST Dis 

1/2MC14~ 
>- 03 . 03 

- 02 02 

- 01 01 

DO 00 
ST D is 

MC1451~ 
>- P4 04 
i- P3 
f-- P2 03 

PI 

C'k 
02 

U / D 01 PE e j n 

MC r 
14516 

>- P4 CoutC4 
i- P3 
i- P2 03 

PI 
C,k 02 

U / D 01 
PE ejn 

MC l 
14516 

~ P4 Cout 04 
i- P3 
i- P2 03 

PI 

C'k 02 

U / D 
PE ejn 01 

MC r 
14516 

L..-

MSO 

LSO 

MC14503B r------, 
" I MSO : ::'- I 

I 

~+ 
, 
, 
~+ 

~ i"l/'" : 
I N I 

~--~~ 

I,...~, 
'MC 

I ;::: 1'0 :,4503B 
I v 

~ 
, 

--!-
L ~ 

, 
I 

~ I 
I I 
I ::i- , 
, V- I L _____ ...J 

MC14503B ,-------, 
I 

"-
I 

Data 
Bus 

Address 
Bus 

Step ~ ,,, """" '--- ~~Couta4 
I ~ I "-

~ '--- P2 03 
PI I ~ I 

I 
Strobe Clk 02 

:::'--< C D , 
UI O I 

R S PE ejn 
01 

+~ 
, 

-= O -= 
I voo fL I 

I 
, 

:~ 
I , 
I 

F,GURE l - CM OS Ke/board Entry System vOO ,r-L-J , v I L ______ J 

Enable (from Bus Available) 

Fig J. Schema över inmatnings systemet med CMOS-kretsar. Överst till vänster återfinner man tangentbordet. 
Strömställarna under detta är återfjädrande. 
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För konstruktörer 
---,~---------------------------------------------------------------r------------------

Rytmgenerator står över 
I rörra numret av RT inledde vi en byggbeskrivning på en rytm
generator med SGS-Ates kretsar. Av utrymmesskäl måste vi ty
värr låta fortsättningen stå över till RT 1976 nr 10. 

Den återstående ledningen är funktionen 
"read write", vilken används för att kontrolle
ra minnesoperationen. När det minst signifi
kanta fyrabitars dataordet är skrivet i håll
kretsen MC 14508 går "read/write"-ledningen 
låg och utgången från MC 14508 ändras från 
"tri-state" till att vara aktiv och tillåter hela 
åttabitarsordet att skrivas till databussen. 

När systemets ledning "enable" går låg (ic
ke aktiv), kommer "read/ write"-ledningen att 
övergå i öppet läge (tri state mod) för att tillå
ta andra utrustningar att kunna kontrollera in
och utlösningsfunktionen. 

Modifieringar 
kan spara pengar 

Inmatningssystemet med tangentbord i det 
utförande som beskrivs här är idealiskt för åt
tabitars data och 16-bitars adressbuss-oriente
rade CMOS-minnessystem. Modifieringar i 
den allmänna konstruktionen kan optimera 
kostnader och funktion när det används till 
sammans med system som avviker från det 
beskrivna. 

I fyrabitars minnessystem t ex kan en halva 
av MC 14518 och MC 14555 tillhörande da
tabussen såväl som en halva av MC 14508 
utelämnas. I detta fall kan MC 14508 ersättas 
aven krets MC 14503, som innehåller "tri 
state" -bufTertar. De tal som skall matas in fyl
ler helt databussen och någon hänsyn behöver 
ej tas till minst signifikanta talet. - På sam
ma sätt kan en 12- eller l6-bitars databuss 
styras med tillägg av ytterligare en hållkrets 
MC 14508. Den enda modifiering som erford
ras skulle vara inkopplingen av MC 14555 till 

MC 14518 (på datasidan), så som görs for 
16-bitars adressbussen. 

Modifieringar av adressbussen matas ut på 

aCOLSO{ 

S 4 

S3 

S2 

]

a,n.,. 
Output 

Fig 2. Omvandlare från Be D till binär kod. 

liknande sätt. Till och med när man använder 
en 16-bitars adressbuss kan komplexitet och 
kostnad reduceras för att utesluta MC 
14516-räknarna som hör till den adressdel 
som inte har något minne att kontrollera från 
inmatningssystemet med tangentbord. I ett 

mikroprocessorsystem kanske ett RAM bara 
tar upp lägena 0000 till OFFF. I detta fall är 
den mest signiftkanta sitTran i adressen alltid 
noll och tillhörande räknare kan uteslutas. 

Modifieringar kan även göras för datain
matning och adressering i BCD-format. Da
tainmatningen är inget problem, eftersom så
dana tangenter inte längre är medverkande. 
Adresseringen å andra sidan måste ha en om
vandling från BCD till binär kod för att inte 
förlora minnesutrymme som svarar mot de 
adresser som använder decimala sitTror mel
lan 9 och 16. Hur detta kan utföras visas ifig 
2 för ett 64-ordsminne (sex adressledningar). I 
större minnessystem blir denna omvandling 
från BCD till binär kod ganska komplicerad 
och erfordrar ett stort antal kretsar. 

Sammanfattning 

Denna konstruktion gjordes inte bara med 
tanke på användning i permanenta installatio
ner, fysiskt sett monterade nära minnessystem 
(såsom en frontpanel) utan även som en hand
buren enhet med bara en kabel för anslutning 
till bussarna, läs/skriv-ledningen (read/ write), 
inkoppling, strob, strömförsörjning och jord. 
På detta sätt kan ett flertal minnessystem 
blandas och styras med samma datainmat
ningssystem, men man kan naturligtvis bara 
arbeta med ett system åt gången. Vare sig det 
ingår i ett system eller är hand buret, kommer 
ett tangentinmatningssystem att fö renkla och 
snabba upp manuell datainmatning i ett min
nessystem. På samma gång minskar man ri 
sken för att mata in felaktiga data tack vare 
att denna inte behöver ske i binär form. • 

Till en Eumig TV-kamera passar alla system. 
V~500 
Mellan kamera och 
bildåtergivnings
apparatur 

Prisbillig, 
praktisk och lättskött 

Högeffektiv, 
liten och lätt 

Eumig VC 551 är en högeffektiV TV -kamera för 
svartvit bildupptagning. Med zoomobjektiv (3x) 
och två arbetsbländare 1,9 och 5,6, optisk sökare 
samt elektronisk utlösare. Upplösning : 625 linjer. 

Eumig VC 552 är en av marknadens prisbilligaste 
TV-kameror för övervakning, forskning och under
visning. Kan anslutas till mikroskop och annan 
apparatur. Med elektronisk bländare och fix
objektiv 16 mm som kan bytas till andra standard
oblektivmed.C-gänga. Upplösning som VC 551. 

Eumig universalnätaggregat Vng 500 med 
VHF-modulator kan anpassas till praktiskt taget 
all i handeln förekommande bild återgivnings-
apparatur och videobandspelare. . 

För dig som bor ITY ·problem ör det lönande oU först to 
kontakt med Eumig. 

Informationstjanst 17 

r------------

I D Jag är intresserad 
av Eumig ITV-I utrustningar och 

I vill ha mer 
I information. 
I D J ag vill bli åter-
I försäljare! 
I Kontakta mig 
I snarast. 
I 
I 
I Nwö .. · .. .. .. .... ii'i'ii7jj 
I 
I 
I FO"r'etåg 
I 
I ÄdIess 
I 
I 
I Postadress 
L ___________ _ 

-----------l 

EumigSkan. 
dinaviskaAB 
Box 12006 
200 23 Malmö I 

I 
I 
I 
I 
I 
I _ __________ -1 
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Musikelektronik 

Modemorgel 
som hembygge - del l 

•• Utvecklingen av elektroniska orglar har 
drivits så långt att man börjar närma sig en 
fullbordan . Sedan 1930-talets elektromekani
ska konstruktioner - Hammonds roterande 
kugghjul och Wurlitzers svängande tungor -
har många konstruktioner sett dagens ljus. Så 
sent som på 1960-talet kom en elektromeka
nisk nykonstruktion (Dereux), där roterande 
skivor med kurvmönster av inspelade origi
nalklanger användes som tongeneratorer. Den 
helelektroniska orgeln har dock under tiden i 
relativt stor utsträckning standardiserats. I 
likhet med exempelvis radio- och TV-appara
ter är det mera ytterligheter och detaljer än 
den verkligt väsentliga tekniska konceptionen 
som skiljer olika instrument i samma pris
klass. 

I den övre prisklassen känner orgelutöva
ren knappast längre någon begränsning för si 
na musikaliska ambitioner utan får del av 
alltfler tekniska finesser som kan utnyttjas för 
omväxlande och inspirerat nyskapande. 

Emellertid är denna prisklass for hög för de 
intressenter som inte tillhör den lilla skaran 
professionella avnämare : det rör sig om inves
teringar som börjar vid omkring 30000 kr 
och upp till långt mer än det dubbla. 

Här har nu självbyggaren ett utmärkt till 
fälle att med egna arbetsinsatser inte bara 
spara in upp till två tredjedelar av utgifterna, 
utan - och kanske är detta oftast ännu vikti 
gare - fördela totalkostnaderna över en läng
re tidperiod, alltefter tillgång av arbetstid och 
kontanter. Viktigt är då bara att man från 
början bestämmer sig for rätt system och typ. 
Utbyggnaden kan sedan ske när som hel st, 
hur som helst (inom vissa gränser) och till vil 
ken grad som helst. En hembyggd orgel är 
inte bara en lönsam investering, utan även en 
idealisk hobby som ger tillfälle till nya kun
skapsförvärv och tillfredsställelse med att 
kreativt ha skapat ett så pass avancerat tek
niskt instrument. 

Författaren avråder från köp aven färdig 
orgel i den lägre prisklassen. En sådan orgel 
tröttnar man snart på. Den är för dyr för att 
vara leksak och för billig för att tjäna som ett 
" riktigt" musikinstrument. Att bygga en 
avancerad orgel själv ger bästa resultat i för
hållande till en given summa pengar! 

Ny artikelserie 

I den här artikelserien kommer vi att i de-

A V ERNST KARMANN 
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Fig J. Den fullt utbyggda och fårdiga orgeln. 

talj gå igenom konceptionen och byggandet 
aven elektronisk orgel enligt modernaste tek
niska rön och i absolut toppklass. Serien bör
jar logiskt med tongeneratorn och nätaggre
gatet, och fortsätter med tangentkontakterna, 
korskopplingen mellan dem, tonfiiterna, en 70 
W -förstärkare med efterklangsenhet, additivt 
tonsystem, effekter, rytmgenerator med auto
matiskt ackompanjemang. pedalsystem, hel 
elektroniskt fasvibrato samt köreffekt och el 
piano med anslagsdynamik. 

Det elektroniska pianot är integrerat i över
manualen och kab li ngen är förberedd redan 
från början. 

Grundversionen (de första tre avsnitten) ger 
en komplett, högklassig orgel med två manua
ler il fyra oktaver, 34 register och förstärkare 
med efterklang. Registren är väl utbyggda. 
Den har nio körer i båda manualerna (ut
byggbar till 12 körer!) - från 16 ' till I ' samt 
två mixturer var - och en tongenerator med 
en del syntetisatoreffekter. 

De i de följande delarna beskrivna kom 
pletteringarna, som det addit iva sinussyste
met (populärt uttryck: Ett komplett register-

system typ Hammond med 16, 8, 5 1/ 3, 4, 
22/ 3,2, I 3/ 5, I 1/ 3 och I fots dragreglar för 
sinusvåg i båda manualerna, vilket ger två 
helt separata orglar i samma hölje), effekter 
(perc ussion, contracussion. wah-wah. repeat, 
tremolo. shatter), rytmgeneratorn med ett 
mycket flexibelt men ändå automatiskt ac
kompanjemang, elektroniskt fasvibrato, kör
effekt och elektroniskt piano, inkluderande 
sustain. glissando-arpeggio. spinett. vibrafon 
m m, gör alla orgeln till ett instrument som 
faktiskt saknar motstycke på de färdigbyggda 
instrumentens marknad. Den fullt utbyggda 
orgeln visas i/ig / . 

Hela projektet är baserat på byggsatser till 
verkade av Wersi. Läsaren kanske frågar sig 
varför just den firman har valts? Det finn s 
visserligen flera tillverkare av orgelbyggsat
ser, framför allt i Västtyskiand (Böhm) och i 
USA (Heath, H Schober) för att nämna några 
välkända märken, men relationen mellan mo
dern konstruktion, avancerad teknik, "ex
tras ", professionell kvalitet och pris torde här 
vara optimal. In ternationella artister (t ex 
Klaus Wunderlich med sina 50 LP-orgelski -



Musikelektronik 
J'I Det är idag möjligt att ~älv bygga en elektronisk orgel av samma kvalitet som de mest påkostade 

färdiga orglarna. 
'J'I' Hur en sådan orgel är uppbyggd kommer i detaU attjramgå av RT:s nya artikelserie. Bygget sker 
med utgångspunkt i en byggsats, men vi kommer att presentera såväl schema som mönsterkort, så 
att den som så vill kan bygga fjcer vår beskrivning utan att vara bunden till en komplett byggsats. 

Fil( l . Blockschema. De farglagda rutorna utgör grundversionen . .. 
r-~-C::}-~-~-_-_-----C.("IS V) 

IS 17 

2OVoII " 'T' J ( ... VI 

.. °T 
Fig J. Stabiliserat nätaggregat som matar hela orgeln utom effektförstärkarna, fasvibratot och 
rytmgeneratorn. 

vor, sålda i över IS milj ex, Franz Lambert, 
Albert de Kock, Brian Sharp), arrangörer och 
orkestrar, Kurt Edelhagen, Berry Lipman, 
Ambros Selos, österrikiska radions big-band), 
sångsolister (Karel Gott, Udo Jiirgens) använ
der Wersiinstrument och har nått världsrykte. 

En stor fördel med den valda byggsatsen är 
att felkopplingar är nästan omöjliga att göra, 
tack vare entydigt positionstryck på kretskor
ten , portionsförpackning av komponenterna i 
"steg-för-steg-påsar, färdigsydda kabelstam
mar, korskoppling för manualerna på krets
kort som sparar ca l 000 ledningar i en två
manualig orgel. 

Beskrivningarna i artikelserien måste av ut
rymmesskäl givetvis begränsas, men med nå
gon elektronisk erfarenhet bör man utan svå
righeter kunna bygga sin orgel efter dessa, 
Den enklaste och för den oerfarne framför allt 
säkraste vägen är dock att köpa "byggpake
ten ", som alltid innehåller en funktionell en
het (tongenerator, tonformning, förstärkare 
m m), åtföljda aven mycket utförlig bygg
handbok, som finns tillgänglig på både tyska 
och engelska. Paketen kostar omkring 
l 000 - 2 000 kr var. 

Den ovannämnda grundversionen ink l 
70 W-förstärkaren med högtalare och efter
klang kommer då att kosta ca 6 SOO kr utan 
och ca 8 SOO kr med trämöbel (den är då fullt 
färdig), allt inkl moms. Den fullt utbyggda or
geln med alla funktioner kostar omkring det 
dubbla, det finns ingen färdig elektronisk or
gel på marknaden som förenar alla dessa fa
ciliteter, oavsett prisklass. 

Sammanställning 

Blockschemat visar samtliga moduler för 
den fullt utbyggda orgeln (fig 2). Grundver
sionen utgörs av modulerna 1,2, S, 8, 10, 13, 
17,20,27,28, 3S, 36, 41, 44 och 4S . 

Nätaggregatet (I) matar nästan alla modu
ler. Effektförstärkarna (4S, 46), fasvibrator 
Wersivoice (38) och rytmgeneratorn (32, 39) 
har dock egna nätaggregat. 

Tongeneratorn (2) i LSJ/MOS-teknik alst
rar orgelns alla grundtoner (C l = 32,703 Hz 
till hS = 7902,13 Hz) med tillhörande överto
ner långt utanför det hörbara området. Den 
kan åstadkomma frekvensvibrato med regler
bar styrka och hastighet, svävningsvibrato 
( = katedraleffekt), insvängningsvibrato, Ha
waiieffekt och har justerbar totalstämning, 
slalom (kontinuerlig förskjutning av stäm- I 
ningen över en hel oktav) och anslutning till 
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Fig 4. a) Nätaggregatets mönsterkort (60 X 170 
mm), Ii) komponentplacering. 

transposern (3). Denna flyttar med 12 knap
par hela orgelns stämning direkt till en av ok
tavens 12 toner, så att man t ex spelar i C-dur. 
fast det låter i F-dur. 

Övermanua1en med tangentkontakterna (5) 
kopplas med en 84-polig - undermanualen 
(8) med en 96-polig - sydd kabel till tonge
neratorn. Utöver de egentliga tangentkontak
terna finns i kontaktsatsen även ett oktavt 
lågpassfilter för att forma alla grundtoner till 
sinuskurvor (d v s övertonsfria) och för att 
möjliggöra perfekt tonsyntes enligt additions
metoden. Kopplingen är påkostad och resul 
tatet är utomordentligt. Den är tydligt över
lägsen många enklare lösningar med bara ett 
filter för en hel manual. Om man så vill kan 
man t ex perfekt imitera Hammondklangen. 
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Manualerna har för var och en av de nio 
olika körerna (fot-tonlägena 16 ' till I') en se
parat samlingsledning för fyrkantvåg och en 
för sinus, 18 samlingsledningar per manual 
går därmed till impedansomvandlarna (9, 10, 
12, 13). Dessa har till uppgifter att dels för
stärka signalerna från samlingsledningarna 
och dessutom att bilda en lågohmig källa som 
tål hög belastning. 

Fyrkant och sågtand eller sinus vågor 

Iundermanualens filterkretsar (20) bildas 
även en trappstegsformad sågtandvåg genom 
addition av fyrkantvågor, så att den för ända
målet mest lämpade kurvformen kan genere
ras. En separat volymkontroll (28) reglerar 
ljudstyrkan för hela manualen. 

Sinussignalerna från impedansomvandla
ren (12) går via sinusdragen (19) - där den 
additiva tonformningen utförs - till omkopp
laren (30), där man väljer antingen den ena 
eller den andra registreringen . Med en enkel 
tryckning kan man således direkt skifta mel
lan två helt olika system. Anordningen har i 
praktiken dessutom betydelsen av "preset" , 
d v s man väljer i förväg (eller under en lugna
re spelperiod) en lämplig (ny) registrering, 
som sedan snabbt kan avropas. 

Övermanualen med effekter 

Tonformningen för övermanualen (17) 
motsvarar undermanualens. Övermanualen är 
dock utökad med effekterna. Här finns alla 
tänkbara kopplingsmöjligheter för både fasta 
register (som kan kopplas körvist sammanfat
tade) och sinusklanger att ledas valfritt över 
effektkanalen och att påverkas där på nästan 
otaliga sä~t. 

Elpianot (6) styrs av separata kontakter i 
övermanualen och går över sustainkontrollen 
(II) till omkopplaren "sustain till effekter" 
(18). Kontakterna finns redan med i grund
versionen. 

Pedalkontakterna (4) styr modulen "pedal
sustain" (14). I stället för monofont spelbar 
pedalsustain kan även polyfona pedaler med 
25 eller 30 tangenter med sex körer och upp 
till 12 register (inkl 32'!) fås. 

Kanalväljaren 31 , som tillhör modulen 
"fasvibrato" (38) fördelar alla de fem inkom
mande signalkällorna till samlingsskenorna A 
eller B, so m i sin tur är kopplade till förför
stärkarsteg II (35) eller I (37). 

Fördelning av signalerna 

Efter förförs tärkarstegen fördelas signaler
na med omkopplarna "main/ ensemble" 1 (42) 
och II (40) till slutförstärkarna. Därmed kan 
man välja rätt kanal för ändamålet. Med de 
ritade omkopplarlägena får slut steg I (46) sig
nalen från övermanualens sinusreglage via 
fasvibratot (38). Slutsteg Il (45) får pedal 
(över S I), effekter (över S5), elpiano (över 
S4), undermanualens sinusreglage (över S2), 
rytminstrumenten och ackom panjemanget. 
Elpianot är kopp lat till förförstärkarens (35) 
bandspelaringång och är därmed opåverkat 
av svällaren (elpianot har ju riktig anslagsdy
namik och skall inte regleras via svällare!). 
Rytm sek tionen och ackompanjemanget kom
mer över ett separat försteg III (34) direkt till 
slutsteg Il (45) för att inte påverkas av vare 
sig svällare eller efterklang. 

Nätaggregatet 
dubbelt stabiliserat 

Strömförsörjningen är en förutsättning för 
att någon av de senare beskrivna modulerna 
skall kunna arbeta. För att man skall uppnå 
hög driftsäkerhet, frekvensstabilitet och amp
litudkonstans är nätaggregatet stabiliserat bå
de mot varierande nätspänning och belast
ningsvariationer. Dessutom är det kortslut
ningssäkert för att skydda stabiliseringstran
sistorerna och för att man skall kunna arbeta 
riskfritt under spänning. 

Effekttransistorn T I styrs av T2 och T3 
(/ig 3). Med P 1 regleras utgångsspänningen 
vid + till + 15 V. Med P2 kan en lämplig 
spänning ställas in vid 3. som tjänar som 
"k lick "-undertryckare. Vid yttre kortslutning 
uppstår ett spänningsfall över R6 (0.33 ohm) 
som med T4 spärrar T3 så, att strömmen ge
nom T I begränsas till max ca 1,5 A. Fig 4 
visar ledarplattans komponentsida. Både po
sitionstryck och ledningsmönster är sy nliga. 

Stabiliseringens funktion kan provas på 
den fårdiga enheten genom att man belastar 
utgången med ett motstånd, t ex 27 ohm/lO 
W. Tomgångsspänningen får vid belastning 
inte minska mer än ca 0,2 V. Spänningen vid 
3 justeras senare efter sammankopplingen 
med kontaktsatsernas samlingsskenor till ca 4 
V. Detta kan även göras efter gehör (till mins
ta klick vid nedtryckning av tangent). Arbets
tid för montering av kretskortet ca en halv
timme. 
(Forts följer) • 
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Bygg själv 

Bilrndioslutsteg 
med bryggkoppling 
* Den låga spänningen (J 2 V) i en bil omöjliggör ett högt dfektuttagfrån ett LF-steg konstruerat 
med sedvanlig teknik. * Här visas hur man med bryggkoppling kan höja utdfektenfrån bilradion med enfaktor fyra. 

I 
I 

I 
H~ I +24V 

eller 
Ingång CI 7 8 ~ ID I +13,SV . 

~ .n 6 (se text) 
~ II 

R2[ 
J 5 

SL415A ;';;C6 

t------'-

:ii ~C' I. 'r -
lRI. 

: :C2 ~ C3 

f , 
av -

ro--

[) R5 CII 

Hl-
::C7 7 8 9 ID 

J 

[ R~ SL415A :;;;:CI2 
Fig l. Schema för slutsteget. 
De två kretsarna arbetar i 

5 motfas. Vid 13,5 V spännings-
~ matning bör man använda 

iii,," ca 4 
3 Q, I kretstypen SL 414 A för att 

R7 fä rätt viloström, SL 415 A 

~ :C9 
gäller för 24 V. Min an-

:~O 
slutningsimpedans (= hög-
talarens impedans) är 7,5 
ohm vid 13,5 V och 15 ohm 
vid 24 V. 

rm 
Tabell l Tillverkardata för kretsarna SL 414 A och 415 A. 

Parameter Typ värde Förutsättningar 
Matningsspanning 
SL 414 A 18 V 3 W rms o/p. 7.5 ohms last 
SL 415 A 24 V 5 W rms o/ p. THD = 5 % 
Effekt i 15 ohms last 
SL 414 A 2.2 W Spänning = 18 V 

5 % THD 
SL 415 A 3.8 W Spänning = 24 V 
Förstärkning Förförstärkare 24 dB 
SlutfOrstärkare 26 dB 
Ingångsström DC 
FörfOrstärkare 100 nA 
Slutförstärkare 100nA -
SIUt/Ulg imp 0.2 ohm 
Distorsion 
Förförstär kare 0.1 % 0,9 V rms ut 
SlutfOrstärkare 0.3 % f = 400 Hz. p., = IW 
Brusnivå -75 dB Källimpedans = I Mohm 

förstärkning = 26 dB 
Brumundertryckning 30 dB Stift 7 avkopplat 
Ingångsimpedans 
FörfOrstärkare 20 Mohm 
Slutförstärkare 100 Mohm 
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•• Ett problem vid bilradiomottagare är att 
effekten till högtalaren är för låg. Detta har en 
rent fysikalisk bakgrund. Enkla ljudslutsteg 
går helt enkelt inte att konstatera för mer än 
en viss effekt, eftersom denna begränsas av 
tillgänglig spänning och högtalarimpedans. 

Den tillgängliga spänningen i en bil är nor
malt 13,5 V, vilken regleras av laddningsre
läet. I LF-delens slutsteg sänks spänningen 
över sluttransistorerna och av några serie mot
stånd. Om vi antar att dessa spänningsfall till 
sammans är ca 2 V återstår 11 ,5 V. Maximal 
effekt beräknas enligt Ul /8 . R, vilket med 8 
ohms impedans blir 2,1 W. Inbyggda skydds
kretsar sänker ytterligare tillgänglig spänning, 
vilket ger lägre uteffekt. Om förstärkaren kan 
belastas med 4 ohm får vi ut dubbla denna 
effekt. 

Det finns dock en annan metod att välja för 
att få ökad effekt. Man kan använda två slut
steg som arbetar i mottaktkoppling. Dessa 
bildar en brygga. i vilken högtalaren är in 
kopplad. Med den metoden kan man öka ef
fekten med en faktor fyra. jämfört med ett en 
kelt steg under samma förutsättningar som 
matningsspänning. högtalarimpedans m m. 

Applikation från Plessey 

Det engelska foretaget Plessey Semicon
ductor, som bl a har halvledartillverkning på 
sitt program. har givit ut en applikations
handbok med titeln Audio Handbook, ur vil 
ken vi här återger schema och kretskort för en 
bryggkoppling med två kretsar av typen SL 
414A . Denna kretstyp är lämplig att använda 
vid 13,5 V matningsspänning. Vid högre 
spänning bör man använda två stycken SL 
415A som kan matas med + 24 V. Eftersom 
det maximala strömuttaget är begränsat til 
1,4 A, bör högtalarimpedanserna vara minst 
8 eller 15 ohm vid 13.5 resp 24 V matnings
-5pänning. Detta begränsar tyvärr den uttag
bara effek ten. 

Kretsarna SL 414A och SL 415A är iden
tiska förutom olika spänningstålighet. Deras 
interna uppbyggnad kan studeras i./ig 1. Slut
steget består av transistorerna Tr 15 och Tr 16-
och är som framgår kvasikomplementärt. Ste
get är skyddat mot överbelastning genom 
Tr 13. som känner av spän ningen över ett I 
ohms motstånd i serie med en diod och 
Trl7/Trl8. som känner av spänningen över 
ett 1,5 ohms motstånd. Strömmen i si utsteget 
flyter genom båda dessa motstånd vid negati v 
resp positiv utstyrning. Man får här en ström
begränsande effekt genom skyddskretsarna. I 
dessa ingår även D I som bestäm mer när 
skyddskretsarna skall träda i kraft. vilket 
verkställs genom TriO och Tr9. 

Kretsarnas interna handbredd ligger kring 
70 MHz och de måste därför kompenseras. 



BOOSTE 
Blaupunkt, Clarion, 

Philips, Pioneer 
osv. Det finns 

många bra bilstereofor
stärkare att köpa. Och al
la brottas med samma 
problem. För dålig effekt. 
Hur bra de än är, är det 
omöjligt att få mer än ca 4 
watt ur dem, och då låter 
det illa. Och det är ju spe
ciellt sorgligt i en bil där 
man utsätts fOr en massa 
ljud av olika slag: vind
brus, motorsuIT, däckens 
vinande mot vägbanan 
m.m. I en del bilar är olju
den så kraftiga redan vid 
90 km/tim att det inte går 
att uppfatta någonting 
alls från högtalarna. 

BOVEN I DRAMAT. 

Det finns två orsaker till 
den dåliga effekten. 
1. Den internationella 

måttstandarden som 
gör att alla bilar till
verkas med ett mycket 
begränsat utrymme fOr 
bilradio/stereo. De en
heter som gör hemste
reon så mycket bättre, 
tar helt enkelt inte 
plats i det trånga ut
rymmet i instrument
panelen. 

2. Ett vanligt bilbatteri 
levererar ca 
12 volt och 
det räcker 

inte till att 
ge högre ut

effekt än ca 4 
watt även om for-

stär karen i sig är kon
struerad fOr upp till 10 
watt. 

Det är med andra ord inte 
pris och kvalitet på fOr
stärkaren som är avgö
rande. Vilket fOrmodligen 
ingen har berättat fOrut. 
Men å andra sidan har det 
ju inte funnits något al
ternativ. 

BOOSTERN. ENDA 
MÖJLIGHETEN TILL 
HIFI -LJUD I BILEN. 

Boostern är en ny uppfin
ning från Pioneer. En ex-

-- -- -- - -- -- - -- - -- - -- -- -..--- tIL;:IIS:t 

tra effektforstärkare som 
kan placeras var som 
helst i bilen. Där sitter 
den och arbetar som en 
vanlig hemmaforstärka
re. Dess spänningsdel gör 
det möjligt att uteffekten 
kan fyrdubblas och ljud
forvrängningen (distor
sionen) sänkas till ett ab-

solut mInImum (mindre 
än 1 %). Det blir ett klara
re tydligare ljud som har 
formågan att tränga ige
nom buller. Boostern ger 
alltså mer än 2x15 watts 
uteffekt och klarar dess
utom de internationella 
hifi-normerna. För fOrsta 
gången i en bil! 

VARNING! 

Boostern är ett kraftpaket 
som ställer mycket höga 
krav på bilhögtalarna. 
Därfor är det viktigt att 

--

rådgöra med bilradio
handlaren innan Boos-

att det inte är 
bara distor

sionsproblem som uppstår 
med for dåliga högtalare. 
Man kan t.o.m. bränna 
sönd~r högtalarelemen
ten. A ven vi har högtalare 
som inte klarar av dom 
extra påfrestningarna. 
Men dom flesta gör det 
(s.k. högeffekthögtalare). 

VEM SKA KÖPA 
BOOSTERN? 

Boostern är visserligen 
inte någon dyr apparat (ca 
450:-), men vi vill inte 

komma här och påstå att 
alla har behov av den. 

@PIONEER 
Lumavägen 6, 104 60 Stockholm, Tel. 08-23 12 50. 

I nforma tions tjänst 1 9 

Många har kanske stereo 
i bilen mest for att koppla 
av med musik till och från 
arbetet, kör kanske sällan 
i några högre farter. I så
dana fall är det nog tvek
samt om man ska kosta på 
sig en Booster. Andra äl
skar musik, har en fin hi
fi -anläggning hemma, är 
bortskämda med högklas
sig ljudåtergivning och 
retar sigjämt på den dåli
ga ljudkvaliteten i bilen. 
Här kommer Boostern till 
sin rätt. 

Distorsionskurvor på Pioneer 
KP 4000 bilstereo med och 
utan Boaster. 

2 I 6 8 Il 12 l4 16 W 

Normal ljudvolym i bil 3-4 
watt. Med Boostern blir 
distorsionen mindre än 1%, 
ända upp till 14 watt! (Till
låten distorsion enligt hifi
normen DIN 45500.1%). 

---
Alltså: Du som ofta kör 
fort och/eller älskar mu
sik. Du kan gott kosta på 
dig en Booster. 

VIKTIGARE ÄN 
BOOSTERN. 

Många bilstereofOrstär
kare är numera av hög 
kvalitet och borde ge bra 
ljud. Standarden 

på hög-

talarna 
är däremot inte lika god. 
Så det är inte alls säkert 
att du behöver skaffa dig 
en Booster fOr att få accep
tabelt ljud i din bil.Det kan 
räcka med att byta ut hög
tala:rna. För det är ju så 
att ingen stereoanläggn
ing är bättre än sina hög
talare. Det gäller i bilen 
också. 



Bygg själv 

Fig 2. Mönsterkortets mönster i skala 1:1. 

Stvcklista: 
R I. "R2.R3 
R4.R7 
RS.R6 
CI 
C2. C9 
C3. CIO 
C4. C8. C6. C 12 
CS. CII 
C7 

I Mohm 
22 ohm 
100 kohm 
10 nF 
680 pF 
2.2 nF 
22 uF 
1000 I'F 
100 nF 

'Enklast sker det genom att man lägger en 
kondensator med kapacitansen 10 nF mellan 
stiften 2 och 3. Detta kan dock ge en viss 
distorsion i diskantregistret och det är därf6r 
lämpligare att koppla in ett "Iag"-filter (puls
fOrdröjande) bestående av 2.2 nF i serie med 
22 ohm. FörfOrstärkaren kompenseras genom 
att man lägger en kondensator med kapaci
tansen 680 pF mellan stiften 5 och 3. En kon
densator med storleken 22 n F bör kopplas 
över kretsens stift fOr spänningsmatning. stift 
I och 10. 

Kretsen innehåller även en f6rf6rstärkare 
som består av transistorerna Tr I. Tr2 och 
Tr3. Förstärkningen i f6rf6rstärkaren är 24 
dB medan slutfOrstärkaren f6rstärker 26 dB. 

Förforstärkaren som fasvändare 
Schemat fOr de bryggkopplade fOrstärkarna 

framgår av fig 2. Förförstärkardelen ligger 
mellan stiften 6 och 5 (sefig 1). Det steget är 
hårt motkopplat. Motstånden R I och R2 fOr
håller sig som I: I och man får därfOr ut fOr
stärkningen I ur detta steg som fasvänder. 
Signalen ut från detta påfOrs s I utsteget i den 
övre kretsen. Signalen går även vidare genom 
R5 till fOrf6rstärkaren i den undre kretsen. I 
denna fasvänds signalen åter innan den påfOrs 
slutsteget. Härigenom kommer de båda slut
stegen att arbeta i motfas. Utgångarna. stift 
10, är kopplade till högtalaren via C5 och 
elI. 

Ingångskänsligheten. som kan justeras med 
R l, är typiskt l ()() m V fOr 5 W effekt ut. 
Distorsionen är då 5 % men den sjunker till 
0.1 % vid l W. Att uteffekten inte blir större 
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Tabel1 2 
Prestanda fOr LF-fOrstärkare med kretsarna SL 414 A (\ 3,S V matning) och SL 41S A (24 V 
matning) 

Matnin s-
spänning 
+24 V 
+24 V 
+ 13,5 V 
+ 13,5 V 

Fig J. Kompo
nenternas pla
cering på krets
korten och in-
kopplingen av 
dessa. 

Uteffekt 
vid S % THD 
SW 
10W 
2,6 W 
SW 

+24V 
ellero-----~r---------~------, 
+13,5 V 

OVo----+-..., 

beror på de interna spänningsfallen i kretsar
na. se fig l. Spänningsfallen uppträder över 
motstånden 1.5 och I ohm, dioden D4 och de 
bägge sluttransistorerna. Har man tillgång till 
24 V kan man använda två kretsar av typen 
SL 415A. som då inte får lastas med mindre 
högtalarimpedans än 15 ohm. och man kan 
på så sätt få ut 10 W effekt. • 

THD vid Belast- Koppling 
I W rms mng 
O,S% 7,511 Enkelt steg 
O,IS % IS \I Bryggkoppling 
0,4% 4\1 Enkelt steg 
0,1 % 7,S \1 Bryggkoppling 



5 KNAPPAR,ENKLARE 
FTV-SERVICE FINNS INTE 
PM 5501. Philips nya FlV-generator för ute-service 
Med fem tryckknappar får du fra m fem viktiga testbilder för 
installati on , snabb kontroll och service på FTV-mottagare 
och ITV-anläggningar. En sjätte knapp anpassar dem till VHF 
eller UHF. Inga andra kon
troller behövs på PM 5501. 
För kontroll av ljudet 
finns en 1kHz tonsignal. 

Alla dessa fördelar 
är samlade i ett enda 
lätthanterligt, pålitligt 
i nstru ment. 

1. Linjär gråskala i 8 steg för ""ntr,,11 

av ljus och kontrast, video-band
bredd , gråskaleföljning och video-c 
förstärkarens linjäritet. 

2. Rutmönster för kontroll av dyna
misk konvergens och ÖJV-N/S korr:: 
ektion av 110° FTV-mottagare. 

3. 100% vitt med burst för kontroll av 
vitpunkt, konstant ljus och bildrörets 
strålström. 

4. Rödmönster (50% mättning) för K'0fl
troll av färgrenhet och interferens mel- . 
lan ljud och färgbärvåg. 

5. Färgbalkar med vitreferens för 
troll av färgåtergivning, underbärvåg, 
PAL identifiering, fördröjnings! 
ni ng, färgmatris och RGB-först· 

6. VHF-band III eller UHF-band IV 
bara fasta kanaler 7 och 30 som k. 
ändras till varje annan TV-kanal inöfn 
området 170-230 MHz och 470-650 
MHz. Utspänning 10 mV. 

Industrielektronik 
Mätinstrument 

Format: 110 x 230 x 210 mm. Vikt: 1,25 kg. Lika bekvämt 
att ta hem till kunden som att hantera i verkstaden. 

Pris 1.800 kr exkl. mervärdesskatt. 
Begär utförlig information om PM 5501 från Svenska 

AB Phil ips, Avd. Mätin
stru ment, Fack, lO2 50 
Stockholm. Telefon: 
08/635000. 

Kontakta våra återför
säljare för demonstration: 
Electra, Radelco, Servex. 



RT granskar 

Hewlett Packard HP-91 
både räknar och skriver 

• • Vad som vid första påseende skiljer HP-
91 från andra räknare är främst att den är 
försedd med skrivremsa och att den har ett 
format som är större än en gängse fickräkna
res. Dess beräkningskapacitet är jämförbar 
med den välbekanta teknikerräknaren HP-
45:s. Detta innebär att det handlar om en ma
skin som lämpar sig för beräkningar på hög 
matematisk nivå. 

Bland de räknare som finns i den klassen 
har man inte förut kunnat finna någon med 
skrivremsa. Det fåtal räknedosor som funnits 
med remsa (Texas Instruments och Facit) har 
varit enkla maskiner med i stort sett endast de 
fyra grundläggande funktionerna. Den som 
velat göra mera komplicerade beräkningar 
med fler siffror, med större datamängder och 
med mera omfattande beräkningsrutiner in
blandade har paradoxalt nog varit hänvisad 
till att notera resultaten och beräkningsgång
en för hand! 

Enda undantaget härifrån är i någon mån 
Texas Instrument's maskiner S R-52 och SR-
56. som har möjlighet att ansluta en yttre 
skrivare. HP-91 kombinerar beräkningsenhe
ten och skrivaren i ett hölje, och bildar på så 
vis en användbar enhet. 

Räknarens stora format 
oväntat positiv egenskap 

A v bilden framgår att räknaren inte har kon
ventionellt "dosformat" utan är betydligt 
större. Måtten är 203 X 229 X 5 1 mm, och det 
gör att det inte längre är frågan om någon 
"fickräknare". Vi har väl egentligen inte nå
gon gång haft särskilt ont av de små tangen
terna en konventionell fick räknare har och 
betraktade väl snarast H P-91 som en smula 
klumpig i formatet vid första konfrontationen . 
Mycket snart lärde vi oss dock att uppskatta 
storleken: Om man lägger den på ett skriv
bord försvinner den inte så lätt under papper 
och annat. Den ligger dessutom stadigt och 

Fig 2. Tangenterna är stora och lättarbetade. God 
precision kännetecknar detalj utförandet. 
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vispas inte undan av ovarsamma rörelser. 
Det som dock framför allt känns befriande 

är de stora tangenterna och de stora avstån
den mellan dem. Inslagningshastigheten kan 
höjas avsevärt genom att man inte behöver 
sikta så noggrant med fingrarna för att träffa 
rätt tangent. Maskinen tillåter hög inslag
ningshastighet genom att tangentbordet är 
försett med ett sjustegs buffertregister. När 
skrivaren är aktiverad är det annars speciellt 

2i. -06 EN, 'r 
i20. -12 .x. 

~.64-15 **.f. 
~-X 

51 • .f-J9 f;:P. 

1f 
3.14TDu n:~. 

2. .-\' 

1/,'·; 

3"10+06 *_:f. 

Fig 4. Utskrift från en 
beräkning med skrivar
omkopplaren i läge 
"ALL". 

Fig I. Stort format på siffror, tangenter och hölje 
är positiva egenskaper hos HP-91. Skrivremsan t h 
arbetar snabbt och med ett termotryckverk som ger 
blå skrift. 

lätt att slå in operationer snabbare än de hin
ner utföras. Buffertregistret gör att maskinen 
kan stå och mata fram resultat en god stund 
efter det att inslagningen upphört. 

Nackdelen med storleken skulle väl vara 
att apparaten inte låter sig fickhanteras, men 
den saken kan man bära med jämnmod; hur 
många gånger behöver ett sådant här kvalifi -

Fig J. Remsutskrift av 
innehållet i de fyra 
beräkningsregistren. 

22. -06 HIT ·; 
i ~O.-12 .' .. 

.=\ 

13.00000 
6.250000000+61 

lD . ODDDD 
D.01230 

Fig 5. Utskrift frän sam
ma beräkning som i tig 
4 men med skrivarom
kopplaren i läge 
"NORM". 

Fig 6. När man försöker 
utföra en matematiskt 
otillåten operation säger 
skrivaren ifrån i klar
text. 

O.DD 
H'F..ur.. 

Fig 7. Lista över alla förprogrammerade operatio
ner i HP-91. 

. 1-

1-" 
lJ.9~*, *'H 

.. <SI ... EI>" 
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D Att en räknemaskin skulle skriva ut sina resultat var en ~älvklarhet innan räknedosorna kom. l 
och med deras ankomstfick vi i stället lära oss att ~älva skriva ned alla sifferresultaten. Några 
avancerade elektroniska räknedosor har dock möjlighet till utskrift, ochfler kan väntas komma. 
D HP-91 från Hewlett Packard är en räknare med beräkningsrutiner som lämpar sigfor tekniker, 
och . den har dessutom en inbyggd skrivare. Priset är 3 170 kr inkl moms. 

cerat beräkningshjälpmedel verkligen fraktas 
per ficka? Någon portfoljkris är oss inte be
kant i attacheväskornas epok. 

Stora lättarbetade tangenter 
medger bög betjäningsbastigbet 

Tangenterna är alltså stora och ganska hö
ga, som framgår av fig 2. Man har frångått 
den tangentkonstruktion som används hos de 
små HP-räknarna, och har i stället ungefår 
samma konstruktion hos tangenterna som hos 
HP:s större bordskalkylatorer med mycket 
stor kapacitet. Nedslaget bekräftas därmed 
inte av något "klick" från tangenten . I viss 
utsträckning kompenseras detta genom tang
entens relativt stora slaglängd. Genom att den 
går mycket lätt trycker man den automatiskt 
ända ner till kontaktläget. Konstruktionen bi
drar också till att göra tangentbordet snabb
arbetat. 

Skrivaren är utrustad med ett termotryck
verk som arbetar snabbt och tyst. Av de visa
de exemplen framgår att den skriver i en 
punktmatrisform. Termotryckverk är mycket 
driftsäkra och tar liten plats. En nackdel är 
att de arbetar med specialpreparerat papper 
som naturligtvis kan vara svårt att få tag på 
om man planerat inköpen dåligt och plötsligt 
står utan. 

Kostnaden för det specialpreparerade 
HP-papperet är inte avskräckande hög. En 
rulle av vanlig räknemaskinstorlek kostar ca 
7-8 kr. 

De röda Iysdiodsiffrorna är stora, ljusstar
ka och tydliga och drar därmed mycket ef
fekt. Den mest effektkrävande delen av ma
skinen är dock skrivaren. Tack vare att höljet 
är ganska rymligt har man fått plats med sto
ra laddningsbara batterier som räcker får 
3 - 6 timmar kontinuerlig drift. Vid normal 
stationär operation kan räknaren drivas från 
laddningsaggregatet och man blir då oberoen
de av batteriernas laddningskapacitet. Samti
digt blir dessa fulladdade för kommande 
bruk. 

Vi nämnde inledningsvis att HP-91 funk
tionsmässigt har stor släktskap med HP-45. I 
själva verket överträffar den HP-45 på en rad 
punkter. Vi skall med utgångspunkt i rems ut
skrifterna i fig 3 - 6 se h ur den kan arbeta. 

Kraftfull polsk notation 
förenklar svåra beräkningar 

Som andra HP-räknare arbetar HP-9 1 med 
polsk notation. Med remsan som hjälp är det 
särskilt lätt att lära sig hur denna fungerar, 
och därmed lära sig utnyttja det kanske något 
främmande, men effektiva systemet. Metoden 
går ut på att man använder fyra beräkningsre
gister som lagrar tal och del resultat. De fyra 

registren kallas X, Y, Z och T, och skrivaren 
kan fårevisa innehållet i dem efter komman
dot LIST STACK. Utskriften blir då som ifig 
3. Innehållet i register X är detsamma som 
visas av Iysdiodsiffrorna, och där hamnar alla 
tal direkt när man slår in dem på tangentbor
det. Många av de inbyggda programmen ar
betar med endast en variabel direkt från X-re
gistret, t ex X2

• Man behöver då bara slå in 
talet och trycka ned tangenten X 2• 

Andra operationer utfors med två tal som 
t ex addition. För att bereda plats i X-registret 
får ett nytt tal flyttas det fårsta talet till Y -re
gistret. Detta görs med tangenten ENTER T • 
I exemplet ifig 3 har vi 0,0123 i Y och 13 i X. 
Om vi därefter vill addera de båda talen tryc
ker vi ner + -tangenten , och operationen är 
utförd. Vid mera komplicerade kedjeberäk
ningar t ex utnyttjar man även register Z och 
T. 

Utskrift på remsa 
enligt tre alternativ 

Skrivaren kan arbeta på tre sätt. De tre 
driftsätten väljs aven omkopplare på tangent
bordet. I läge MAN aktiveras skrivaren bara 
när PRINT X trycks ned. Skrivaren skriver 
då innehållet i X-registret. I läge ALL doku
menterar skrivaren varje tal, resultat och ope
ration. Exempel på detta finns ifig 4. Här har 
beräknats resultatet av 

2 . n . .J 22 . 10 6 . 120 . 10 I 2 

med skrivomkopplaren i läge ALL. De st järn
märkta siffrorna utgör resultat av beräkning
ar, och slutresultatet återfinns längst ner 
(3,10-10'). 

Utskriften visar också en annan intressant 
egenskap hos H P-91. Om vi studerar storle
ken av W-potenserna, finner vi att de alltid är 
en jämn multipel av 3. Denna presentations
form kan väljas från tangentbordet och kallas 
"teknisk flyttalsindikering" (engineering nota
tion). Fördelen med den är att talstorlekarna 
alltid ansluter till det multipelsystem som an
vänds hos alla måttenheter. Detta indikerings
sätt fårekommer ännu så länge bara hos Hew
lett Packard. Förutom i HP-91 finns möjlig
heten också i HP-25 och HP-27. Om man inte 
vill ha "teknisk flyttalsindikering", kan man i 
stället välja ett fast antal deci maler eller nor
mal flyttalsindikering med IO-potensnotering. 

I fig 5 finns utskrift från lösn ing av samma 
problem som ifig 4, men skrivaromkopplaren 
stod nu i läge NORM. Man får då på remsan 
utskrift av alla inmatade tal och alla opera
tionskommandon men inga beräkningsresul
tat. 

Utskriften är värdefull som en dokumenta
tion av beräkningsgången. Den kan vara an
vändbar om man vill kontrollera en uträkning 
eller om man vill utfåra den flera gånger på 
samma sätt men med olika siffervärden. 

Fig 6 visar vad som händer om man gör 
något tokigt: Vi har fOrsökt oss på den klassi
ska divisionen med noll. Kommentaren ER
ROR kommer prompt på bildskärmen och 
även på skrivaren om den är aktiverad. 

Stor mängd beräkningsprogram 
användbara för många uppgifter 

I fig 7 finns en lång lista som innehåller 
nästan alla operationer och beräknings pro
gram som maskinen är mäktig att utfåra. Den 
fOrsta gruppen innehåller normala matemati
ska funktioner. Funktionen te, % innebär en 
beräkning av den procentuella skillnaden mel
lan innehållet i Y- och innehållet i X-regist
ren. 

Andra gruppen innehåller vanliga trigono
metriska funktioner. Den tredje gruppen be
står av diverse funktioner som är användbara 
vid statistiska beräkningar. Omvandlingnar 
mellan polära och rektangulära koordinater, 
adderingar av tider och vinklar angivna i 
sexagesimalt talsystem (med 60 som bas) och 
omvandlingar mellan sexagesimalt och digi
talt talsystem bildar nästa grupp på remsan. 

Näst sista gruppen består av styrfunktoner 
får register och minnen. Slutligen finns inte 
mindre än fyra olika nollställningsalternativ, 
där man kan välja mellan att nollställa hela 
maskinen eller att selektivt tömma delar av 
minnet. 

Några funktionsmöjligheter saknas på lis
tan. Vid beräkningar av trigonometriska 
funktioner kan man välja att ange argumentet 
i grader, gon eller radianer. Utresultaten ges 
då också i den valda storheten. Det finns vi
dare tre olika möjligheter att få innehållet i 
minnena utskrivna. Med LIST STACK får 
man en utskrift som vi tidigare visat i fig 3. 
LIST REG ger utskrift av innehållet i de 16 
adresserbara minnena. Fem av dem används 
vid statistisk analys och lagrar operationsre
sultat som används vid beräkningarna. Dessa 
resultat kan fås utskrivna efter kommandot 
LIST ~. 

HP-91 är alltså en intressant bekantskap. 
Man saknar dock som användare några faci
liteter som borde vara möjliga att åstadkom
ma. Programmerbarhet och lagring av pro
gram är väl det som ligger närmast till hands 
att vilja använda. Vi gissar väl inte alltfår ga
let om vi tror att HP-91 bara är en fårsta ap
parat i en serie med skrivande små bordräk
nare. Men än så länge är den ensam, och den 
fyller väl sin plats. • 

BH 
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lJudteknikens levande legend: 
Stax·-unik, högteknologisk Hi fl 
Foto: Stax Industries I ch förf. 

•• DET JAPANSKJ, UNDRETS yttringar i det 
stora formatet är givet ,is det som besökaren möter 
och märker nästan öv :rallt i Japans större städer; 
industrikomplex av mc dernaste slag, jättestora ad
ministrationsbyggnade r i glas och stål, gigantkon
cerner med flera hundl a tusen anställda, ett fysiskt 
fortätat folkmyller i el t på något gåtfullt sätt ord
nat kaos, där Ijudkak ~fonin, fårgflimret och den 
oavlåtliga rörelsen i al a riktningar bedövar gästen, 
som snabbt mättas n led intryck av just massiv 
mängd. trängsel, pr )duktionsgigantomani och 
masstänkande utan ~ lera markanta individuella 
särdrag. 

DärfOr är det inte si lian med forvåning man no
terar det egentligen ! jälvklara, att det i kollek
tivuppbådets, industri: .lismens och produktionsre
kordens underland nr ett också finns hela skalan 
av små till medelstora 'irmor och fOretag i skuggan 
av de stora, liksom dl t triviala' faktum att ett ny
startat fOretag ju inte I ärna kan uppnå någon stör
re omfattning i början - och visst startas det fOre
tag också i Japan, hu ' attraktivt det än är för de 
anställda att få tillhör< ett stort och aktat, etablerat 
bolag fOr att göra kar 'iär i tecknet av kanske glo
bal expansion. Att var i anställd i ett stort och väl
känt foretag innebär nte bara materiell trygghet 
fOr japanen utan är el i viktig social faktor i detta 
hierarkiska land: Del, vars visitkort utvisar att 
han är i ett "finare" 'öretag, får flest bugningar. 
Företag, namn och pi odukter har i detta land en 
fOr oss lika roande so n svårbegriplig prestigegra
dering i japanska ögO! . 

I fråga om ljudelekt onik med japanskt ursprung 
har såväl avnämare i • äst som Nippons söner sina 
bestämda värderingar i bland lite fata.lt , eftersom 
det ju händer att firmc r som gjort sig kända för ett 
slags produkter någon gång vill bryta sig ur mönst
ret men då får svårt , lit vinna gehör fOr den nya 
orienteringen - namnet och vad det anses stå fOr 
hänger med en bra bit innan man mera a.llmänt 
vänjer sig vid något nytt. 

Den japanska underhållningselektroniken som 
dominerar exporten är ostridigt inriktad på mass
framställda apparater av det slag vi gjort till syno
nyma med japansk inriktnin g och produktion. 
Mönstret har dock vidgats under senare år i takt 
med att japanernas teknologi och egna anspråk 
stegrats: Numera tillverkar man som bekant också 
en hel del exklusivare apparatur, vilken ofta kom
mer till i särskilda fabriker och med lite andra for
utsättningar än den massframställda varans. 

En tredje kategori elektronik på det här fåltet 
som knappast alls når utanfOr det egna landet är 
den professionella ljudteknikens och mätinstru
menteringens ; här avses då inte de prisbilliga ama
tör- och serviceinstrumenteringar som ju säljs i 
väst utan proffsutrustningar fOr studio- och radio
bruk. Den marknaden har japanerna tydligen fullt 
upp med att tillgodose inom de egna gränserna. 

I gränsområdet mellan studioelektroniken och 
den mest kvalificerade Hi fi -sektorn finns så ett par 
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Ett charmfullt kråkslott är Stax Industries huvud
kontor och lVämcentrum i Tokyo. Art förf med 
foretagets grundare Naotake Hayashi i mitten och 
firmans export- och försäljningschef resp organisa
tör, mr Tadashi Masuda. Fotograf är Hayashi 
junior, teknolog som väntas ta över fU'man i en 
framtid. Han har gästat Sverige en gång som stu
dent. 

intressanta fOretag som kunde betecknas som Ijud
teknikens smultronställen. Utåt antingen okända, 
eller, som isberget , med en topp ovan ytan som inte 
röjer det underliggande omfånget. lever de ett till
synes oansenligt liv , långt från publicitet , tester 
och kampanjer både i öst och väst. 

Ett sådant doldisforetag är japanska Stax. Ändå 
är det ett av världens mest respekterade fOretag i 
sitt slag. Innovationsarbetet är internationellt er
känt. Produkterna är unika. Men de har till övervä
gande delen aldrig exporterats. På senare tid har 
dock en fOrsäljning väster ut i liten skala inletts. I 
jämforelse med giganterna man inte konkurrerar 
med är det fråga om skeppningar aven och annan 
pjäs ... handgjord, nota bene. 

Ljudteknikens smultronställen: 
Sta x, liten men hängiven firma 

Mitt fOrsta besök hos Stax I ämnade en fOrund
ran efter sig. som sitter i. Firman huserar på tre 
hå.ll i detta kolossa.la Tokyo och lyckas sysselsätta 
60 anställda ... Ett fOretag som Matsushita (Tech
nics, Panasonic, JVC) har så där + 105 000. Efter 
vindlande fårder med tåg och T -banor fann jag mig 
stående i utkanten aven stor kyrkogårds sötaktigt 
doftande lunder. Bakom denna skulle Ståx ligga. 
Ivrigt spanande efter industrikomplex, antennmas
ter och vattentorn i den vanliga stilen fann jag mig 
efterhand inne i ett litet skjul- och villaområde 
bland körsbärsträd och blommor och på gruspla
nen till något o-Tokyomässigt som en tvånings trä
kåk. omgiven av växtlighet och på något sätt en 
korsning av Hagalundsvilla och äldre USA-famil
jehus; stillhet. knastrande grus, mjukt vajande 
växtlighet, vita, fläktande gardiner ... och så skyl
ten . mycket liten : 

"Stax Industries. Ltd. We love our products." 
Ja, verkligen. Det behövdes inte lång samvaro 

med grundaren, ägaren och konstruktören Naotake 
Hayashi. en värdig och stillsam gråhårsman i 
60-årsåldern, fOr att det skulle stå klart att en 
mindre vanlig hängivenhet ligger bakom fOretagets 
verksamhet. Vi fann varandra i det musikintresse 
som givit upphov till hans många årtionden långa 
engagemang i den svåraste specialelektronik som 
existerar fö r musikåtergivning - och hans från 
början utstakade väg, bort från gängse koncept. 
principer och masstänkande. 

I det rum där han tog emot både vid detta och 
fOljande besök materia.liserades hans intressen och 
inriktning. I ett ganska litet, ekboaserat och myc
ket gammaldags rum med en nedsutten soffgrupp i 
mitten framfor en eldstad, där gaslågor brann tim
me efter timme trots årstiden, dominerade en svart 
flygel i konsertestradformatet. På locket till den 
trängdes prospekt och skisser till kopplingar. Mitt 
fram i rummet stod ett par av de mycket stora full 
elektrostatiska högtalare som så många Hi fi
kännare i väst hört talas om men aldrig avlyssnat. 
Vid en vägg stod så två exemplar av världens for
modligen dyraste och unikaste forstärkare. Stax 
DA-300 om 300 W, ett transistorsteg som går helt 
i klass A. vilket det är ensamt om. Kopplad till 
dessa fanns en (Yamaba-)skivspelare med Stax li
kaså helt unika avkännarsystem, en 40 cm lång, 
extremt rörlig precisions tonarm som bär upp värl
dens veterligt enda kondensatorpick upsystem. Det 
matas av ett specialaggregat for polarisationsspän
ning, en oscillator/demodulator. Vidare syntes den 
puristgjorda. tonkontrollösa fOrforstärkaren SRA
I2 S med sina unika lösningar och så - givetvis 
ett antal av de elektrostatiska hörtelefoner som 
Hayashi blev forst i världen med och vilka firman, 
trots sin remarkabla litenhet , placerar sig som 
världstrea med i fråga om produktion, både 
volym- och värdemässigt enligt en vederhäftig 
USA-källa, Stereo Review. 

Bilden kan fullständigas med en dubbelhylla 
fylld med tydligen ganska flitigt använda LP-ski
vor och en lödpenna som stod påkopplad, fårdig 
att användas på en "riskoppling", experimentpro
totypen till en ny hörtelefon som låg framme. 

Mr Hayashi räckte mig en' LP-skiva som han 
tydligen omfattade med intresse och betraktade 
mig tyst under tunga, halvslutna ögonlock medan 
jag lyssnade. Hade han varit reserverat nyfiken på 
den långväga besökaren fOrut blev han nu livligt 
intresserad. Jag sade nämligen. möjligen 
ojapanskt, min mening om skivan, en rysk ope
ra-LP från Bolsjojteatern : Jag fann den full av bris
ter, ambitiös men ofullgången. 

Med det hade jag nått honom i centrum for 
känsla och tanke : Musiken. Hans oavlåtliga strä
van är att komma åt konstmusikens innersta väsen, 
att frigöra det reproducerade ljudet från bundenhe· 
ten vid ofullkomlig apparatur. Hela hans liv hal 
ägnats detta, och han har sannerligen inte gjort de' 



* Världens sannolikt dyrbaraste, tillika mest unika Hiji-komponenter har RT beretts tillfälle att spela på en tid. En 
fascinerande erfarenhet! * En anläggning så här sammansatt kostar lite över 60 000 kronor om den skall köpas i handeln. * Nu har dessa kostbara ting bara exporterats utafiför Japan i undantagifall. Men vi har lyckats skqffa prov på de 
mycket stora,fullelektrostatiska högtalamafrån Stax,jirmans unika klass A -förstärkare på 300 W och det veterligt 
en.da kodensatorpick up-systemet somjinns - det mesta resultat aven under decennier bedriven pioTfiärforskning i det 
lilla Tokyo-företaget, som Ulf B Strange besöktför samtal med dess särpräglade, individlUllistiske ägare Naotake 
Hayashi, en audioteknikens veteran som mer än deflesta lagt en reell innebörd i begreppet "kompromisslöshet ': 
* Resultatet är också enastående. 

Fig l. DA-3oo, som intemt knappast liknar någon 
annan konstruktion genom sitt komponentmontage 
och dimensioneringen på vissa kretsars ' enskildhe
ter, är utf'"örd med undermontage lika solida som 
helheten. Förstärkarblocken ligger på var sin sida 
om en stor Oäkttrumma och det hela påminner 
om en radarf'örstärkare i uppbyggnaden. 

I schemat kommer insignalen över RC-nätet 
102 och når ena styret på dubbel-FET -paret Q 
lO I efter passage av överspänningsskyddskopp
lingen i diodräckan. Negativ återkoppl ing sker 
till motstående styre. Gemensam emitter kopplad 
tDl den konstanta strömkällan Q IOS. Denna regle
ras så här: Då överströ m Dödar från Q 109, ökar 
också koUektorströmmen i Q 106, som i sin tur 
sänker bas potentialen i Q 109, varvid en självstabi
liserande krets uppstår som bibehåUer koUektor
strömmen för Q IOS på konstant nivå. Q 101 fun
gerar alltså som en ideal ditTerentialförstärkare. 

Varje koUektor är ansluten tiU Q 102/103 i kas-

lätt fOr sig genom de medel han valt att nå en bit på 
vägen mot målet. Han är sedan 1930-talet en av 
elektrostatteknikens pionjärer, vägledd av den ab
sol uta övertygelsen om att inga lösningar får vara 
fOr aparta eller dyra fOr att leda mot det slags upp
levelse, den vision, om man så vill, som fulländad 
musikåtergivning innebär. Hela hans oavhängiga 
inriktning i dessa avseenden har självfallet isolerat 
honom i ett superexklusivt fack. Hans fabrikation 
är snarare ateljeverksamhet än industri efter ja
panska mått mätt. Men hans inflytande är desto 
större. 

Ofullkomlig teknik med stenkakor 
på 1930-talet blev upprinnelsen 

Det hela, visar det sig, började fOr hans del som 
ung ingenjör och forskningsassistent i mitten av 
I 920-talet , då han var involverad i experiment med 
kortvågsradio vid radiolaboratoriet som hörde till 
den elektriska institutionen vid Waseda-universite
tet. Föreståndaren, en professor vid namn Tsubou
chi, kom på något sätt i onåd, eftersom också 
Hayashis forskningar måste avbrytas. Aren som 
fOljde ägnade han åt konstruktion och uppbyggan
de av ett produktionssystem fOr skivframställning 
åt ett kinesiskt bolag i Shanghai som just lagt om 
från den gamla akustiska tekniken till den nya. 
elektriska. Aret var 1928. 
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kad, vnket ökar genombrottsspänningen för Q 101. 
Utsignalen från Q 102 avlänkas av ström-spegel
kretsen Q 104 och kretsen bndar en mottaktkopp
ling ihop med Q 103 samt driver Q 107 med kon
stantström. 

I spegel kretsen håUs strömmen oförändrad ge
nom varje transistor tack vare att parhalvledama 
i samma höije har gemensam bas och symmetriska 
emittrar. NoUägeskalibrering sker över VR 10 1. 

Q 107/108 ligger i kaskadkoppling med en verk-

Fig 2. En världsunik förstärkare: 36 kg elitelektro
nik i ett höije av solitt, polerat ädelstål. Effekten 
är sådan att man kan rosta bröd ... vid full drift 
blir förstärkaren naturligtvis varm medan den är 
långtgående säkrad mot alla termiska kristillstånd 
liksom de elektriska. Skyddskretsama i stegen väs
nas något och ger s k pop noise efter tDlslag, då 
man kan få höra knäppar och smällar. Fläkten 
hörs med 30 dBa vid drift. DA-3oo förläggs lämp
ligen några meter bortom lyssningsplatsen. 
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ningsgrad lika med den från en transistor med ex
tremt god HF-karakteristik. Utspänningen från 
Q IOS, styrd av den konstanta strömmen från Q 
109 och polariserad av VR 102, går genom paret 
Q 112/113, vnka är Darlington-kopplade till Q 
201/206 och Q 207/212 och därpå till uteffektkret
sama. 

Kopplingen Q 110/111 bndar en skydds- och 
begränsarkrets för sluttransistorema vid kortslut
ning över högtalarklämmoma på förstärkaren. 

På den tiden fanns inget alls fårdigt att köpa. 
Allt fick framställas lokalt och fOr hand, om kun
dens egna förutsättningar skulle ges en chans, erin
rar sig Naotake Hayashi. Allt var outvecklat, nytt, 
oprövat. Han blev uppskattad fOr sin förmåga och 
det är ända från dessa avlägsna dagar han räknar 
sitt samarbete med japanska radion. Nuvarande 
NHK:s tidiga fOregångare hette JOAK och ihop 
med Japan Columbia gav man den lovande unge 
Hayashi viss hjälp. Jobbet med skivbranschen blev 
då livsavgörande fOr Hayashi. Det han hörde och 
kunde göra i inspelningsstudion jämfOrde han i tål
modiga analyser dag efter dag med det fårdiga re
sultatet. Ljudtekniken var uppenbart ett fålt som 
ropade på förbättringar, på insatser och förmågor. 

Den entusiasm, erfarenhet och önskan att kunna 
bidra med något bättre han fått under 1930-talets 
verksamhet i grammofonindustrin tog han med sig 
tillbaka till hemlandet där han 1938 grundade Stax 
föregångare, Showa Koh-On Kogyo. 

- Hur kom det att heta Stax? Betyder det nå
got särskil t egentligen ... ? 

- Neej ... Hayashi är nästan häpen över frå
gan. Jo, ursprunget till namnet är att han ju som en 
av de första audiokonstruktörerna - "elektroni
ker" fanns knappast som begrepp då - hade lik
som Walker i Europa, Pickering i USA m fl tagit 
upp kondensator- och elektrostattekniken; tydligen ~ 
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oberoende av tyskarna, ~om ju på sitt håll utfOrde 
ett pionjärarbete på mikrofonsidan dessa år. Som 
känt var både materialen och spänningsfOrsörj
ningen fruktansvärt underutvecklade i början, om 
vi ser det ur dagens pers pektiv. 

- Från början funderade jag på att kalla lir
man Electrostatic Products eller något sådant . . . 
ett fOrslag var Electrodynamics, minns han. Men 
"elektrostat" kom omsider att bli St ax, kort och 
gott! 

Pionjär ror elektrostattekniken 
"Omvän.d" princip gav ny pick up 

Krigsåren och tiden fram till 1950-talets början 
förbigår vi i historieskrivningen - intressant blir 
det fOrst 1952, då Hayashi på sitt håll lyckats få 
fram en relativt pålitlig kondensatormikrofon med 
hyggligt tonomfång och lågt brus. En variant av 
den levererades till NHK och blev antagen som 

Verkningsgraden ~-----, 
i termer av alstrat ljudtryck ut från en elekt· 
rostatisk högtalare av given membran yta be· 
stäms av styrkan hos det elektrostatiska faltet 
som kan uppstå mellan membran och elek
trod. Plattorna förses därför med en likspän · 
ning och det elektrostatiska faltet utgör sum
man av det som produceras av polarisations
spänningen jämte toppsignalspänningen över
lagrad. Polarisationsspänningar om upp till 2 
k V är inte ovanliga. 
~ Membranens hastighet i denna till luften 
direktkopplade högtalartyp där massan kan 
bortses från är direkt proportionell till den på
förda elektrostatiska styrkan. 
~ Högtalartypens basfrekvensegenskaper -
uppåt har man en karakteristik som går över 
i ultraljudområdet - begränsas av membran· 
rörelsens maximala linjära amplitud, sådan 
den har restriktioner på sig genom upphäng
ningens styvhet och infästning. För att mot· 
verka detta måste man öka utspänningen från 
förstärkaren till högtalaren liksom för att vid· 
makthålla ljudtrycket vid låga frekvenser, så 
att en yta stor nog att sätta luften irörelss 
ge utslag. 
~ Den elektrostatiska högtalaren är ju en 
jättestor kondensator med en inre kapacitans 
om typiskt 0,0025 !tF från elektrod till elek
trod. Följaktligen avtar högtalarens impe
dans mot förstärkaren med ett lagbundet fall 
om 6 dB/oktav med tilltagande frekvens. 
Detta förhindrar utsikten till att lägga på en 
konstantspänningskälla på högtalaringången 
för höga ljudintensiteter då man använder en 
gängse fOrstärkare. 
~ Med fallet i diskantområdet avtar impe
dansen, varvid strömmen hålls konstant. 
Praktiskt betyder det, att effekten som krävs 
för driften även avtar med 3 dB/oktav. Max 
efTektbehovet brukar inställa sig vid ca 3 
kHz. 
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Fig J. Den senaste konstruk
tionen från Stax som debute-

. rat: DA-80-steget. rlDns även 
som monororstärkare. Går 
också i klass A. 

• 

Fig 4. Stax tonkontrollösa ronorstärkare ror såväl 
effektstegen som "öronhögtalarna", de olika kon
densatorhörtelefonerna, av vilka en dubbel uppsätt
ning kan anslutas SRA-12 S (bildens 10 S är inte 
aktuell i Sverige). Två slutsteg kan anslutas och 
l mV in blir l V ut. Försteget beslår av tre sektio
ner: Korrektionssteg, mellankretsar och drivsteg 
ror hörtelefonerna. De två rorsta fungerar på stabi
liserad konstantströmmatning. Signalkretsen base
ras på en FET differential-dc-op-amp och en hög 
grad av negativ återkoppling används. Frekvens
och fasgång garanteras inom ytterst snäva toleran
ser liksom dynamiska prestanda som vågformsren
het under transienstillstånd. Inga kemiska konden
satorer ingår som kan åldersrorändras. En speciell 
rmess är att IS-rorstärkaren - mellanledet - som 
är ett 6 FET-steg ror positiv/negativ dc kan rorbi
kopplas över en tryckknapp på fronten då man 
vill ha 20 dB lägre rorstärkning och högsta möjliga 
signalrenhet. Baktill bl a specialingång ror konden
satorpick up. RT har provat rorsteget både i dess 
"rena", tonkontrollösa tillstånd och insatt i en krets 
med FK -variator • 

Fönorstärkarens equalizerdel håller 70 dB SIN 
vid l mY, rorstärker 40 dB vid l kHz, har ett klirr 
lägre än 0,05 %. I IS-steget har man 90 dB SIN 
vid 100 mV och 20 dB rorstärkning. Bestyckning: 
45 kiselhalvledare, varav 34 FET. Vikt 4 kg. 

standardkalibreringskälla för radioföretagets upp
tagningsmateriel. 

Kan man göra en mikrofon i kondensatorutfö
rande kan man också s a s vända på tekniken och 
konstruera en pick up enligt samma princip, reso
nerade experimentatorn och välljudsentusiasten 
Hayashi dessa tidiga år, då män som A very Fisher, 
H H Scott och andra Hi Ii-teknikens veteraner än
nu var nästan okända i Förenta Staterna, där den 
nya flugan High Fidelity tilldrog sig roat intresse. 
I Japan fanns dock några outtröttligt verksamma 
forskare som arbetade antingen i sina återupp
ståndna gamla fOretag eller som i spillrorna av ka
tastrofen 1945 samlat vad resurser som kunde upp
bådas och försökte börja en ny tillvaro och göra 
elektriska apparater under nya namn. Ett lysande 
exempel på det första är den industri som i Osaka 
förde vidare arvet från det 1925 startade radioap
paratföretaget Lux. Där kom man att rikta in sig 

på det som många ansåg vara nyckeln till hela 
ljudtekniken: Att få fram goda transformatorer. 
(Transistorn var ju inte känd ännu eller i indu
striellt bruk.) Ett exempel på ny start var Sony, ett 
av mirakelföretagen, som det skulle visa sig. Osv. 

Också andra industrigrenar började sakta skjuta 
fart i början av 1950-talet, och lagom till Koreakri
get började ju t ex den unga (också här fanns dock 
traditioner från 1920-talet som t ex ifråga om Ca
non Camera Corp) optiska industrin visa lejon
klon. Det innebar jobb och leveranser av elektriska 
apparater, mättekniska och kvalitetsprovande kon
struktioner. Det gick att sälja grejor som kameror 
och radioapparåter till ockupationsmakten .. . och 
en liten hemmamarknad började så smått skönjas. 
fast det dröjde i den ytterliga fattigdomen i krigs
förloraren J apan. 

- Varför en så jobbig teknik som den elektro
statiska och till råga på allt i mikrosammanhang 
(LP-skivan hade debuterat några år tidigare)? 

- Då som nu byggde allt på magnetiska upp
tagnings- och återgivningsanordningar, pick uper, 
högtalare, hörtelefoner och annat. Det är medel 
som lämpar sig bra för massframställning, är rätt 
enkla. billiga och lätta att massframställa till rim
liga kostnader. Man får en kraftig utsignal och 
man kan obehindrat koppla ihop pick uper och 
hörtelefoner med förstärkare utan komplicerande 
mellanled. 

Gängse kon- och magnetteknik 
kan aldrig återge ljud exakt 

- Men kon- och magnettekniken kan aldr ig bli • 

Fig 5. Cirka metern breda och över 1,85 m höga 
är ESS- 6 a, de stora ful1elektrostathögtalarna från 
Stax som håller 8 membranpaneler ror bas och 
mellanregister jämte två ror diskantstrålningen. 
De två ligger (här) på "insida" av högtalarna, se 
märk1appen på bilden. Vid pargruppering av högta
larna kan man alltså antingen få diskantpanelerna 
mot varandra eller bort från varandra. 



CASCADE Ljusorgel 
Elektronisk stereolampa som ger dig discotequestämning 
hemma. 
Ansluts enkelt till din stereoanläggning. Cascade ärden nya 
stereolampan som ger dig större glädje av din musikan
läggning. 
En symfoni av färger matchar din favoritmusik. 
Tre färgade lampor blinkar exakt i takt med musiken. Cas
cade styrs aven ny helautomatisk elektronik som för första 
gången gerdigen levande ljud-och Ijusanläggning i ditt hem. 
Cascade kan också anslutas till el-instrument, t ex synthe
sizers, elgitarrer, elorglar. Observera att Cascade också 
fungerar som en exklusiv stämningslampa när stereoan
läggningen inte är på. 
Installationen är enkel. Det krävs inga ingrepp i din anlägg
ning, inga verktyg. Ett års garanti. 
Teknisk data: 220 volt 

S D N Märkt 
Lampor. 
Märkeffekt: 
Anslutning: 
Mått 
Vikt 

2 st 25W 1 st 15W 
45W 
DIN 
0340 mm. 
cirka 800 g 

Generalagent: CURB AB, Helsingborg, Sverige. 
Telefon 042/11 6096 - 11 6097 

CURB STEREOBÄNK 
En högkvalitativ, prisvänlig stereobänk, 
som i allt fler hem fyller sin uppgift. Den är 
konstruerad så att den är monterbar, vil
ket inte bara innebär att den blir billig att 
lagerhålla, ulan också blir billig attfrakla. 
Levereras med dubbelhjul. .. 
Själva monteringen går läll Aven för en 
person med mindre "läggni ng" åtteknis
ka ting går monteringen påmindreän fem 
minuter. 
CURB Stereobänk finns at få i jakaranda, 
valnö~ svart/vit lack, teak och betsad ek. 
Mått 14OOx400x450 mm. 

CURB HÖGTALARSTATIV 
CURB stativet kan användas till alla i 
marknaden förekommande högtalare. 
Dess speciella utförande - som är paten
terad - tillåter montering på mindre än 
en minut. 
Levereras isärtaget i en liten kartong. 
Stativets höjd, monterad: 330 mm. 
Blankförkromat utförande. 

Ij>!l~ 
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Fig 6. De här högtalarna har aldrig exporterats 
rorr och bär fortfarande 100 V-märkningen, ja
pansk nätdrift alltså. RT:s ex är specialgjorda for 
220 V. Högtalarna "spelar upp sig" efter ca en 
veckas oavlåtlig nätladdning av kondensatorele
menten, man får då 5 -10 dB högre ljudstyrka 
ut än i början. Den svarta burken t h är det stora 
och av motstånd uppbyggda delningstiltret till hög
talarna. 

sista ordet iråga om ljudkvalitet. Därtill är den for 
onyanserad. inexakt och ofullkomlig. Stax kom 
heller aldrig att syssla med den. Trots oerhörda 
svårigheter med de från början tjocka, motspänsti
ga membranmaterialen och hela eländet med deras 
spänningsmatning var Hayashi och hans handfull 
folk så intagna av möjligheterna att inget annat 
någonsin kom ifråga. 

- Det har varit och är förenat med betydande 
svårigheter att få fram produkter som går att sätta 
i produktion, som Stax ägare uttrycker det då han 
menar att saker han kan godkänna som musikåter
givare inte kommer till i brådrasket. 

Det är, kanske särskilt i dag, lätt att peka på en 
uppenbar nackdel med högtalare utförda som 
elektrostatelement: De kan p g a sin natur inte av
lockas hög ljudintensitet, trots att en tillverkare 
hävdar IlS dB. Ca 100 dB är då vanligare. Kraven 
på forstärkarna finns där också på spänningsmat
ningen. 

- Fördelarna är dock sådana, menar Hayashi , 
att de klart överväger. Den ljudbild man får rätt
fårdigar insatserna för att lösa problemen. 
Elektrostathögtalarna har ju i egentlig mening inga 
rörliga delar, de mottaktkopplade membranställ 
ningarna har ju ingen motsvarighet till en kons 
pumpande fram och åter. Här finns ingen magne
tisk hysteres att ta hänsyn till. Frekvensgången går 
att få så linjär att få dynamiska system kan kon
kurrera. Transiensen har heller ingen motsvarighet 
och, framför allt , fårgningen av ljudet är så obetyd
lig att den får anses oöverträffad. Och den till luf
ten direktkopplade högtalaren är fri från vågfronts
distorsion, utan vare sig jämna eller udda överto
ner. Den i ögonblicket så aktuella diskussionen om 
faslineariteten har heller ingen tillämpning på 
"ljudskärrnar" av kondensatortyp - de är ju full 
ändat faslinjära över sina ytor. 

- Så vi tror att den lite reducerade ljudnivån 
tillfullo uppvägs av själva kvaliteten ett par fullom
rådeselektrostater kan ge, deklarerar man hos Stax. 

Den antydda pick upen av kondensatortyp kom 
alltså till. Aret var 1952-1953 och modellen , fö
regången av otaliga laboratorieförsök, hette CP-
20. POD-l hette tillsatsaggregatet. Pick upen var 
historisk och om någon tror att 1970-talets super
Iätta anliggningar i skivspåret är något nytt, ger 
bruksanvisningen till pick upen av 1952 besked om 
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Trea i världs
produktionen 

ligger lilla Stax med sina 60 anställda i två små 
tillverkningsenheter - dvs trea som högkvalitativ 
hörtelefontillverkare, enligt USA-statistik vi tagit 
del av. Under 1973/ 1974 gjorde man sålunda 
25000 SR-3 och 6000 SRX Mk II. 

Etta totalt var Koss med 59 % av beståndet 
högklassiga hörtelefoner, tvåa sägs Sennbeiser 

att "nåltrycket" l gram avsågs! Pick upen hade 
formen av ett långt rör och satt i änden på en lång, 
krökt arm, där motvikten var nästan äggformad. 
Oscillatorn drevs med rör förstås. Det fanns kan
ske inte så många som var kompetenta att bedöma 
kvaliteten den gången - men de som hörde häpna
de. 

Avancerade, tidiga produkter 
som kom långt rore sin tid 

Två år efter den här pionjärprestationen kom 
Stax med något som låg ungefår 20 år framåt i 
tiden: CSG-l hette en kondensatorhögtalare in
byggd i ett triangulärt hölje, där princip och mate
rial visade sig ligga bara hårsmånen från det som 
många år senare skulle komma att benämnas "air 
motion transformer", det av amerikanen Heil pa
tenterade luftexciteringsmembranet. 

- It is interesting to note that the operational 
principle of this earl y model bears a close resem
blance, erinrar Naotake Hayashi torrt. 

Vi skriver 1957 och det är dags for en nyhet som 
industrin än i dag inte kunnat ta upp: Stax kom då 
med pick up-modellen CP-l5 V. Också den i form 
av ett rör , "integrerad " i armen långt före det Shu
re skulle föra fram tanken på I 960-talet hade "nå· 

Fig 7. Ställd på nätdelen till Technics-verket S P-lO 
syns här pick up ens spänningsaggregat POD från 
Stax med sina trimorgan. In- och utgångarna ligger 
upptill och bakom står en 220 V-konverter. 

placera sig som med 11 ,9 och som trea kommer 
Stax med 6,1 %. I kön efter återfinner vi Pioneer 
och USA-firman Superex m fl. 

Indelningen gäller alltså hörtelefoner oavsett 
princip och tar formodligen fasta på värde i för · 
hållande till volym. 

len" den fantastiska egenskapen att den sakta rote
rade för varje genomförd spelning, så att spetsen 
skulle slitas in likformigt! Man kunde mäta fram 
att den höll mer än 20 ggr längre ä~sina dåtida 
konkurrenter . .. 

De elektrostatiska hörtelefonerna 
Stax produkt nummer ett i många år 

Decenniets sista år såg den första elektrostatiska 
hörtelefonen debutera. Hayashi uppfann namnet 
"earspeaker", något som hängt med sedan dess . 
Hörtelefonerna hade mottaktkopplade membran 
och höljen med genombrutna baksidor - långt in
nan denna öppna teknik kom att bilda skola i Eu- ' 
ropa. Hela den nuvarande SR-serien går tillbaka 
på den här hörtelefonen från 1959, som dels blev 
en sensation i lite vidare kretsar än tidigare, dels 
kunde framställas i serier. - Aret efter kom Stax 
SR-l som fått ett nätaggregat/ adapter med trafo. 
Nu dök också den första specialförstärkaren för 
elektrostathörtelefonerna upp - SRA -4S/6S hade 
år 1960 transformatorlös utgång! Det blev annars 
ett stort nummer på 1970-talet fOr Hi fi -slutstegen, 
vilka omsider blev direktkopplade, som bekant. 

Medan hörtelefonerna rönte stark efterfrågan 
hos kännarna var det inte så många som kunde 
eller ville ge sig i kast med kondensatorpick uper
na. De här åren såg f ö ett livligt experimenterande, 
och på 1960-talet troddes ju keramiska pick uper 
och piezoelektriska ha en framtid liksom foto
elektriska och halvledarbestyckade avkännare (t ex 
Euphonics, som dagens Win tydligen härstammar 
från), BadmaifJs FM-pick up, s k "elektroniska" 
pick up typer, töjningsgivarpick uper, etc etc. -
Emellertid fick Stax fram en stereopick up i kon
densatorteknik år 1963, CPS-40. jämte en ny ton
arm. Den inkapslade armen (SA -228) med sin 
strikta och rena form vann anklang, och då syste
met gav relativt hög utspänning blev det en fram
gång. Pick upen satt i ett fyrkantigt "hus". 

Ar 1964 kom de första stora elektrostathögtalar
na , ESS~. De påminner starkt om dåtidens största ' 
system i sitt slag, de amerikanska "logdörrarna" 
från Acoustech (X-modellen). Båda fick på var sitt 
håll betyget "idealiska". De är troligen oöverträffa
de än i dag! 

En tonarm så avancerad att även den än i dag är 
svåröverträffad i sina stycken kom 1965. UA-3 
hette den och tog såväl kondensator pu som mag
netiska system. Den torde ha varit samtidens mest 
avancerade tonarm och i alla händelser den över
lägsnast bearbetade i fråga om material och utfö
rande. En for bättrad arm kom 1968 i skepnad av 
UA-3N. Den hade resonanserna ännu mera bort
dämpade och kunde spåra ännu lättare system. 
Samtidigt kom hörtelefonen SR-3 med bättre tonal 
balans än föregångarna. En sådan hörtelefon har 
RT använt i många år för kvalitetsbedömning av 
inspelningar. Det tillhörande nätaggregatet/ trafon 
heter SRD-3. Det året kom också ersättningen for 
den rörbestyckade SRA-4S: SRA -3S. också i 



OTL-teknik (inga utgångstransformatorer) och nu 
med både rör och transistorer. 

Tonarmsutförandet UA-7 kom 1970. Då hade 
Hayashi både förbättrat spårningen och gjort om 
skatingkorrektionen. - De två tonarmar vi f n 
provar är sena versioner av VA-7 och i två utfö
randen, en för magnet pu och en för kondensator 
pu. Kondensatorsystemet har ett specialrnontage 
med fem kontaktstift och lågkapacitivt kablage etc. 

Den pick up som fn är på marknaden kom i sitt 
första utförande 1971 och heter CP-x. (Nu Mk II.) 
Det innebar ett väsentligt framsteg i det att man 

Fig 9. Kablage,ja ••• DA-300 blev beDer inte lott
lös. Vid bruk av den forstärkaren bör man bygga 
en extern kopplingsbox med konsekvent kontakt
standard eDer övergångskontakter. 

inte hade en stum nål utan den diminutiva avkän
narens nästan osynligt lilla spets avkänner modu
lationen direkt. Eleetrostatie Direet Pick-Up Sys
tem kallades detta, till vilket skulle anslutas demo
dulatorn/ oscillatorn POD-X med sina inställningar 
med potentiometrar för de två kanalerna. Här hade 
systemets mekaniska distorsion nedbringats till 
gränsen för det möjliga. 

Samma år efterträdde hörtelefonen SR-X model
len SR-3 och det med bättre upplösning. Matnings
aggregatet SRD-7 kom ; som alla Stax skall det an
slutas en minst 10 W förstärkare på högtalarkläm
morna - högtalarkablaget dras till adaptern. 
SR-X fick två år senare, år 1973, sina membran 
förbättrade och de nya höll blott 2 mikron i model
len SR-XI Mk II, en utomordentligt hög kvalitet. 

Världens exklusivaste forstärkare 
går i klass A och ger 300 Watt ut 

Firmans dittill s största satsning offentliggjordes 
mot slutet av 1974, då ett par ex av den nya slut
förstärkaren DA -300 hade gjorts. En dc-förstärka
re i klass A om 300 W uteffekt! Klirr lägre än 
0,02 %, långtgående säkrad mot missöden och 
uppbyggd med elitkomponenter med yt~erst snäva 
toleranser. FET-bestyckad i ingång, i åvrigt full 
komplementär i alla steg och. alltså, likströms-

Fig 8. Till Technics-verket tillverkades ett special
fundament i form aven' stor platta, där håltagning 
skedde efter maD från Stax så att den stora 
40 cm-tonarmen skuUe kunna apteras. Plattan 
är gjord for tre tonarmar samtidigt, därav den "avi
ga" vänstermonteringen. Man bör naturligtvis byg
ga in oscillatorn vid permanent forläggning i en 
Hi fi-kedja, annars blir det lite väl mycket kablar 
överaDt. T v forforstärkaren. 

kopplad. Data upptar dämpningsfaktor l 800 vid 
100 Hz, 700 vid I kHz. Max uteffekt 150 W/ kanal 
med ett klirr av under 0,025 % vid alla frekvenser 
och vid märkeffekt lägre än 0 ,01 %. Effektband
bredd (halveffekt-) 75 W vid 0, 1 % klirr från 5 Hz 
till 50 kHz. Spänningsderivata: 20 V / /-IS, frekvens
gång 0- 500 kHz +0, - 3 dB, i de-driftkoppling, 
+ O, - 3 dB 3 Hz - 500 kHz i ae-koppling, fasför
skjutning högst lO ' vid 100 kHz, S/N 97 dB, ka
naldämpning 50 dB, drift av olika slag: ekivalent 
elektrisk, ± 3 mV - ± 10 %, tidberoende drift, 
± 25 mY; stabiliseras 10 min efter tillslag, tempe
raturberoende drift, ± 10 mV inom intervallet 
0-40' C , signalkällans drift, ej detekterbar, vär
mestrålning 550 kcal/h vid märkeffekt, tongångs
drift ca 50 % vid tillslag, 100 % efter 8 min drift, 
impulsbrus, s k popnoise, lägre än 0,3 V. 

Det sista kanske kräver en förklaring. Då impe
dansen sjunker till ca l ohm vid likström i konden
satorhögtalarsystem kan vibrationer, vållade av 
skeva skivor eller ocentrerade sådana, vålla "kva
si-dc". vilket tillstånd utlöser skyddskretsarna för 
kortslutning i förstärkaren och detta ger till- och 
avkopplingssmällar. Till DA -300 medföljer 5 
A-säkringar av snabb typ att koppla in mellan ut
gångsklämmorna och högtalarna. Man slår då 
över ae/de-omkopplaren till ae. I olastat tillstånd 
kan 'popnoise' vara hörbart i förstärkaren, men går 
den belastad kan man bortse fran de här lätena i 
skyddskretsarna. 

DA-300 är försedd med 56 transistorer med två 
MOS-tetroder och dubbeltransistor plus 25 dioder. 
Kortslutningsskydden löser ut då impedansen går 
under 2 ohm och högtalarsäkringarna då mer än 5 
V föreligger. Det finns totalt fyra säkringssystem 
inbyggda för kretsar, högtalare, överlast och över
hettning. Den inbyggda fläkten sägs ha ett ventila
tionsbrus om lägre än 40 dB på en meter. RT har 
med B & K-ljudnivåmeter och filter mätt högst 30 
dB med A-vägningskurvan. 

Förstärkningen är reglerbar i II steg över varje 
kanal, vart och ett ger 3 dB dämpning. Också ut
styrningsindikatorerna är påverkbara. I O dB-läge 
fås nivån för 100 W, ett av tre lägen man kan välja. 
Känsligheten ökar med 10 eller 20 dB för varje 
inställning med tryckplattorna i fronten . 

Effektbegränsning kan fås till 2 X 40 W om Po
wer Limiter-väljaren aktiveras. 

Den rikt utrustade bakre panelen upptar bl a 
fjärrkontroll av nätmatningen och en ae/de-switch, 
där det förra läget ger avkoppling vid 3 Hz. 

Inspänning om 1,7 V ger full utstyrning av DA-
300. 

Förstärkaren väger 36 kg och är utförd i special
hölje av helmetall som handpolerats till fabrikens 
finishstandard. 

Förra året kom dels flera nya hörtelefonutveck
lingar, dels den ultrasofistikerade "purist"-förför
stärkaren SRA -J2 S. Av hörtelefonerna har SR-3 
blivit SR-5 och SR-X version två Mk III. Denna 

Fig JO. Den i extremt lätta material utforda 40 
cm tonarmen for kondensatorpick up (här med 
vanligt p u-skal). Tala om precision - vinkelfelet 
garanteras håDas ej bögre än 0,08°1 Rotationsfrik
tion bögst S mg, överbäng 12 mm, total längd 420 
mm, effektiv längd 312 mm. Lagren är specialgjor
da ocb sitter i dubbla upplagor i fundament etc. 
Stax bar använt "uItrasensitiva" urverksdiamanter 
ihop med stabiliserande "Oytande" uppbängda 
kullagerkransar ror eliminering av axialvinkelfel. 
Polering ocb precision till högsta industristandard. 
Tonarmsnedlägget är oijedämpat. Kablaget är av 
lågkapacitivtyp. 

Fig 11. Den originella, cirkelrunda pick upen av 
kondensatortyp med femstifts-utforande. 

linje fick ett tillskott lite på sidolinjen då Hayashi 
släppte ut SR:44, firmans första elektretprodukt, 
tillkommen för marknader där man inte får ansluta 
hörtelefoner till nätet och/eller arbeta med gängse 
polarisationsspänningar. 

Världsunik dc-pick up på väg 
utan behov av oscillatorsteg 

En mindre men tekniskt sett med DA-300 jäm
bördig produkt är de två alldeles nya förstärkarna 
DA -80, ett mono- och ett stereoslutsteg som likaså 
är likströmskopplade och arbetar i klass A men ger 
45 W (45 X 2). RT har också fått se några kom
mande nyheter, bl a en verklig panorama-hörtele-
fon för flerkanalåtergivning kring huvudet. I var
dande är också en FK-variator i intressant sam
manhang jämte en världspatenterad ny kondensa
torpick up som är av dc-typen! Inget behov av 
matningsaggregat etc. Bakom den ligger många års 
forskningar och inte otroligt kröner den veteranen 
Hayashis konstruktionsbana, den han inledde som 
ung inspelningstekniker i en värld ofattbart långt 
från den sofistikerat elektroniska och fysiskt ut
forskade tillvaron av i dag, med material han och 
hans generation knappast ens kunde drömma om 
medan de under oräkneliga bakslag och besvikel- ~ 

RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1976 67 



ser strävade att uppnå något av den klangvärld de 
hörde för sitt inre öra och som en dag skulle svara 
mot verklighetens rikedom, hel och obeskuren. 
Naotake Hayashi har tvivelsutan inte nött allfarvä
gen mot det målet. Hela det systemtänkande hans 
lösningar bygger på har i viktiga avseenden avsatt 
de mest självständiga och originella konstruktioner 
som någonsin tagit form, och sällan har trohet mot 
ideal hos en konstruktör givit utdelning i så rika 
resultat. 

Pris på gatan: 60 000 kronor 
rör Stax kompletta anläggning 

RT flyttade på försommaren in i nya och lite 
större redaktionslokaler vid Sveavägen. Välbehöv
ligt, inte minst med tanke på den "konsertverksam
het" som sedan dess ägt rum ganska oavlåtligt. 
Kringboende har förmodat att gästspel aven 
mängd världssolister och kända ensembler har ägt 
rum in person i lokalerna. Detta sedan Stax
anläggningen hamnat här och driftsatts . 

J a, närapå. Ljudet är sådant. 
Som den går och står skulle man nog få kalkyle

ra med en investering om lite över 60000 kronor, 
för det fall alla komponenter skulle köpas i butik, 
vilket väl är meningen framöver. 

Fig 14. Ett grammofonverk av den här typen, sam
ma som SR fastnat rör, har ingått i RT:s uppkopp
ling. Det är Technics SP-IO MIll, direktdrivet, 
kvartsoscillatorstyrt, med stroboskop och mikro
brytare rör hastighetsomkopplingen etc. Nät- och 
drivdelen ligger i en separat box. RT:s av C F Hul
tenheim lånade verk - i väntan på att vårt testex 
skaU komma från Japan - hade dessutom stöt
absorberande ben av studiotyp. 
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Fig 12. Hörtelefonen Stax SR-S. Till aUa rmnans 
"öronhögtalare" hör ett särskilt matningsaggregat 
som ansluts rörstärkarens utgångsterminaler. 

Fig 13. Top of the line - de blott någon mikron 
yocka kondensatormembranen i hörtelefonen 
SR-X, av många ansedd som världens rörnämsta 
trots konkurrens från ny membranteknologi, som 
RT rapporterat om tidigare. 

En, som vi fcirmodar, vanlig fråga till den vid 
Folka vane (test-)föraren som ffg anfcirtrotts en 
Rolls Camargue är: "Hur var det, då?" 

Oss frågår folk : - Låter det för 60000 tycker 
du? 

Enfaldig fråga. Det låter som inget tillfcirne av
lyssnat. Grandiost, storslaget. Full, life size sound. 

Det saliga leende som suttit på åhörarnas anlets
drag efter varje slutad session har knappast varit 
att ta fel på. 

- Har aldrig hört det bättre, suckade en hän
ryckt jazzmusiker innan han med frånvarande 
blick fick upp en cigarrett och vilset vandrade ut 
under grubbel på möjligheten av inteckningar i sitt 
hus. 

Kritiken vi bjudit in har kort sagt varit lika enig 
som hänförd. Jo, en enda önskan höjs röster om: 
Tonkontroller! Ty det som finns ingraverat i pro
grammaterialet kommer ut utan kompromisser 

med den här anläggningen (storleken berättigar 
verkligen till detta namn). 

Själv sk ulle jag kort och gott vilja säga att det 
fascinerande ljudet från den här superexklusiva 
musikanläggningen helt enkelt besitter den ena
stående livs-levande kvalitet i alla dimensioner 
som varit ljudteknikens hägrande mål och idealet 
för all återgivning. Det kan anses uppnått. 

U S • 

• 
• RT vill utala sitt tack till Carl Fredrik Hulten· 
heim som välvilligt ställt till förfogande grammo· 
fonverket Technics SP-IO Mk II att ingå iStax· 
anläggningen. 

• 
• Stax importeras nu av firman AudioLab i Höll · 
viksnäs. telefon 040-450320. Postadress : Sjö· 
grens väg 6. Ljunghusen. 230 12 Höllviksnäs. 

Kondensator-pick upen, en "okänd" tillämpning 

Kondensatormikrofoner har vi ju haft inom yr
kesljudtekniken under många årtionden. Men yt
terst få har någonsin använt vare sig hög- eller 
lågfrekvensprincipen. som ju mikrofonerna är ut
forda efter, beroende på tillverkare, för att göra 
exempelvis ett pick up-system. 

En schematisk applikation skulle se ut så här : 
"N ålen" fastsätts på något rörligt underlag som 
sitter på ett töjbart membran, i sin tur anbragt på 
en isolerad platta, en elektrod som påförs polari 
sationsspänning. Kondensatorkopplingen fcirenas 
med ingången till en resistanskopplad fcirstärkar
krets. En andra membran-elektrodkoppling tar 
hand om kapacitansvärdesändringarna fcir att 
modulera en HF-oscillator. Efter demodulering 
och fcirstärkning får man en anpassad tonfre
kvenssign al från pick upen. 

Att så få forsökt tillämpa detta beror naturligt
vis på att forfarandet är fruktansvärt krävande 
med mårtga led och ställer krav på en minutiös 
perfektion . De många mikrodetaljerna i avkänna
ren blir ömtåliga även om, som Stax visar, den 
går att göra i ultralätt utfcirande. 

Uppbyggnad och intrimning av oscillatorkret-

sen måste också göra, med Yll~r'la prec ision , an 
nars blir distorsionen hög. Kan alerna är subtilT 
känsligt intrimmade mot varandra - hamnar el' 
"snett", sjunker verkningsgraden i ena kanaler 
markant. 

Stax POD-enhet har belysta trimorgan i forn ' 
av graderade skalor och fyra trimaxlar att vrid " 
in optimal funktion med. 

Under den cirkelrunda pick upens skal löper e: 
liten dammröjande dyna som fciregår den rek or,: 
lilla avkännarspetsen. Spårningen skall ske vid 
p med Stax 40 cm lån ga specialtonarm - de ' 
hittills fjäderlättast rörliga vi någonsin sett. Del' 
långa längden och den särskilda geometrin kräv~ ' 

montage utanfcir skivspelardäcket på specialpl al 
ta. 

RT har tillgått en fcirbättrad pick up. CP-X II '!, 

2. Ur tillverkarens data visas här principkopp 
lingen och tvärsnitt genom höljet. B & K -registre 
ringen av den otroliga - spikraka - frekven ;, 
gången, som i praktiken är en fråga om I (I 
Hz - 50 kHz, går tyvärr inte att återge i trycket 
liksom den jämna kanal separationen med hela ti 
den minst 25 dB jämte distorsionsfriheten - pid 
upen är provad vid avspelning av Briiel & 
Kjaers/Ortofans testskiva OR 2009 resp Victors 
TRX-lOO3. 

Data för pick upen: Vertikal och horisontell 
rörlighet l5X 10-· cm/dyn resp 10 X 10 h 

cm/dyn. spets 0.3 X 0.8 mil. Ihop med sin oscilla 
tortillsats arbetar avkännaren inom 30- 3oo 
mV. 



I 
~ 
STEREO_ 
PAKET .. 00Cb
BÄNK '175:-

~UMMA ".175:_ 
RABATT 780>:
BETALA 
BARA 3.395:_ 
10% handpenn:- ' 
130, ' 

Lurar på köpet 
Du vet hur det kan se ut i annonserna, "Billighst, extrapris, stereopaket 2x30 

watt, stereoiurar på köpet", Det är sånt som gör det svårt att köpa ljud och så lätt 
att lura sej själv. Alltför ofta blir ett billigt impulsköp dyra lärpengar. Efter ett tag 
när du lyssnat in dej hör du bristerna. Då vill du byta. Och då förlorar du pengar. 

Det är svårt att köpa hifi, det vet vi, utbudet är stort. Det är också svårt att 
sälja hifi. Det är därför A-ljud finns. 

A-ljud är en gemensam intresseorganisation, tillsammans är vi ett fyrtiotal 
hifibutiker över hela landet. Står det A-ljud på din hifibutik så vet du att där finns 
ett ljudrum där du kan lyssna och jämföra i lugn och ro, att minst en i butiken är 
specialutbildad på hifi, att apparaterna vi säljer är testade så att du vet att dom 
håller vad dom lovar. 

Det finns inga märken vi "måste" sälja men vi samarbetar om det 
sortiment vi vill sälja. Då kan vi erbjuda fullständig service och låga priser. Och 
då vet vi att den ljudanläggning du köper, den blir du nöjd med. 

Och vill du inte betala allt på en gång, kan du ta ett A-lån. Det är bättre 
än avbetalning. 

Så titta efter A-ljudemblemet om du lurar på att köpa hifi. 

Askersund Ahlins Radio & TV AB. Boden Oves Radio & TV, Borås Ljudrummet, 
Agrens HiFi, Enköplng Enköpings Sound AB, Eskilstuna, HB Ljud Center, Falken
berg Musikhuset AB, Falun Dalarnas HiFi- Center, Göteborg CM Service AB, Ljudet 
AB, Agrens HiFi AB, Hedemora Alfs Radio & TV, Hudiksvall Hälsinge Radio, 
Jönköping Svalanders HiFi, Karlstad AB Gustafsons Musikhandel, Kungsbacka 
EL-BE HiFi, linköping HiFi-Huset AB, Linköpingsljudet AB, Malmö KA- PE Radio & 
Foto, TE-VE Radio, Norrköping HiFi-Huset AB, Nässjö JM-Radio AB, Oskarshamn 
Lars Hultberg AB, Saltsjöbaden Ståls Radio, Stockholm Ljudet AB, Ljudmakarn AB, 
Sigges Stereo HiFi, Sundsvall Ljudcenter Hamrin & Ca. Söderhamn Göranssons HiFi, 
Ulricehamn Hanssons Radio TV, Uppsala HiFi-Huset AB, Varberg Musikhuset AB, 
VInersborg TV-Ekonomi AB, Västerås Västerås Sound AB. Växjö Görans HiFi 
Center, AB Hedbergs Radio TV, Akersberga Telecall AB, Örebro HiFi- Huset AB. 
Lundevarv (Kramfors) Adalens TV -Service, 

Informi:Jtlons tJanSl 23 . 

Ljud butik 
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Fig 32. Det stora nya slutsteget med Revox
namnet och beteckningen A 740. 

är också en "naken" spets för minimum massver
kan. Utöver bättre avkänning ger spetsen så be
skaffad lägre slitage och en till modulationsvind
lingarna bättre anpassad spårningsförmåga plus ett 
vidsträcktare diskantavkänningsområde. Spetsgeo
metrin medför att "nålen" för en tunn yta i spårets 
längdriktning, vilket underlättar passagen i de tvä
raste spårkrökarna - i tekniska termer får man 
minimum avkänning_förluster. 

Hur detta praktiskt utfaller har vi fått tillfålle att 
betrakta genom en st:rie studier av Teknologisk In 
stitut. Laboratoriet for scanning-elektronmikrosko-

Fig 30. Philips nya mini-MFB-högtalare 
22 RH 541 om brutto bara 8 liters volym, 
av vilken ca endast h.älften är akustiskt verk
sam. Svart utförande. 

pi (alltså analys med avkännande elektronmikro
skop). En räcka prov vid 15 kV accelerationsspän
ning och I 000 ggr förstoring visar spårning. spår
påverkan och avkänn ingens förlopp. Tyvärr går in
te de så tagna fotona att återge i trycket. Men de 
avsökta kanalerna företer nästan inga deformatio
ner eller oregelbundenheter ännu efter 100 avspel 
ningar med 2 p tryck. Avsökningsområden per ka
nal växlar från 4,5 till .l ,5 !lm. 

Den nya SL 20 Q a.nser man hos Ortofon oöver· 
träffad för C D 4-bruk. Den har fått en naken dia
mantspets med ca 4 ggr större kontaktyta än ellip
sens. vilket är verksamt vid avkänningen av den 
mycket fina bärfrekvf:nssignalen i spåren. SL 20 Q 
är också av rörlig spole-typ, varför en spännings
förstärkande och tnmsformerande mellandel är 
nödvändig. Spetsradit:n är 7 !lm liksom hos SL 15 
Q. spetsmassan 0.5 g, och totala frekvensområdet 
går upp till 70 kHz. med noggrannhet inom I dB 
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upp till 20 kHz. Rörligheten är 25 X 10'" cm/ dyn 
horisontellt och vertikal t 15 X 1 O~ . 

Gemensamt för alla tre nya Ortofonpick uperna 
är en komplett omgjord inre struktur, både magne
tiskt och ifråga om de rörliga delarna. Detta kom
mer främst till synes i fråga om frekvensgången. 
Där den äldre SI- 15 hade en liten benägenhet att 
klättra uppåt i diskanten. har man n u jämnat ut 
ton kurvan. Ortofon garanterar en flat respons ± 1 
dB ända upp till 20 kHz - en nästan otrolig pre
station, då man betänker att det är en konstruktion 
med rörlig spole. SL 20 Q har fått en ökad kanal
separation, vilket är väsentligt för att ta ner "typ 
2-distorsionen" i C D 4-skivorna. Detta slags för
vrängning vållas av överhörningsfenomen i den 
högt förlagda bärfrekvensregionen och förbättring
en är också att finna i 30 kHz-området. 

Den inre strukturen uppvisar tre viktiga ändring
ar mot tidigare. Det nålbäraode elementet, ankaret. 
har delats upp i sektioner. "steg", och "staven" 
inuti detta rör är nu gjord av extremt lätta och 
samtidigt styva legeringar - en förening av alumi
nium och beryllium. Den ekvivalenta rörliga mas
san blir då ultralätt . Vidare har man infört tre slags 
material för dämpning och uppbärande av de rörli 
ga pick up-delarna. Alla är gummidämpningar -
en dämpar hela systemet och två är fjädringsme
dium för de rörliga delarna med särskild funktion 
att öka rörligheten hos "nålen" vid låga frekven 
sers avkänning. Mycket långvariga och noggranna 
laboratorieprov har föregått valet av dessa gummi
rnateriaI. Man har också strävat efter att få en så 
jämn rörelse som möjligt hos armaturen. Den be
finner sig ju under oavlåtligt tryck under avspel 
ningen . som antas försiggå med rekommenderade 
1,5 - 2 p anliggning mot spåret, varvid det nål bä
rande elementet idealiskt skall ha fullständigt jämn 
fjädring i alla riktningar och vid varje amplitud 
som avges av den inspelade signalen. 

Ankarets linjära rörelseschema är viktigt vid de 
magnetodynamiska pick upernas uppbyggnad och 
fun ktion, eftersom den alstrade utspänningen är 
proportionell mot utslagen. Här har vi ju ett annat 
system. det elektrodynamiska, där de signalför
medlande innanförliggande elementen rör sig i en 

Fig 31. Frekvensgång från 541 i ett normal
rum, enligt Philips. Inbyggt 30 W r<irstärkar
steg. 

transducerfunktion. Ortofon har kommit fram ti 
att om man förser det bakre polstycket med e 
kvadratisk yta uppkommer möjlighet till förbätr 
rad linearitet hos det överförande mediet, i dett 
fall den känsliga rörliga spolen i systemet, vilkt 
direkt transformerar den uppkomna rörelseenergi 
från spetsen till en elektrisk utsignal med, som 0 1 
tofon anser, "perfekt linearitet" . 

I brist på originaltrafo från Ortofon har RT e 
tid provlyssnat en ny MC 20 och utan vidare ka 
sägas, att denna nya pick up absolut inte har ni 
gon känd, bättre konkurrent i sin kategori. Ma 
fåster sig speciellt vid ett par saker - ljudbilder 
stabilitet och fasthet mellan högtalarna, utan skif 
ningar p g a ojämn avkänning, och systemets luf 
klara klang - traditionella grundegenskaper hc 
Ortofon-pick uperna. vilka nu fått en värdig arvt: 
gare i den stora tradition man förvaltar och fi 
framåt. 

Revox/Studer 

I tid till AES Europakonvent i Ziirich. någon ve, 
ka innan Festival du Son. fick Studers nya effek 
förstärkare under båda namnen offentlighet. SOl 
professionell studioapparat heter förstärkaren Sil 
der A 68. som Hi fi -variant Revox A 740. SOl 
synes har fabriken alltså dels gjort en variant f( 

studiolinjen i A 60-serien där vi har bandspelare 
A 67 och dels anpassat slutsteget för bruk iho 
med Revox 700 och de till den hörande enheterna 
form aven förförstärkare/ tuner och annan utrus 
ning. 

Som A 740 har effektförstärkaren både stati ' 
handtag och nivåreglage jämte ingångsväljare. hö 
telefonutgång och överlastindikator jämte två st, 
ra, toppnivåindikerande utstyrningsinstrument ~ 

fronten. 
Det rör sig om en absolut modern konstruktio 

där en framtr ädande plats givits TlM-frihet. allt ~ 

frånvaro av transientdistorsion. A 740/A 68 är ful 
komplementära konstruktioner och säkrade ut~ 

reläer men med elektroniska kretsar. Man kan få I 

så mycket som 600 W i 4 ohm momentant me 
mera normala effektangivelser tar fasta på 2 X 20 
W/ kanal i 4 ohms last eller 125 W X 2 enligt DI. 
45500; mäter man lite annorlunda blir det 2 X 10 
W i 8 ohm för kontinuerlig drift med båda kanak 
na igång. Dämpningsfaktor bättre än 76 eller 25 
vid I kHz . klirr lägre än 0.1 %. frekvensgång inOl 
0.5 dB till 20 kHz. S/ N bättre än 100 dB vid märl 
effekt och överhörning bättre än 76 dB vid I kH: 
Justerbar förstärkning på ingång. utgångarn 
dubblerade och nivåreglage i 5 dB-steg med e 
upplösning av 0,2 dB. enligt data. 

Proffs-varianten har i några fall bättre data änd 
(och i några tydligen aningen sämre. beroende p 
vad man velat prioritera). Båda stegen väger kon: 
tigt nog lika mycket. 20 kg. De är utomordentIi! 
gediget byggda och med kyldelar över hela gave 
styckena. Innanmätet domineras av två par jätt< 



stora elektrolytkondensatorer i mitten av chassiet, 
överdimensionerade matningskällor om 2 X 30 000 
!IF. - Just den här kretsen försörjer enbart driv
steg och utgångsstegets kopplingselement, alla öv
riga kretsar matas av separata, stabi liserade och 
kortslutningssäkra spänningskällor. Man vill un
derstryka, att "the power pack" är nog så viktig då 
det gäller kontinuerliga prestanda aven förstärka
re. A 68, som vi tittat mest på uppbyggnadsmäs
sigt, torde knappast skilja sig något avgörande från 
Hi fi -systern. Båda har tillkommit mot en bak
grund av krav på stabilitet, pålitlighet och goda 
ljudprestanda. Säkerhet gentemot kontroll rums
högtalare har dock varit primärt. 

Från ingång till utgång är de här förstärkarna 
helt komplementära. Därför fungerar varje steg i 
förstärkningsslingarna aktivt under både positiv 
och negativ halvcykel i vågformen. Den negativa 
återkopplingen stegen emellan är så stark att band
bredden före motkoppling är 50 kHz. Distorsion 
upp till den gränsen : Under 1 %. En så låg negativ 
återkoppling - det är precis Otalas klassiska 26 
dB, fast han aldrig menat det så bokstavligt, efter 
vad han försäkrat oss! - är tillfyllest för att ge en 
distorsion i de enskilda looparna om mindre än 
0,1 %. "A 68 är fri från transientintermodulation", 
uttalar tillverkaren. Effekttransistorerna, sex styc
ken per kanal med 200 W-specifikation, är ställda 
för en tomgångsström om 50 mA vardera. På så 
vis undertrycks effektivt all slags transferdistor
sion ; alla övertoner från den fjärde och uppåt kom
mer att sk iljas bort med mer än 90 dB från grund
tonen. 

Den som vill kan beställa en A 68 som mono
slutsteg med mottaktkopplad bryggdrift. 

A 68 har provats kontinuerligt ned till likströms
drift (med frekvenser under 3 Hz). Dvs man har 
drivit högtalare med dessa betingelser: Om lik
spänning införs på högtalarnas ingång längre än en 
sekund - vilken tidrymd troligen förstör dem ~ 
har A 68 en s k crowbarkoppling som aktiverar 
huvudsäkringen och högtalarutgångarna "dör" 
ögonblickligen . Denna koppling - med en stor ty
ristor som kortsluter elektrolyterna och bränner av 
huvudsäkringen - utlöses också så fort förstärka
rens drifttemperatur överstiger 110·<::. Redan vid 
90 · drifttemperatur över de mer än 2 600 cm2 stora 
kylytorna slås förstärkaren ifrån automatiskt med 
överlastvarning. Skulle ett fel ha uppstått, så att 
denna skyddsbarriär passeras, träder 11O-graders
automatiken till. 

A 68 är utförd i 19 tums stativdimension och 
levereras med Cannon-kontakter. Denna förstärka
re, som inte kommer att belastas med S -märk
ningskostnader och som saknar metrar etc torde 
bli prisbilligare än Hi fi -varianten. vilken antagli
gen måste prissättas till ett stycke över 5 000 kr i 
Sverige ; valutasituationen med schweizerfrancens 
stenhårda värde och starka uppskrivning mot and-

ra valutor underlättar icke införseln, meddelar man 
behärskat från Elfa. 

Tannoy 

Den numera amerikanskägda, 50-åriga högtalar
fabriken i Canterbury Grove har inte utökat sitt 
program sedan Ljud 75 i Stockholm, där det pre
senterades - tre fristående högtalarmodeller, Ar
den. Berkeley och Cheviot. plus två "hyll-system", 
Devon och Eaton. Men mr Fred Livingstone. fabri
kens jordenruntresande demonstratör, var också i 
Paris, och han jämte Tannoy måste få en eloge för 
det i red:s tycke bäst å demo-programmet med det 
absolut kräsnaste och finaste musikurvalet. Bättre 
än i Stockholm kunde man lyssna till de stora Ar
den och Berkeley, båda med den stora HPD 385 
A-högtalaren i dubbel montage (två driven heter 
koncentriskt förlagda) och faskorrektionsslitsar. 
Båda har komplexa delningsfilter med både fre
kvens- och energipåverkande diskantreglage. Ef
fekttålighet 85 W, 1 W in ger 91 dB ljudtryck på 1 
m. Högtalarna är synnerligen gedigna med högsta
bila höljen. 

Mr Livingstones musik var inspelad på en stor 
Teak-bandspelare, otvivelaktigt ett långt bättre sätt 
än att skifta skivor ideligen. 

Tborens 

Också denna schweiziska firma hade en kanin i 
hatten i form av TD 126. utförd i traditionell stil. 
Man håller sig till remdrivningen och har också 
behållit 78 rpm hastigheten. Halvautomatik med 
sänkning av tonarmen ilV egen motor och likaså 
frånslag och tonarmslyftning vid utgångsspår. 

Frågan är om inte Thorens har alldeles rätt i vad 
man säger om det automatiska armsänkandet över 
ingångsspår: Det är bäst att fabriken från början 
automatiserar detta, då risken för skador till följd 
av fummel vid manuell tonarmsfattning är över
hängande i dag med så många sköra och diminuti
va pick uper som det finns. 

Utan tvivel har nedläggsautomatik sitt stora be
rättigande hos många Hi fi -verk. där man kan 
misstänka att ibland lite ovarsamma fingrar skall 
manövrera. Den allra översta kategorin tonarmar 
passar dock mindre väl ihop med enklare automa
tik. 

Thorens har infört en moderniserad reglering av 
sitt grammofonverk med beröringsknappar för has
tighetsval samt för armens rörelser upp och ned. 

Philips 

har låtit en hel del nyheter debutera. För vår del 
anser vi det särskilt intressant att man nu också 
satsar på att balansera sitt kassettspelarprogram 
med ett alldeles nygjort bandspelarprogram, gjort i 
Österrike och ett där man tillvaratagit mycket av 
vad modern plast- och komponentteknologi förmår 
för att få fram ett kapabelt apparatprogram till för-

. vånande I åga priser, om våra informationer står 
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Proffsupplagan av A 740 heter Studer A 68 och uppvi-
mindre front. 

sig. 
~ Från Philips är en hel serie Hi fi-bandspelare i 
vardande, större som mindre. Alla har de ungefär 
samma form som N 4504 vilken vi visar som ty
pisk för programmet. Den har tre motorer, tre ton
huvuden och DNL-brusreduktionselektronik. Väl
kommen tillbaka! frestas man säga. Det var en all
deles för god sak för att begravas i tysthet till för
mån för Dolby, som skett mer eller mindre på kas
settsidan. (Oj, vad RT-Iäsarna har byggt våra 
DNL under ett par års tid nu!) Man får också tre 
hastigheter, A/B-signalmöjlighet, inbyggd hörtele
fonförstärkare med egen balans och volymkontroll, 
relästyrda funktioner och logikstyrning av elektro
niken, uttag för fjärrkontroll (start/ stopp) och hyd
raulisk bandspänningsavkänning. 

Den här modellen tar 18 cm bandspolar, men 
troligen kommer en större modell för 26 cm-spolar 
lite senare. 19,05 cm/s är högsta fart. Frekvensom
fånget anges både enligt DIN och NAB och är go
da 35 Hz - 26 kHz som bäst ... S/ N utan DNL är 
högre än 60 dB och svajet enligt NAB 0,05 % eller 
lägre - DIN-värderingen blir då lägre än 0,1 %. 
Hastighetsfluktuationen lovas inom 1 %. 

N 4504 har tre långlivshuvuden, vilket väl får 
tydas som ferriter, tre ingångar, förstärkare, mikro
fon och extra, och bland utgångarna har vi alltså 
en för hörtelefon 400-600 ohm, 20 mW. 

Bandspelare skall drivas stående och har en 
vinklad, överskådlig front, där de ganska stora ut
styrningsinstrumenten förlagts t v i panelen. 
~ Från Norrköping kommer, som vi tidigare vi
sat, den stora kompakt anläggningen 22 AH 967 
(dessa Philips-beteckningar!) som ger 2 X 25 W 
och inkluderar stereodel, FM-radio och kassettspe
leri med både DNL och Dolby. Den i svart utförda 
"musikcentralen" har försetts med en manöverpa
nel t h som omfattar - vi har räknat - nästan 30 
(!) 5ryckknappar, rattar, omkopplare och väljare -
oräknat hela grammofondelens reglage och flera 
jätteramper med lysdioder i signalfärger. Mera i 
sak kan man ställa in fem FM-radiofrekvenser, 
ordna s k ambiofoni (om man vill koppla upp 
dubbla par högtalare), ansluta dubbla par hörtele
foner och ratta sina tonkontroller, påverka klangen 
med konturfiltret , ansluta mikrofoner etc etc -
den som köper 22 AH etc har fritidsfrågan avförd 
från dagordningen för lång tid! 

Skivspelaren , som har två hastigheter och kom
mer med en GP 400 pick up, är automatikförsedd. 
Stereoradiodelen har automatisk omkoppling mel
lan stereo och mono i decodern. 

Kassettspelaren uppges ha ett svaj lägre än 
0,2 % och S/ N - 55 dB för kromband. Med Dol
byn nås -62 dB, mycket bra! DNL står för lO dB 
förbättring i området 4 kHz - 10kHz. 

Hela kombinationens S/ N för förstärkaren är 
bättre än 65 dB vid full uteffekt och tonomfånget 
klarar avvikelsen högst 1,5 dB mellan 30 Hz och 
25 kHz. 
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Nikko 8080 

Nikko är perfektion 
Vad som gör Nikko så stark i jämförelse med många andra märken, är den 
höga 'kvalitEm i utförandet kombinerad med ett ljud som är klarare och luf
tigare än vad som är vanligt inom Hi-Fi. 

Vad kvaliten beträffar kan nämnas att Nikko gör alla sina förstärkare, tuners 
och receivers i egna fabriker. Såväl konstruktion som produktion sker helt 
under egen kontroll. Vissa komponenter tillverkar man också inom företa
net. På detta sätt får man ett intresse och en uppföljning som inte är möjlig 
att uppnå vid legotillverkning. 

Vad ljudet beträffar har man en mycket riktig inställning. Man har alltid 
som målsättn ing att uppnå absolut bästa tänkbara data. Dock låter man 
inte datajagandet gå ut över egenskaper som kanske betyder mer för Ijud
i~tergivningen, totalt sett. Nikko har exempelvis inte fallit för frestelsen att 
ta fram extremt låga distorsionsvärden för att därigenom få försämrad 
transientåtergivning. Alla nya konstruktionslösningar, vare sig de framtas 
av Nikko eller någon annan, provas noggrant medelst lyssningstest. Nya 
kretslösningar som ser mättekniskt bra ut men som låter mindre bra kom
mer därför aldrig in i Nikkos kommersiella konstruktioner. 

Beställ gärna broschyrer och uppgifter om närmaste återförsäljare. Bästa 
sättet att bilda sig en uppfattning om Nikko är att jämföra med andra för
stärkare 

I\udio Stockholm, Storgatan 29, 11455 SfOCKHOLM, 
Tel: 08/630230 Informa tloflstJaflsl 24 



UNAMCO T-1, slutkontroll, Lidingö 

VI GJORDE TVÄRTOM 
Det har blivit populärt att tala om hur mycket som kasseras i produktionen som ett tec
ken på hög kvalit8 . 

Kan det verkligen vara så? 

Kassation tar tid - man måste ju veta vilka detaljer som skall slängas bort och därför 
måste alla detaljer kontrolleras. 

Kassationen kostar - även om tillverkaren inte kan ta betalt för defekta detaljer, måste 
denne kompensera sig med ett högre pris på de användbara delarna. 

Kassationen beror ofta på för stor variation i mått. s. k. spridning. Det betyder att en 
axel blir större, en annan mindre. Så länge som variationerna håller sig inom ett snävt, 
godkänt område (liten spridning) kan alla detaljer användas. När spridningen ökar får 
man ojämn kvalit8. Detaljerna måste då "passas ihop" till fungerande enheter. Reserv
delar som sätts in kan inte ge de data som en gång var skälet till att köpa en viss 
apparat. Ännu större spridning ger kassation. 

Vi eliminerar detta genom att satsa på skickliga, svenska underleverantörer i kombina
tion med väl anpassade arbetsmetoder. Då kan vi sköta kontrollen med statistiskt be
räknade stickprovsuttag, alla delar passar med perfekt utbytbarhet och våra leverantörer 
och därmed också vi behöver inte ta betalt för delar som inte används: Det är ett bättre 
sätt att uppnå kvalit8 .. 

Om Du skickar efter mer information får Du klara papper på vår kvalit8 genom test
protokoll från Statens Provningsanstalt. 

Audio Stockholm, Storgatan 29, 11455 SIDCKHOLM, 
Tel: 08/630230 



71 ~ 

Europa-nytt inom High Fidelity 

," 
~ Philps MFB-högtalare har vi alltid funnit intres
santa. Nya i serien är nu en omgjord efterträdare 
till det tidigare utförandet men framför allt en 
mini-modell av MFB , 22 RH 541 - en mycket 
liten högtalare, blott åtta liters volym, som genom 
tvångsstyrande elektronik fått en återgivning ned 
till 35 Hz. Den lilla högtalaren kan anslutas an
tingen förförstärkare eller effektförstärkare. I likhet 
med större modeller har den automatiskt till / 
frånslag. 

Den akustiskt verk.amma volymen är f ö inte 
större än 4,5 liter. Det inbyggda slutsteget ger 30 
W med I % klirr. BI:styckning: En sjutums AD 
7066 MFB 4 och en entums AD 0161 / T8 . Delning
en sker vid I 400 Hz. 
~ Det nya högtalarprogrammet från .Philips -
som också omfattar typerna 22 RT 453, 456 och 
457 med tålighet från 35 till 50 W - kommer i 
svartbetsad ek; ett intressant alternati v till gängse 
höljesutförande. 

.Tandberg 

I våras hade den norska firman byggt en miljon 
bandspelare. Förstling:en kom 1951 och spreds i 
l l 000 ex. Sex år senare kom stereobandspelaren 
nr ett, först i Europa att bli såld i handeln, enligt 
Tandberg. Ar 1958 hade man ute sin första 4-
spårsapparat, världspremiär f ö. 

Ny Tandberg-modell i Paris var kassettspelaren 
TCD 330 med tre motorer och tre tonhuvuden , en 
publikknipande sak med gedigen byggnad. Chas
siet är mycket stabilt. Den här utvecklingen av 
kända 300- och 3JO-modellerna siktar på att så 
långt det går med kassetteknik erbjuda alternativ 
till "de stora" bandspelarna. 

TC D 330 har självjusterande ingångsförstärkare 
och B-Dolby-kassetten är från början också klar 
för inspelning av Dolby-processade program, utan 
att FM-stereoljudkällan nödvändigtvis måste ha 
Dolby-decoder. Det finns multiplexfilter som går 
att koppla ur. Den gamla Tandbergspecialiteten 
med topvoltmetrar för utstyrningsindikeringen har 
man inte funnit anledni ng frångå här heller. Tack 
vare förekomst av tre tonhuvuden kan man göra 
A/B-prov m m. Utnivålll är reglerbar och kan juste
ras individuellt för kanalerna. 

Bandföringen är möda nedlagd på för jämn och 
god funktion. Tre motorer och servostyrning sörjer 
för lågt svaj. 

Manövreringen sker helelektroniskt och utan 
mekanik. TCD 330 har fått ett liknande logiksys
tem av högnivåtyp som de stora bandspelarna fir
man bygger. Systemet medger direkt övergång från 
en programfunktion till en annan. Ingen förslitning 
av mekanik och rörli,:a delar inverkar heller på 
samma sätt som annan. 

Före varje inspelning har ägaren aven TCD 330 
möjlighet att själv sätta tonhuvudets (inspelnings-) 
azimuthvinkel i bästa läge. 

Fjärrkontroll kan anslutas och hörtelefon uttag 
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samt bandminne ingår. Data upptar bl a S/ N bätt
re än 64 dB enligt IEC:s A-vägningskurva (RMS) 
med utstyrning till 3 % tredjetonsdistorsion över 
band. Detta med aktiv Dolby, givetvis. Hastighets
variationen är max 0,12 % som RMS-värde, 
0,18 % enligt DIN 45 5Il. Klirr från förstärkaren: 
Lägre än 0,3 % vid O dB. Överhörningsdämpning 
vid 1kHz: Bättre än 60 dB från sida I till 2 och 
bättre än 35 dB från spår I till 2. 
~ Från Tandberg kommer en 80 liter stor högtala
re av monitortyp, Tandberg Studio Monitor. Den 
har bakom sig omfattande prov i ekofritt rum, ef
terklangsrum och inför värderande paneler. En av 
fördelarna med denna högklassiga ljudkälla är 
jämn utstrålning över en bred vin kel och god 
klangbalans. Alla högtalarelementen har särskilt 
stora magneter. Bashögtalaren är på 12 tum och 
mycket långslagig. Magnetstrukturen väger 7,2 kg. 
I mellanregistret använder man en tvåtums kalott
enhet med speciellt god rundstrålningsförmåga. I 
diskanten finns två entums kalottmembranstrålare 
med aluminiumtalspolar för effekttålighet. Del
ningsfiltret är gjort med luftlindade spolar och den 
tonala balansen kan regleras med kontrollorgan på 
fronten av högtalarhöljet. Diskant- och mellanre
gister går att påverka 2 dB upp eller ned. Diskant
elementen är skyddade mot överlast och en lampa 
lyser då skyddskretsen är aktiv. 

Basresonansen ligger på 30 Hz och tonområdet 
börjar vid 25 Hz. Delning sker vid 600/ 3 500 Hz. 
Högtalaren tål 100 W in och styrs ut av 6 W. Sy
stemet är på 8 ohm. 

Lume Woodless 

Här är en nykomling på Europascenen. Firman 
förde nu fram sin första skivspelare med en ganska 
förfinad tonarm, vilken försetts med en särskild 
motvikt för att kompensera olika pick up-typer. 
Armen har injusterbart "tröghetsmoment" jämte 
några andra faciliteter som inte brukar vara vanli
ga men vilka definitivt kan vara av betydelse ihop 
med en viss pick up, som man vill ha så väl anpas
sad som möjligt. Signal överföringen var lednings
lös, liksom i den gamla Audio & Design-(senare 
KMAL)armen - också här användes kvicksilver
bad och tydligen lite klurigare än man sett förr. 
Lagring i unipivot. • 

Fig 36. Tandberg har rorlinat sin 
kassetteknik ytter6gare och har nu 
slagit till med TCD 330, tre motorer 
och tre tonhuvuden. Drivning av kas
setten tvär6ggande i däcket. 

Fig 34. Blicka in i A 68. Mycket kraftigt och solitt 
utforande på aUt med stora kyl delar. Märk de väl 
tilltagna paren kondensatorer for drivstegen. 

Fig 37. Från Tandberg kommer denna yrkesmäs
sigt tänkta monitorhögtalare i den stora klassen. 
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Fig 35. Blockschemat över Studers A 68, som 
har symmetriska ingångar över XLR-kontaktdon 
och samma som utgångar jämte stora pol
skruvar. Byggblock som snabbt kan växlas ut 
känntecknar A 68 liksom flertalet modernt utrårda 
konstruktioner. 

DEN 15 ' SEPTEMBER KOMMER 
den nya editionen av »den svenska ljudbibeln» 

Utgiven IV 

HANDBOKSDELEN : 

ULF STRANGE : Vilka krav skall jag ställa pä 
min hemljudanläggning? - KJELL STENS
SON: »Tre-i-topp-frägorna» om stereo HiFi : 
Vilken förstärkareffekt behövs för ett vardags
rum av normalstorlek? - Vilket lyssningsrum 
är bäst? - Varför brusar det vid stereomot
ni ng? - INGEMAR OHLSSON : SHFI:s mät
program för HiFi-förstärkare och tuners -
Vad säger mätdata om förstärkare och tuners? 
- OLLE MIRSCH : Vilken effekt skall en 
HiFi-högtalare täla? RUNE SAGNELL: Sä 
installerar du din stereo HiFi-anläggning -
Sköt om din HiFi-anläggning! - Vem har vad 
pä svenska HiFi-marknaden - Pristabeller -
HiFi-ordlista 

MAR KNADSÖVE RSI KTEN 

omfattar inte mindre än 841 HiFi-produkter, 
74 förstärkare, 33 tuners 121 receivers, 44 
kompaktenheter, 100 skivspelare, 57 pickup
er, 17 spolbandspelare, 71 kassettbandspela
re 215 högtalare, 17 högtalarbyggsatser, 4 
högtalarelement, 51 hörtelefoner och 37 
mi krofoner. 

Svenska Hi R Institutet TESTDATA FÖR NÄRA 500 PRODUKTER 
. I MARKNADSÖVERSIKTEN! 

SNABBAST! 
Sätt in 39:- pä EB
AB:s postgirokonto 
1535-4 (I Norge 
43:- Nkr pä EBAB:s 
norska postgirokon
to 992 61) . Boken 
kommer dä efter ca 
3 dar i din breviäda. 

* Du kan ocksä bestäl-
la boken hos EBAB 
pr tfn 08/85 75 67 
eller med vidstäende 
kupong. Boken kom 
mer dä mot postför
skott 41 :- kr. (till 
Norge 46:- Nkr) 

40:-
ink!. moms * 
i bokhandeln 
och hos vissa 
fackhandlare 

Lab Electronics har testat ca 200 förstärkare, 
tuners, receivers och kompaktenheter. Statens 
Provningsanstalt har tagit upp ton- och distor
sionskurvor på ca 200 högtalare och beräknat 
verkningsgraden för dem och har testat över 
80 spol- och kassettbandspelare. Testresulta
ten äterfinns i marknadsöversikten. 

! 111111111111111111 i 11I111111111111111111111111111111111111111111111111111III tlllllIll ---= Till EBAB ELECTRONICS AB, Box 66,18271 STOCKSUND -= -----------------

Sänd mot postförskott ....... ex av »Stereo HiFi-handboken 77» 
a 41 :- kr (46:- norska kronor) . 

Namn .. . .. . ............... . . . ... ... ... . .. .. ... . .... . 

Adress . .. . . . . . . . . .. . . ....... ... .... . ....... . ... . . ... . 
H I 9 7l 

Postad ress .. . .. .. . ... . ... . . . . . . ... . ...... . .... .. . . .. . . 

Informationstjänst 26 





Informationst jänst 27 Fotnot: Beocord 5000 har visat upp det lägsta värdet för svaj som någonsin uppmätts av tidningen Stereo-Hifi. 



VISKNIN R· 
OCH ROP 

Vad man vill få fram aven högtalare är ju det rena, oförfalska
de originalljudet i alla dess toner och nyanser. Tyvärr finns det 
ingen högtalare i världen som helt lyckas återge det. 

Men Tannoy har kommit sanningen mycket nära. Det är därför 
du inte i första hand skall försöka jämföra Tannoy med andra 
högtalare, utan med verkligheten själv. Lyssna hur Tannoy-syste
met fångar upp och förmedlar både knappt hörbara toner och 
dånande crescendon, både viskningar och rop. Då märker du att 
närmare verkligheten är det svårt att komma. 

Så här är det unika Tannoy-systemet upp'bygg!. 
Tannoy Monitor är ett tvåvägssystem med ett hornbelastat 

diskantelement koaxialt monterat bakom ett direkt strålande bas
element så att fasfel undvikes. Systemet har extremt 

hög verkningsgrad och låter sig drivas även av 
måttliga effektsteg. Utmärkta transientegenskaper 
och försumbar in term odulations distortion ger 
Tannoy en analytisk ren och klar ljudbild. 5 olika 
modeller. 

Var kan du lyssna p-å Tannoy? 
Eftersom det bara är den verkligt kvalificerade fackhandeln 

som säljer Tannoy kan du inte gå in i närmaste radioaffär för 
att lyssna. Men om du ringer 08-760 03 20 så 
får du veta var du närmast kan uppleva 
Tannoy-Ijudet. 

® 

--- - -- -Generalagent~ Rydin Elektroaklistik AB, Spångavägen 399-401, 163 55 SPÅNGA. Tel. 08-760 03 20. 
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Högtalaren kan med fog sägas vara ljudanläggningens mest kritiska del. Man kan 
lätt konstatera att olika högtalare uppvisar skilda ljudegenskaper, medan . 
anläggningens övriga delar ger ett jämnare resultat vid jämförelse mellan olika 
fabrikat i samma prisklass. Därför bör man vara särskilt kritisk vid val av högtalare. 
lyssna på Alfa-högtalarna. De är konstruerade för att möta högt ställda anspråk på 

. ljudkvalitet. 
Fråga din fackhandlare efter våra utförliga broschyrer på Alfa-programmef 
eller beställ direkt från oss. 

~AIfaTon 
Råstensgatan 6, 172 30 Sundbyberg. Tel 08/ 28 20 10 

Informa t ions tja nst 29 



Tonola Proffs Set 
-helt ny förstklassig 

HiFi-anläggning! 

Du kan också få 
receivern separat! 

Marknadens minsta. 
205 mm bred , 340 mm djup. 

Nya Tonola Proffs Set ger dig alla möjligheter att få en 
musikanläggning med personlig prägel. Och med högsta kvalitet 
i varje detalj. 

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

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

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

toaoIa hi·fi ab 
Generalagent/är DUAL och PE Telefon 08/262535 
8 MEDLEM AV SVENSKA Hi Fi INSTITUTET 

Informationstjänst JO 



Det stanelbara 
kassettöäcket. 
l stället för att anpassa en befintlig bandtransport för ett 

nytt behov, har TEAC konstruerat en helt ny, mycket sofisti
kerad mekanism - inifrån och ut i det nya kassettdäcket A -400. 

Två vridomkopplare kontrollerar transportfunktionerna, 
de har en mjuk men säker gång med tydligt definierade lägen, 
vilket betyder att onödiga mekaniska kopplingar har elimine
rats. Ett mindre antal rörliga delar ger också större tillförlitlighet 
och längre livslängd. 

Eftersom kassetten läggs in vertikalt minskar den osym
metriska belastningen som orsakas av gravitationskraften. 
Risken att kassetten ska kärva och trassla blir därför mindre. 

Bland övriga finesser kan nämnas det dubbla utstyrnings
systemet med VU-instrument för kanalbalans och en ljusdiod 
för toppnjvåjndikering samt Dolby'" brusreducering utförd i 
lC-teknik. 

Är Din uppfattning också att hög precision är förenligt 
med enkel design, så är A -400 säkert något för Dig. 
*Dolby är registrerat varumärke för Dolby Laboratories Ine. 

~~C2_.~ TEAC. 
Martin Persson 

Martin Persson ">lV\.I\.IIV11I1 Telefon 08/ 23 30 45. Tillverkare av högtalare, generalagent för Sennheiser och TEAC. 

InformallOnSl)anSl 3 1 



Sänd In kupongen så sänder vi dig en 
samling tester på TR 2075. Den franska testen 
ur " Reveu du son" är översatt till svenska. -----

Ja, tack. ---------.. Sänd mig tester på Tandberg TR 2075 I 
Namn .... ........ ...... ... .... ... ... ....... ............ ..... ............. .... I 
Adress . ....... .. .................. .. ... ........ ..... ....................... I 

. Post. nr . ......... lPostadress: ········ ·· ·····················IiT·':~ I 
TANDBERG RADIO AB . FACK · 172 03 SUNDBYBERG I 

TESTSÄKRA 
TANDBERG 

------------------------------------~~--------.------------------------------~~--~---------



TV-TENNIS 

lJyggsatser från 

NYHET!!! 
Nytt digitalur från JOSTI ELE C
TRONIC. Uret består av 1 st C-mos 
krets samt en display med fyra 
siffror av lysdiodtyp. Drivsp. 220 
volt. 

PSYKEDELISK 4-kanals ljusorgel, som de
lar upp musiken i en bas-, två mellanregis
ter- och en diskantkanal. Frekvensuppdel 
ningen är mycket exakt och orgeln behöver 
end.2 Watts effekt in . 
Byggsats AT 645 150:-

ELEKTRONISK MUSIKBOX - Gläd Dina vänner 
redan utanför dörren med en elektronisk dörr
klocka, som spelar en trevlig melodi (vi har tillsv. 9 

. att välja på !~. 

kopplas in i en vanlig TV :s VH F-u ttag . 
Drivspänning 9 - 12 volt DC - ca 250 mA. 
Byggsats AT 610 ca 298 :-

Byggsats M I 98.5 
Låda MI 985K 
i vitt el. orange 

161 .- Byggsats MU 650 168:75 

34 .50 

JOSTI ELECTRONICs 
nya "GENERALKATA
LOG" på ca. 400 sidor 
innehåller beskrivningar, 
bilder och data på inte 
mindre än 2 125 olika 
elektroniska prylar, bl. a. 
byggsatser, högtalare 
och delningsfilter med 
sammankopplingsexem
pel, halvledare, data- & 
ekvivalentlistor - och 
mycket, mycket mer!! 
Flerfärgstryck. 

10:- plus porto 

NY DIAGRAMMAPP - på SVENSKA - förbättrad upplaga som innehåller 
byggbeskrivningar till SAMTLIGA JOSTI byggsatser. Varje byggbeskrivning 
består av diagram, kopplingsschema , komponentförteckning, byggvägled
ning samt utförl iga bruksanvisningar. 
Byggsatserna är moderna och 100 % avprovade, alla uppbyggda på tryckt 
kretskort. Bl.a. ingår förstärkarkonstruktioner av såväl germanium- som 
kiselteknik från 1/2 Watt till 120 Watt, såväl MONO som STEREO, elektro
nik till bilen, båten, automatiska styren heter, mätinstrument, strömförsörj
ningar, samtalsanläggningar, antennförstärkare m.m. 
Varje konstruktion är lättfattligt uppbyggd så att även Du som inte är 
"elektronikgeni " kan ha glädje av denna bok. 500 sidor, behändigt A5 -
format , jättefint bildmaterial. 
Varunr. 1000 ca. 30.-

Till 
ELECTRO-BYGG e JOSTI 
Box 1107 , 25102 Helsingborg 

Namn. 

Adress 

Postadress. 

Ev. Kundnr. 
Obs. Glöm ej fylla i namn o. adress I 

ELECTRONIC 

D Sänd mig datablad över PEERLESS nya högtalar
byggsatser mot returporto 

D Sänd mig " GENERALKATALOG", pris 12:50 i frimär
ken el. 14:50 mot postförskott 

D Sänd mig DIAGRAMMAPP, varunr 1 000, mot post-
förskott, frakt tillkommer. 

D Sänd mig ......... . .................... mot postförskott 
ALLA PRISER IN Kl MOMS . leveranser över 450 :- fraktfritt . 
Vill Du veta mer så ring eller skriv till oss - telefon 042/ 13 33 73, 
affärsadress Karlsgatan 9, 25224 Helsingborg. Där träffas vi mellan 
9.30 och 17 .30 på lördagar till 13.00. Ordermottagning dygnet runt! 



Källan till 
fulländat ljud. 
SPARAR BADE STEREO OCH ÄKTA 4-KANAL 
VID l GRAM (och t o m ännu lägre). 

Uppriktigt sagt är det svårt att uppnå fulländ

ninp1~kerings tekniker vilJe göra ett försök . Dom 
sporrades av tanken på en ny pickup-design. 

Det fanns många skäL ... _ Man saknande t ex 
en pickup både för stereo och diskret 4-kanal 
(liksom för SQ och QS), vilken spårade med to
tal och absolut precision vid l gram . 

Dom lyckades! 
Pickering XUV / 4500 Q spårar alla typer av 

skivor vid l gråm. T o m lägre med vissa tonarm
ar. 

Det är XUV/4500 Q ensam om. 
Pickering XUV / 4500 Q har anmärkningsvärda 

egenskaper. Den ger oöverträffat frekvenssvar 
och separation bortom 50 kHz. Detta möjliggör 
exakt återgivning av den frekvensmodulerade in
formationen vid 30 kHz hos diskreta 4-kanalskiv
or. Samtidigt ger Pickerings nya pickup-konstruk
tion , med sina överlägsna 4-kanalegenskaper, be
tydligt förbättrad stereo-återgivning. 

Pickering XUV / 4500 Q är, utrustad med Picke
rings patenterade quadraheadal-nål. Denna ger 
bästa spårförmåga, både när det gäller diskret 
4-kanal och stereo-återgivning. Detta innebär pre
standa utöver det vanliga, när det gäller de låga 
frekvenserna, kombinerad med högsta känslighet 
för de höga frekvenserna i det diskreta 4-kanal
spåret. Tack vare den nya quadrahedal-nålspetsen 
kan man utan vidare säga att Pickering XUV / 
4500 Q är »källan till fulländat ljud». V are sig det 
nu gäller återgivning av stereo, SQ, QS eller di
skret 4-kanal. 

<D PleKERING 

PICKERING & CO .• INC .• P 0 , Sox 82, 1096 Cul ly, Switzerland 
Sweden NASAS, Chalmersgatan 27a - 41135 Göteborg - Tel. (031) 188620 

Au.tri. Boyd & Haas. Rupertusplatz 3 - 1170 Wien - Tel. 4627015 
aelgium-Lu •• mbourg Ets. N. Blollhof. rue Brogniez 172a - 1070 Bruxelles - Tel. 5221813 
Danmark Audioscan. Ryesgade lalla - 2100 Copenhagen 0 - Tel. (01) 768000 
Finland Oy Sound Center Ine., Mu~.eokatu 8 - Helsinki 10 - Tel. 440301 
France M1Igeco Electronic. 119. rUE! du Dessous des Serges - 75013 Paris - Tel . 5836519 
Germany Imperial Electronics Import Gm bH - Otto-Hahn-Str. 12 - 6019Sprendlingen-Tel. (6103) 64000 
Greece B. & C. Panayotidis S.A., 3. Paparrigopoulou - Athens - Tel. 234529 
leeiand E. Farestvei t & Ca. H.S" BNgstadastreti 10 - Reykjavik - Tel. 21 565 

ltaly Audio s.n.c .. Strada di Caselle 63 - 10040 Leini/Torino - Tel. 9988841 
Netherland. Inelco Nederland b.v" Joan Muyskenweg 22 -1006 Amsterdam - Tel. 934824 
Norway Skandinavisk Elektronikk AlS 0stre Aker Vei 99 - Oslo 5 - Tel. 150090 
Portugal Centelec Lda., Av. Fontes Pereira de Melo 47 - lisbon - Tel. (19) 561211 
Spain LJorach Audio S.A., La Granada 34 - Barcelona 6 - Tel. 2171554 
Sweden NASAS, Chalmersgatan 27a - 41135 Göteborg - Tel. (031) 188620 
Switzerland Dynavax Electronics, rue de Lausanne 91 - 1700 Fribourg - Tel. (037) 224674 
United Kingdom Highgate Acoustics, Jamestown Rd 38 - London NWl 7EJ - Tel. 01·2674936 
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Vi ligger bra till 
- i pris också ••• 

System SO 
byggsats 

PRIS: 728:-

Televerket och Operan har valt Gamma-element för några av sina anläggningar. 

G A MMA 
- den måste du prova! 
Kom och lyssna! 
Vi har fler alternativ att välja på och hjälper dig gärna 
med bygget. Kom till vårt centrallager i Upplands Väsby, 
ring eller skriv. 
Vira representanter: 

GÖTEBORG 
TV MAN AB 
Sprängkullsgatan 1 5 
411 23 Göteborg 

HALMSTAD 
TV MAN AB 
laholmsvägen 27 
302 4R Halmstad 

MALMÖ 
JOSTY KIT AB 
Ö. Förstadsgatan 19 
200 22 Malmö 3 

,..,--------------, Till Frekvensia Gete AB, O Ja, sänd mig även den 
I Breddenvägen 31 n~a .~atalogen mot 2.00 kr i I 
I 19400 Upplands Väsby fnmarken. 

Tel 0760/330 25 I 
I Jag vill veta mer om Gamma I 
I I 
I Namn I 

In 9 - /1 

I Adress Telefon I 
I Postadress _ ~ 
~-----_._-------" 

ÖREBRO 
PRIVOX RADIO 
Engelbrektsgatan 29 
702 13 Örebro 

STOCKHOUII 
HIFIKIT 
Dannemoragatan 1 4 
1 04 35 Stockholm 

LULEÅ 
HÖGTALART JÄNST 
Box 838 
951 08 luleå 
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NYA PROI)UKTER 

Nya stripline 
RF -transistorer 
Motorolas etablerade program av 
RF -komponenter har fått sällskap av 
två nya NPN RF-kiseltransi,torer, 
BFR90 och BFR9/. De är avsedda 
primärt for användning i små:;ignal 
förstärkare med hög förstärkning och 
lågt brus, men lämpar sig ocks!l myc
ket väl i applikationer med krav på 
kort switch tid. Guldmetallisering och 
jonimplantering används i tillverk 
ningen och transistorerna har r = 5,0 
GHz vid le = 14 mA (typ) för 
BFR90 och 5,0 GHz vid 30 mA för 
BFR91. Brusprestanda är goda: 3,0 
dB (typ) för BFR90 och 2,5 dB för 
BFR91 vid f = 1.0 GHz. 

De nya RF -transistorerna är kaps
lade i "Maero-T" plaststriplinekaps
lar. Tilledarna är radiellt arrangera
de. 

D atabladen ger detaljerade S-par a
metervärden för frek vensområdet 200 
till I 500 MHz. 

Svensk distributör: lnterelko AB, 
tel 08/492505 . 

Ny monovippa 
från Fairchild 
FairchiId Semiconductor har kommit 
med en Schottkyvariant av sin 9602. 

Den nya typen heter 96S02 och 
har som främsta fördel att kondensa-' 
torvärdet kan göras 10 - 100 gånger 
lägre än tid igare. I stället kan mot
ståndsvärdet göras mycket högt, upp 
mot 2 Mohm. Pulsförhållandet kan 
varieras över området I 300: I endast 
genom att ändra värdet på motstån 
det. Stegfördröjningen är endast 12 
ns. 

Dessutom är 96S02 mycket stabil, 
± 2 % inom temperaturområdet O till 
+ 75°C. Utpulsens bredd kan var ie
ras från 27 ns till .<: . 96S02 är pin
nekvivalent med 9602 och 96L02 och 
finns i lager för omgående leverans. 

Svensk representant: AB Nordqvist 
& Berg, tel 08/690400. 

XHE-1J~anden IDed 
Paraflo Guides IDot 

bandsaUad. 

XHE-bandet är utrustat med Paraflo Guides, en styrmekanism 
med styrrullar som förhindrar bandet att komma i 
kontakt med sidorna i kassetthuset. Härigenom minskar friktionen, 
risken för bandsallad och andra skador, svaj och stopp. 

Kubiska oxidpartiklar ger tätare beläggning av oxid på kassett 
band än dom konventionella, bananformade oxidpartiklarna. 
Ju tätare beläggning av oxid desto bättre dynamik. 
Audio kallar det Magnalinc. Speltider: C-45, C-60 och C-90. 

Al AUDIO MAGNeTICS 
R 

HAND.LSABRAD •• RG 
Södra Allegatan 2 A, 413 01 Göteborg, telefon 031 - 1739 30. 
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Regulator 
för ljus 
Den västtyska firman Bär Elektro
werke KG har iagit fram en regul ator 
för Ijus- och motorreglering. 

Den kopplas t ex in i ställ et för en 
mellanströmställare eller som "för
längningssladd". 

Reglering kan ske av mindre borr
maskiner, fläktar (max 200 W) samt 
värmefilter och glödlampor m m 
(max 300 W). 

Regulatorn finns i två utföranden, 
nämligen i orange hölje med svart 
strömställare eller i vitt hölje med röd 
bel yst strömställare. 

Den är S-märkt och gQdkänd av 
Televerket. 

Svensk representant: Österlinds 
El-Agentur AB, tel 08/75J OJ 55. 

Lågbrus 5 GHz 
PNP -transistor 

BTF 95 är beteckningen pa en ny 
transistor av PNP-typ med en övre 
gränsfrekvens av 5 GHz. Tack vare 
'sitt låga brus, 2 dB vid I G Hz_ är den 
lämplig att använda i ingangssteg, an 
tennförstärkare, kabel TV -system och 
i mottagare med uppkon vertering av 
signalfrekvensen. 

Komponenten är konstruerad med 
Planox silicon nitrideteknologi fö r att 
ge minsta möjliga parasitkapacitan
ser. Den är monterad i plasthölje. 
Förstärkningen/ S21 e / 2 är 10 dB vid I 
G Hz. Dess intermodulation intercept 
point vid optimal viloström är + 23 
dBm. 
Svensk representant : SGS-A TES, tel 
()76() 1-/() / ](). 

HF 
(d. ) 

Noise figure vs. frequency 

I I 
I "eE'" _lOV 

I 
le a-lm" 
RV .OPT. 

I--- f- I 
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t (GHz ) 

radio & 
television 
ökar och ökarl 
Upplaga helår 1975: 
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+3273ex. 
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J BL högtalarsystem representerar de senaste framstegen när det 
gäller komplett utrustning för ljudåtergivning. Det kommer emel
lertid allt id att finnas lyssnare som personligen vill anpassa tekni
ken till speciella krav. JBL:s specialkomponentserie har samman
ställts just för dessa och erbjuder den teknik, de komponenter och 
den bredd som fordras för att bygga upp speciella högtalarsystem. 

JBL har tillverkat högtalarsystem för studio- och hemmabruk 
sedan HiFi- teknikens barndom. De har länge betraktats som " musi
kerns högtalare" och professionella musiker väljer ofta JBL såväl 
för sina framträdanden som i sina hem. Detta världsrykte är resul 
tatet av JBL:s absoluta krav på kvalitet. Från utkast till slutlig pro
dukt är målet hela tiden ett: att bygga de bästa och tillförlitligaste 
ljudåtergivare som erfarenhet och teknik kan prestera. 

Det bästa måttet på JBL:s insats finner man i verkliga livet: 
teatrar, arenor och inspelningsstudios eller överallt där ovanlig 
prestation är ett yrkesmässigt krav. Allt fler inspelningsstudios 
övergår numera till JBL:s monitorhögtalare. Klarheten och skärpan 
i inspelningarna är direkt avhängiga ljudet hos JBL monitorerna. 

För att höra resultatet, som det är avsett att höras - dvs. som 
det lät under varje enskilt steg i inspelningsprocessen - krävs hög
talare av samma professionella standard som i de modernaste in
spelningsstudios. 

Distributör till svensk HiFi-handel 

Professionella högtabrbyggsatser - Professionell Hi Fi 

Tommy Jenving AB 
Ascl'"'ebergsgatan 1. 41127 Göteborg, Tel. 031/13 05 61 
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NU HAR DEN 
KOMMITI AF 6070 

Kont i nuerl ig uteffekt med två ka-
naler i funktion 

Harmon isk distortion 
Intermodulationsdrstortion 
Frekvensområde 
Dämpfaktor 
Ingångskänslighet: phono 

tuner 
extra 1 - extra 2 

tape 1 - tape 2 
Signal/brusförhållande 

Filter : skärningsfrekvens för bas 
skärningsfrekvens för d iskant 

Tonkontroller : 
två grundfrekvenser för bas 

två grundfrekvenser för diskant 
Muting 
Loudness 

Strömförsörjn ing 
Effektförbrukning 
Dimensioner : 
Vikt 

- 35 + 35 Watt (i 8 ohm) 
- 40 + 40 Watt (i 4 ohm) 
- mindre än 0,3% 
- mindre än 0,3% 
- 20-20000 Hz ± 1 dB 
- 20 i 8 ohm under 20-20000 Hz 
- 2 mV i 47 KOhm, (max. 100 mY) 
-150 mV i 100 KOhm 
- 150 mV i 100 KOhm 
-1 50 mV i 100 KOhm 
- - 65 dB phono ingång 
- -80 dB övriga ingångar 
- 40 Kz (10 dB/oktav) 
- 7 KHz (10 dB/oktav) 

- 200 ell er 400 Hz 
- 5 KHz el~er 2 KHz 
- -20 dB 
- + 8 dB vid 50 Hz 
- + 5 dB vid 20 KHz 
- 220 Volt AC 
- 165 VA max. 
- 378x130x290 mm 
- 9,0 Kg 

I~F INGENJORSFIRMA TORSTEN HOGFELDT AB I~F 
ELEKTROTEKNIK - EL-AKUSTIK 

KARUSE LL V ÄGE N 1) - BO X 42043 - 12612 STOCKHOLM 42 

TELEFON 08 /8401 8 5 TELEX 17623 
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M aTer 's M o d MaTer Import ana ens Fack, 22002Lund2 
046/ 147760 

RFT TRANSISTORER - NPN - Kisel - Planar LF-förstärkare och drivare To-92 mod 

Typ UCEO IC PD HFE IC UCEsatå IC IB FT NFmax Priser: 

V mA mW min-max mA V mA mA MHz dB 1- 99 100-499 50Omix 

SC237B 45 100 300 240- 500 2 0 ,2 10 0,5 250 8 0.70 0 :55 0:45 
SC238B 20 100 300 240- 500 2 0 ,2 10 0.5 250 8 0 :65 0 :55 0:45 
SC238C 20 100 300 450- 900 2 0 ,2 10 0.5 250 8 0 :65 0 :55 0:45 
SC239C 20 100 300 450- 900 2 0 .2 10 0 .5 250 4 0 :70 0 :55 0 :4 5 

Transistorlamiljen SC överensstämmer med Proelektrons motsvarande BC-famll] . 

.100 KRETSKORT i Epoxy1.6 mm OBS!! ! 
Typ 0065-Ul 

Alla som redan har vår katalog -76. 
Enligt Europakortstandard 100 x Denna månad lämnar vi 10 % rabatt på 

- 160 mm. Raster 2 ,54 mm. Belagt order över 100 kr. 
med Cu-folie 35 J,L m. 

Erbjudandet omfattar samtliga kompo-
Kretskortet är uppdelat i 4 sektio- nenter och prisangivelser upptagna i ka-o o ner från 12 rader med 8 hål i varje CD 00 

~ talogen. Dock EJ transformatorer - blad till 15 rader med 26 hål i varje rad . 
7. komponenter i denna annons samt 

Skiftande hål-kopplingar i samtliga hela TTl 74-serien - blad 1. 
4 sektioner ger en bra möjlighet till 

-I växlande och fantasifull montering Ovanstående måste åberopas vid be-
av IC-kretsar, hållare samt diskreta ställningstillfället. 
komponenter på kretskortet. 29 pol 

Pris : 19 :-/st. 160 :-/1 0 st. ~ Samtliga priser inkl. moms ~ 
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PROFFSHÖGTALARE, ÄR DET NÅNTING FÖR DEJ? 
Ja, J B l-ljudet är inte så dyrt, som det låter. 
Vi har sammanställt ett flertal olika högtalare 
med J Bl-element, alla av högsta klass. 
De finns som elementsats, monteringssats 
med färdig låda eller färdigbyggda. 

Vi har också: 
Löselement och byggsatser från KEF, Isophon, Peerless m. fl. 

ACOUSTO - LAB, effektslutsteg av högsta klass, nu även 
i monteringssats. 
SENTEC receiverkits. 
MICRO skivspelare, pick-uper och tillbehör. 
Skumplastfronter, f ilterkomponenter m. m. 
JBL CONSTRUCTION KIT, ritningssamling från JBL:s konstruktörs
team, med bl. a. basreflextabeller för lådvolymer 29- 338 liter. 
Pris 25:- + porto. • 
MODERNISERA VOIGT-HORNET. Med mycket små ändringar kan 
du anpassa Voigt-hornet till ett modernt baselement. Resultatet är 
smått häpnadsväckande! Häfte med utförlig beskrivning, teoretiskt 
resonemang och mätprotokql l. Pris 15:- + porto. 

Katalog med konstruktionsguide och prislista mot 5:-
i förskottslikvid. (Sedel, check, frimärke.) 

Ing.firman KåBe AB 
Box 103. 54301 TIBRO 

0504/111 55. 124 55 
Postgiro 793209-8 
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Hi-Fi Stereo Tuner Byggsats Signalmaster Mark 8 

OK 4622 - HAVORUP - DA NMARK 
TLF. 00945/338 5521 
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Begär också broschyr med alla tekniska data 
och priser på den nya förstärkaren Audio Hi Fi 
Master 2 x 25 Watt. 

Larsholt Electronics 
LARS E N & HJ2JEOHOLT 

HÖR MED HEATHKIT! när det gäller 
-Instrument -Stereo/ HiFi -Hobbyelektronik 

AA·l640 EFFEKTSTEG 
2x200 W i 8 ohm 
Total harmonisk distorsion mindre än 
0,1 % vid 20-20000 Hz 
Pris: Byggsats 2,270 :- exkl moms 

Vi har även högtalare som klarar 200 W 
till sensationellt lågt pris, 

HEATHKIT Schlumberger AB 
Box 12081, 102 23 Stockholm 12 

IM·2202 DMM 
26 mätområden 
100 }.'V-1000 VDC 
100 }.'V- 7f1) VAC 
100 nA-2A 
0,1 ohm-20 M ohm 
Inbyggd laddare o accar 
Pris: 1.338:- exkl moms 

Byggsats 926:
exkl moms 

GC-l094 DIGITALUR 
Väckning 
Stora tydliga siffror 
Kopplas för 12 eller 
24 timmars indikering 
Pris: Byggsats 336:-

exkl moms 

Oppet: Månd.-Fred. 08,00-17,00 
Lunchstängt 

Tel: OS·52 07 70, Gatuadr, Norr Mälarstrand 76 12.00-13.00 

IM4100 RÄKNARE 
Frekvens 5 Hz-30 MHz 
Periodtid 1 }.'s-99999 s 
Pulsmätning 1-99999 
Känslighet 15 mV över fl) Hz 
För nätanslutning eller 
12 VDC 
Pris: 1.088:- exkl moms 

Byggsats 676:
exkl moms 

HEATH 

r------------------------------------------------, 
: Beställ vår katalog! Du får den Namn ----------- ---------- ------------- ------------------------------- ---------- ------ ---------------- ----- Hi"9- 16 : 

I gratis. Fyll i kupongen Adr. _____________ . __ .. __ . _______________ _______ _______ ____ ---- ..... ----- ------------- ---- -------- - ---- --.--- -- --------- I 
och sänd den till oss, I 

~ ____________________ ~ ___ ~s~.=--.::.: -=--.:::.--~~t~~--=-=-=--= - :.::.--=-=-=- :.::.-=--=.=-=-=-=--~ J 
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Två goda skäl att välja 
Inertia 

HiFt ·Srerro~iver 
Inertia 2230 

Skivspelare 
Inertia BDT/1 

2x30W sinus, O rtofon pick-up 
stereoklar FM radio F 15 EO. Remdrif4 
med snabbval. Rumble -70 dB . 

HiR-produk1er med svensk kvalite från Inertia 

Vill du veta mer! Ring eller skriv till : 

INERTIA AB 
Box 3048, 681 03 Kristinehamn 

Tel. 0550/ 153 90 

In formallOnstjänst 4 2 

Mikrolampor från l V - 60V med eller utan sockel. 
T - 1/2 t.o.m. T l 3/4. med livslängder upp till 
100 000 brinntimmar. 

=SCAPRO 
Box 150 34 . 16 1 15 Bromma . Tel. 08 /26 25 10 
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Ljudteknisk utrustning för studiobruk 

audio research 
linn sondek 

magneplanar 
Klipsch 

mark levinson 
återförsäljare 

Falun DALARNAS HI-Fl-CENTER 023-25 730 
Göteborg RADiOLAGRET Q31-16 4398 

Luleå HI- Fl-CENTER 
Malmö ROSENS LJUDCENTER 040-31 998 

Stockholm LJUDKÄLLAN 08-311090 
Umeå UMEÅ HI-Fl-CENTER 090-128705 

Uppsala LJUDBUTIKEN KEYDON 018-1380 60 
Örebro HI-Fl-KONSULT 019-133343 

Östersund BURGMANS RADIO 063-12 6142 

generalagent 

'glotta ab 
luntmakarg.26 Stockholm 08- 10 2096 
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Högtalarstativet 
som blivit Stor 
ljudet från din högtalare låter bättre om den 
kommer upp 33 cm . Och inte bara det. hela 
högtalaren passar in i rummet på ett snyggt 
och bra sätt. Högstativet finns i 2 utföranden. 
stativ 1 är helt förkromat. stativ 2 har svart 
stolpe med valnötslaminat på vingarna samt 
längre vingar och är lämpat för större hög
talare än stativ 1. 

rF9 
tLJ 

x 
Utförande: Blankförkromad 

Stativ 1 Dimensioner: A 36. B 14. C 33 cm 
Förpackning: 32.5 x 15 x 5.5 cm 

Utförande: A Valnöt. C Svart 
StatIv 2 DImensIoner: A 60. B 14. C 33 cm 

Förpackning: 32.5 x 15 x 5.5 cm 

SäljS av fackhandeln 
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HI-Fl STEREO 
MARKNADENS FÖRNÄMSTA FABRIKAT 
OCH MODEUER. RING EUER SKRIV TILL 
OSS. sA SÄNDER VI BREV MED FÖRSlAG. 
BROSCHYRER OCH PRISUPPGIFTER. 
ANGIV ÖNSKEMAL sA NOGA SOM MÖJ
UGT SASOM KOMPONENTTYPER. PRES
TANDA. PRISSKIASS ETC. VI SÄNDER DA 
OMG. SVAR. 

Yk ä~!a,.~AR:Nfr. ~l !~onc;:~C:o~~~: 
Vi anger alltid uteffekt enl. strängaste norm, FTC 
8 ohm m. ang. max. distorsion inom 2().......20 (XX) 
Hl. båda kanaler drivna. 
Receivers: AKAI AA-l 050: 2x50 watt m. fl . 
JVC ; ny serie i toppklass med SEA equalizer. 
VU-meters. ny fronldesign utan rattar, största 
n.-II S600 på 2 x l lO won O. l % THO m. fl. 
KENWOOD: KR-9400 2 x 120 won O. l % THO. 
KR-7400 2 x 63 watt. KR-64OQ 2 x 45 watt m. fl. 
MARANT2: toppmod 2325 2 x 125 wott 0 .1 5 % 
m. Oolby m. fl. NIKKO: STA-8080 2 x 45 watt 
m. fl. PIONEER : SX- 1010 2 x 100 wott. SX-939 
2 x 70 watt, SX838 2 x 50 watt m. fl. SANSUI : 
mod. 9090 2 x 110 watt 0.2 % (testad för 2 x 144 
watt I) 2 VU-meters, topprankad i test. m. fl. 
TANOBERG : TR-2075 2 x 75 watt 0.15 % THD. 
TR- l055 2x55 watt 0.2 % THD. TR-l040P 
2 x 4Owott 0.2 % THD. LUX: R1500 2 x 75 won 
0.05 % THO. R800. 2 x 40 won 0.05 % THO. 
Integrerade förstärkare : KENSONIC Aceuphase 
E-202 2 x 100 won O. l % THO. KENWOOO: KA· 
8004 2 x 55 watt KA-6004 2 x 4O watt. LUX: 
L100 2 x l lO wott 0.05 % THD. L85V 2 x 80 
won 0.05 % THO. L80V 2 x 50 won 0.05 % THO. 
L30 2 x 32 won 0.05 % THO. PIONEER : SA· 
9900 2 x l 10 wott O. l % THD. SA-9500 2 x 80 
wott 0.1 % THD m. fl. SANSUI : AU20000 2 x 
170 watt 0.05 %THD. AU11000 2 x ll0 watt 
0.08 % THD. AU9900 2 x 80 won 0.08 % THO. 
AU7700 2 x 55 watt 0. 1 % THD m.fl. 
Effektlö<släl1<a",: KENSONIC Accuphase P-300 
2 x 150 watt o. P-250 2 x 100 watt. LUXMAN : 
M6000 2 x 300 watt. M4O(X) 2 x 180 watt. 
M20002 x 120wan. Ml6002 x 80 watt. Ml50 
2 x 75 won. SANSUI : BA5000 2 x 300 won. 
BA3000 2 x 170 watt. GAS. Ampzilla 2 x 200 
watt. Son of Ampzilla 2 x 80 watt. 
Kontrolf-förförståt1lare: Kensonic Accuphase 
C-200. Luxman Cl000 o. CL350. Sansui CA 
3000. Soundcrahsmen PE2217 m. equalizer, 
GAS. Thaedra. 
Tuners: ModeUer fran Kensonie. Luxman. Pio
neer o. Sansui. 
Kassettdäck: Intressanta nyheter fran Akai. bl a. 
3-motors. 3-huvuds. Ny Sansui-modell m. 
frontmatn. SCJOOO. Nakamichi. Pioneer. Teae 
m. fl. 
Bandspelardäck: 3-motors. 10 1/2- $p. fr. Revox, 
Akai, Teae o. Tandberg. 
Högtalare: Celestion. Infinity, JBL KEF. Ortgfon. 
Piooeer, Tandberg. Tannoy. VVharfedale m.fl. Aven 
lösa elemenL 
Skivspelare: med direktdrift o. remdrift. manuella 
o. automatiska av olika fabrikat. 

EKOFON All 
Vidargatan 7 tel 08/32 04 73 
11327 STOCKHOLM 305875 

fOr infonnation - kontakta annonsö< direkt 

En handbok 
om teknik och användning 
om möjligheter och risker 

En debattbok 
om två framtidsbilder 
för videogrammen: 

Handelsvara 
eller 

allmän rikedom. 
Beställ boken (240sidor) genom att sätta in 20 kr 
postgiro 85 90 74-7 (lRU) eller skicka in talongen. 

~-------~ TIll TRU,lnf.avd.,Fack,1B271 Stocksund. 

Jag besläller ...... eJ< av "Vad ska vi göra med videc>
grammen?" å lOk, pluspostföfskottoch porto. 
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electronica 76 
7 :e internationella fackutställningen 
för elektroniska komponenter med 
tillhörande mät- och fabrikationsutrustning 
MGnchen. Mässområdet 
25 november-1 december 1976 

V. g. sänd närmare information 

Namn 

Firma 

Adress . 
AT 9 76 

Postadress. . . . . . . . . . " . . . . . . 
Information : Munchener Messe- und Ausstellungsgesellschaft mbH . 
Postfach 12 10 

ALARM! 
Elektronisk siren SIR 5 (bilden) 
är bara en av hundratalet profes
sionella Sensvact-komponenter 
för larm i byggsats, so'm man lätt 
installerar själv med hjälp av 
utförliga anvisningar. 

.----------------------~ I Till Siren Skyddslarm AB, Box 150 13, 161 15 Brumma. I 
Skicka mig information om Sensvact larmsystem. I 

I Namn I Adress .............................. I 

L~~r_:~===:iIII·~~::== .... · .... · .... ·=·~·~.::.::J 
'11 ~ llIlll dllonsllanst 48 

ALLT FÖR HÖGTALARBYGGAREN 
40 olika kompletta byggsatser 

ACOUSTIC 80 L 
""""-c,~,..,-...".._ GOODMAN 

Dome Din 

Philips 
AD 5060/Sq 

GAMMA 
BK 3013-A 

Pris 645 :-/st. 
ink!. låda och moms. 

ELEKTRO-VOICE 
GAMMA 
GOODMAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
SEAS 
SINUS 
Högtalarelement. 
kompletta byggsatser: 
Filter 
Träbyggsatser 
Pickuper 
Spolar. 
RT-hornet 70-80 
Kondensatorer 
Tyg. 
Skumplastfront m.m. 

HiFi-KIT. 80x 23098 
Dannemoragatan 14 
Stockholm (T -Odenplanl 

Demonstration och butiksförsäljning: 08/33 51 51 
Öppet: månd.- fred. 11 - 18. lörd. 11 -1 4 

TiilHiFi KIT.B~23098-:-10435 stockholm--
Sänd mig gratis nya katalogen med prislista 

NAMN: ......... .. ... . ... . . ........... ····· ·· ····· · ··· · · ..... ... ... . 

Adress: ... .. .... ·•· .. ·· · .... ·· .. ···· · ··· ·· ····· · · .. ·· .. 
RT 9· 7 U 

Postnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ort: . . . ... ..... . 
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generalagtlnt : 

MBG & AUDIO, 
BOX 1199,2 51 02 HELSINGBORG 042-13 60 60 

Info rll"la tlonstJan!:ot 51 

KATHREln~ 
Antenner -E lektrontk 

ANTENNFILTER 

1 
Kör b ilradion och kom- ra
dion på samma antenn. An
tennfiltret finns i 4 utföran
den. För 27 MHz och radio, 
68- 87,5 M Hz o c h radio, 
144- 174 MHz o ch rad io 
samt 400- 470 M Hz 
o ch radio. 

Begär prospekt! 

Generalagent: 

telac E L E K T RONI K AB 

A. rti " er igata n 95 
115 30 S tockho lm 
te l. 08/ 63 58 65 

Informa tlonSfjanst 55 

PROVSKJUT 
ZEROSTAT 

HI-Fl PISTOL! 
ZEROSTAT _ml_ 

Zerostat är höstens pang
nyhet. Med ett enda 
"skott" skjuter den bort 
statisk elektricitet från 
dina grammofonskivor. 
Skivorna blir lätta att 
rengöra och håller sig 
rena längre_ Ingen upp
laddning, inga batterier, 
garanterad för minst 
50.000 "skott". 

Zerostat demonstreras 
och säljs hos välsorterade 
radio- och skivaffårer. 

Generalagent 

RÅDBERGS 
tel. 031-1739 30 

Informations tjänst 56 

mas..c..tH: 
produserer årlig 
over 

200.000 
elektroniske 
stremforsynere 
for radiobransjen. kontor
maskinbransjen og 
industrien. 
Vårt produksjonsprogram 
omfatter : 
Vekselstr0ms-/like
str0msomformere for 
transistorrad ioer. elek
tronregnere, kom munika
sjonsrad ioer, mobiltele
foner m.v. 
Likestr0msomformere, 
spenningdoblere/dele re 
og polvendere for bil
rad ioanlegg. 
Ladere for nikkellkadmium 
og blyakkumulatorer. 
Likerettere for ear avans. 
Kraftaggregater fo r 
Operasjonsforsterkere. 
Be om ny katalog' 

MASCOT ELECTRONIC AlS 

Generalagent for Sverige 
Mascot RadiO AB . Stremstad 
Tel 0526/13190 

InformauonSlJanst 52 

VI ÄR 
LIKA 
NÄRA 
SOM ER 
BREVLÅDA 
Spara pengar - köp be
römda hifi- o.ch diskotek
hög t a lare frå n England. 
Skicka efter vår b roschyr. Ni 
får den gratis. 

WILMSLOW AUDlO 
SWAN W ORKS. BAN K SQUARE. W 'LM SLOW. 

CHE5HIRE. 5K9 1 HF. ENGLAND 

Illforrna tionstjärfst 57 

JÄMFÖR!! 
INTERPHON KASSETTBAND 
kvalitet från Västtyskiand. 

C 90 Low noi5e 5:50 
C 60 CrO, 7:95 
Ampex 7"/ 1800 18:00 

TTL - IC m. m. 
7447 5 :70 7490 3:60 
BC2370:75 74 1 14 pin 2:00 
2N 3055 M otoro la . 6:60 

Bi"iga C60LN 3 :10 2 8 :-/1 0 5t 
19 mm LED display 18:9 5 
Fu lls!. prislista m. porto. 

ÖSTMAR K IMPORT 
Box 2026 64 1 02 Katrineholm 
Tel. O l 50 192 40 109 4 1 
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~~~ ..• 
ochlar ~ 
Dagens och framtidens yrke är 
elektronik i alla former. Vi kan här 
inte skriva allt vad kursen inne
håller, men den är grundläggande 
och avsedd för såväl nybörjare som 
vidarekomna. El-lära, elektronik, 
radio, television m m - en kurs 
utgiven på 8 språk. Du få r första 
brevet utan kostnad, jämte alla 
upplysningar, samt ett svarskort. 
som du returnerar inom 1 vecka, 
om du inte vill fortsätta kursen. 
Skriv bara AE 1 :A2 och ditt namn, 
så får du brevet. 

Elektronikskolan 
Box 7028, 200 42 Malmö 7, 0401360 59 
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BYGG MED" 
TDA2020 
2 X 20 W förs tär- . 

karbyggsatser 
m ed de nya SGS
A tes krets.arna. 

Begär beskrivningar! 

VIDEOPRODUKTER 

Olbersgatan 6 A 
41655 GÖTEBORG 

Tel 21 3766, 257666 

Informatlonst ,anst 58 

NY SÄSONG - NY KATALOG 
Gör egna mönsterkort. allt Du behöver finns hos oss. Laminat. 
gnuggisar, ritfilm, lithofilm, resister m. m. 

Motstånd, kondensatorer, kylare, tryckomkopplare och mycket 
mera. 

Vi börjar i höst distribuera NATIONAL SEMICONDUCTORS IC 
och transistorer, t. ex. nya LM 317K. variabel sp.stab 1.2- 30 V, 
1,5 A. Mycket enkel uppbyggnad av nätaggr. Kommer även i 
byggsats. 

SGS-ATES TDA2020 47 :-, TDA1054 16:50 ink!. moms. 
NYHET: IC M252 rytmgenerator, 15 rytmer. även i byggsats. 

NY KATALOG. innehåller även utförl ig beskrivning för fram
ställning av mönsterkort. Sändes mot 5:- i frim., sedel eller 
postgiro 22 77 10- l. 

LÄGPRISLlNJE + PERSONLIG SERVICE 

1II!'II!5iiIllll!'!EiIf!lll!5ii~<i~~;;;;' .;;;;;;;~ E LE KTRO N I KT JÄN ST 
Box 40, 54400 Hjo. Telefon 0503/ 123 9 4 . 
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TEXAN RECEIVER 

BASS 
DRIVER 
40W UTEFFEKT 
PASSAR ALLA 
FÖRSTÄRKARE. 
KOPPLAS TILL 
HÖGT. UTGÅNG. 
LÄMPLIG FÖR 
CENTERKANAL, 
BASHORN ELLER 
LIKNANDE TYP. 
488:- KOMPLETT 
BYGGSATS. 
540:- MONTERAT 
KORT. 

EFFEKT 2x25W 
FM - STEREO KLAR. 
EXTREMT ENKEL I 
BYGGSATSUTFÖRANDE. 
REKVIRERA DIN 

. BROSCHYR I DAG. 
KOMPLETT I 
BYGGSATS 
910:-
MONTERAT KORT 
990:-

U & & ELEKTRONIK AB 
KONTOR: SILVERGRANSG. 5.42174 V:A FRÖLUNDA. 
BUTIK: VALLGATAN 5. 41116 GÖTEBORG. 031/293385 

Informa tIonstjänst 60 

Bygg själv 
Din egen Hifi-högtalare 

OBS! Nyhet LM 12 

LM 12 : 175 watt sinus, 9 element, 4-vägs delningsfilter, frekvens
område 26-20.000 Hz. 

Disco Kit: 100 watt sinus, 7 element, 3-vägs delningsfil ter, frek
vensområde 35-20.000 Hz. 

AB LjudMiljö 
Affär: Teknikvägen 3, Vallentuna 
Postadress: Box 92, 18600 Vallentuna 
Te lefon: 0762-28120 
08S1 Ny katalog för 1976 
Var god sänd mig gratis: 
katalog, prislista och datablad. 

Namn: . . . .• . .•..... . . . . . • . . • .. . ... . . 

Adress: ... . • . . .. • . . •.. • . ' . . .. . .• . 

Postadress: . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . 

V.g. texta! 

In formations tjanst 6 1 
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TRANSISTORER 
Ekvivalenta kiseltyper i plast KOMPLEMENTÄRA 

BC 107 = BC237· 147- 167- 1B2-317-547 NPN AUOI0455KHz BC307 
BC lOB = BC23B· 14B- 16B- 1B3-31B-54B NPN AUOIO 455KHz BC30B 
BC 109 = BC239 · 149- 169- 1B9-319-549 NPN AUOIO LBRUS BC309 

BC 177 = BC307 - 157-257-2 12-32(}.557 
BC 17B = BC30B - 15B-25B-213-321 -55B 
BC 179 = BC309 - 159-259-21 4-322-559 

BC413 
BC414 
BC415 
BC416 

Priser 76.07.1 4 

FÖR STÖRRE ANTAL BEGÄR OFFERT " 

Vces Vcbo 

BC 307 A - 50 
BC 307 B - 50 
BC 30B A - 3D 

BC 30B B - 30 
BC 309 B - 3D 
BC 309 C - 30 

BC 41 5 B 
BC 416 B 
BC416C 

BC 237 A 
BC 237 B 
BC 23BA 

BC 23B B 
BC 239 B 
BC 239 C 

BC 413 B 
BC414 B 
BC 414 C 

50 
50 
30 

30 
30 
30 

-45 
- 50 
- 50 

45 
50 
50 

Vceo typ 

-45 P 
- 45 p 
- 25 p 

- 25 p 
- 25 p 
- 25 p 

- 35 p 
-45 p 
- 45 p 

45 N 
45 N 
20 N 

20 N 
20 N 
20 N 

30 N 
45 N 
45 N 

PNP AUOIO 455KHz BC237 
PNP AUDIO 455KHz BC23B 
PNP AUDIO LBRUS BC239 

NPN LAGT BRUS 
NPN LAGT BRUS 
PNP LAGT BRUS 
PNP LAGT BRUS 

GEMENSAMMA DATA 

Pns/SI1 - 24 
hfe inkl 

220 1:20 
330 1:25 
220 1:15 

330 1:20 
330 1:30 
500 1:35 

330 1:41 
330 1:50 
500 1:55 

220 1:15 
330 1:20 
220 1:06 

330 1:15 
290 1:20 
500 1:25 

330 1:30 
330 1:35 
600 1:41 

Vebo 
le 
lem 
Pt 
Tj 

PNP 
- 5 
- 100 
- 200 

300 
150 

25- 99 
exkl 

0:70 
0 :75 
0:65 

0:65 
0 :75 
O:BO 

0 :90 
0 :95 
1:00 

0 :65 
0 :70 
0 :60 

0 :65 
0:70 
0 :75 

O:BO 
0 :B5 
0 :90 

T092 

NPN 
5 v. 

l00..rniL 
200 mA 
300mW 
150 ' C 

100-
~kl 

0 :52 
0:55 
0 :50 

0:51 
0 :5B 
0 :63 

0 :71 
0 :71 
0 :74 

0:50 
0 :52 
0 :46 

0:47 
0:52 
0:5B 

0 :62 
0 :65 
0 :6B 

Butik öppen 10- 18. 

lMKO~K 
Lördagar 10- 14.30 

KARLBERGSVÄGEN 84 

fll~TftOM~~ 
11335 STOCKHOLM 
08/307515315115 . 
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.. 
NY KATALOG FRAN ADAKTA 
lTL 
7400 1.55 7441 7.95 7491 9.00 74166 12.05 
7401 1.90 7442 6.45 7492 6.75 74170 29.BO 
7402 1.90 7443 11.00 7493 5.95 74173 14.95 
7403 1.90 7444 11 .00 7494 9.40 74175 9.95 
7404 1.B5 7445 B.50 7495 7.50 74176 9.50 ~ 
7405 1.90 7446 9.00 7496 7.50 74177 B.70 ii) 
7406 3.75 7447 9.00 74100 12.25 741BO 9.65 "O 
7407 3.75 744B 9.00 74105 4.40 74181 23.40 :!. 
7408 1.90 7450 1.95 74107 3.60 74182 8.40 CI> 

7409 2.25 7451 1.95 74121 4.15 74190 13.90 !!: 
7410 1.85 7453 1.95 74122 4.35 74191 13.90 ,;-
7411 2.60 7454 1.95 74123 6.75 74192 12.60 ~ 
7413 3.90 7459 3.50 74125 6.60 74193 12.60 
7413 6.95 7460 1.95 74126 7.45 74194 12.60 3 
7415 5.00 7461 1.95 74141 11.25 74195 8.45 O 
7416 3.35 7464 3.75 74145 9.95 74196 12.55 3 
7417 3.35 7465 3.75 74150 12.05 74197 8.50 CI> 

7420 1.85 7470 4.25 74151 7.35 74198 15.90 
7421 4.50 7472 2.65 74153 9.85 74199 15.90 
7422 2.75 7473 3.50 74154 12.70 74200 62.00 
7423 2.70 7474 3.50 74155 7.35 
7425 2.70 7475 5.00 74156 7.35 
7426 2.70 7476 3.65 74157 8.BO Minnen 
7427 2.70 7480 4.85 74158 15.15 1101 RAM 13.00 
7428 5.70 7482 8.80 74160 11.65 2101 RAM 45.00 
7430 1.90 7483 8.80 74161 11.65 2102 RAM 30.00 
7432 2.25 7485 10.95 74162 11.65 2111 RAM 45.00 
7437 3.2 5 7486 4.15 74163 11.65 5203 EPROM 99.00 
7438 3.25 7489 24.50 74164 15.50 5204 EPROM 180.00 
7440 1.90 7490 6.80 74165 15.50 5600 PROM 19.00 

LINJÄRA 
300 7.90 376 14.50 725 17.40 3082 20.00 
301 3.20 377 21.75 733 12.85 3086 7.50 
302 7.50 380 12.60 739 11.90 3130 11 .75 
304 8.00 381 17.90 741M 3.00 3900 5.50 
305 8.00 382 14.35 741T 4.00 3905 6.00 
307 3.50 531 11 .00 747 6.00 3909 12.50 
308 8.70 540 16.95 748 3.50 4131 4.50 
309H 9.95 550 10.60 1303 9.85 4136 9.20 
309 K 12.15 553 25.00 1310 20.80 41940 13.00 
3 10 10.50 555 4.85 1351 15.50 4194TK 22.00 
311 9.00 556 9.85 1456 9.75 4195M 13.00 
316 16.00 560 27.50 145B 6.50 4195TK 22.00 
318 15.10 562 27.50 1496 11.00 4250 8.00 
319 13.00 565 19.50 1800 28.00 8038 27.00 
320 15.00 566 24.85 2111 19.50 8B65 15.00 
324 12.50 567 19.50 2240 48.00 75491 7.75 
339 13.25 703 4.95 3026 11.00 75492 8.50 
340 19.50 709 3.00 3059 24.60 TDA1054 16.00 
370 11 .00 710 5.65 3065 6.85 TDA2020 48.00 
372 14.50 711 3.85 3080 8.50 
373 16.95 723 5.00 3081 20.00 

SPECIALERBJUDANDEN t .o .m 30/9 : I vår nya katalog hittar Du förutom detta även 
5 st. 555 lör 19.00 CMOS. opto. motstånd. transistorer. dioder m.m. 
S st. 1101 för 55.00 Du får katalogen gratis om Du skriver eller ringer till : 
5 st. 7490 för 30.00 

ÖVriga specialerbjudanden finner Ou i vårt ADAKTA TRADING AB nyhetsblad ADAKTUELlT. som följer med 
varje leverans. Box 9015 Autom. ordermott. 
,08S I Vid order under 35:- utgår en 8X-
pedition"savgift pa 5:-, 

10271 STOCKHOLM tel. 08-69 52 50 
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'ållt möjligt" 
SÄW ES : 1 par JBL system LE 1 0A! 
PR1 0 + LE175DLHNitlack + plastfr. 
1 par slutsteg d:o med akliva deln
filter. Mycket bra pris. 0756/ 31230. 

SÄWES: 1 st teleprinter Creed 7B. 
1 st teleprinter Creed 7B komplett 
med originalhuv och fullständig be
skrivning. Hämtning tel 0760/ 541 85 
efter 19.00. 

NYHET 
Trådlös portabel te lefon med ring
signal. tryckknapp och fingerskiva. 
Räckvidd 200 meter. Fungerar som 
en vanlig telefon. Anslutning för flera 
linjer. Specialutf uppt 20 km. 
NYHET DIKTAFONER 
Speltider 1 x l tim till 7 x 7 tim med 
mierokassetter. Omnitrade I nnova
tion. Box 3061 . 17103 Solna. Tel. 
08/273700. 

Elektroniske digitalure. Byggsatser till 
lågpris. Trochmann. DK 2700 
Br~nsh~j . Telefon 009451 605544. 

GASDETEKTORELEMENT typ 711. 
Hög känslighet för koloxid. Driftsp 
10- 15 V. Glödsp 5 V 50 mA. För 
koloxidiarm. röklarm m m. Pris 64:
inkl moms. Schema bil. Stenhamra 
Import. Gallerigr 5. 170 15 Sten
hamra. tel 0756/462 20. 

TEAC A-2340R 4channel Si mul
Track Automatic Reverse. Teae mixer 
A x 3006 ingångar. 4 utgångar. Teac 
4channel Dolby AN300 byggt för 
mobilt bruk. Säljes förmånligt . Peter 
Engleson. tel 044/ 12 36 46. 

Celestion 

en helt ny serie av ultra
moderna högtalare - desig
nade av specialister - med 
nya material - nya metoder 
- för bättre ljud och hög
Te noggrannhet! 

UL-serien kombinerar veten
skap och teknik - musik och 
konst. Kolla data-tabellen ! 

()et kostar bara 10:- per rad an lMOft'iltf"II uncItr ".lIt möj
ligt " - radio" televisions radaMOftSef'". Annonstm skall inle 
van längre in 10 rader. L.äpaa pris är 30 :- (3 rader). Har 
du "'gol o" sälj_ sA skall du pro .. " olk möjlögt" - ndio & 
.tIforisi0n5 radannofRr ! Använd Iwp. som finns i ticWngen. 

KÖPES 1 st kombinerad tekniks M ini 
10 högtalare med inbyggd förstärka
re, Johan Collin e 17 031 / 2775 76. 

DJUNGELWUD har inte längre affär. 
Pickuper har jag fortlarande. dock en
dast på postorder. Empire 2000E3 
för 250:- som ex. Skicka efter lista : 
Dlungelljud. Box 11107. 100 61 
Stockholm. Tel 08/ 4007 02. 

ELEKTRONIK-SURPLUS 
Tulegatan 37. Stockholm. 
Transf. reläer. högtalare. motorer. 
instrument m m. m m . 
Öppettider yard 17-20 lörd 10-15. 

BYGGSATSER 
till " kolboxen" och likn. ExponentiaI
horn. Bällsta Träindustri AB. Karls
bodavägen 12. Bromma. Tel 08/ 
29 16 16. 

EXPONENTlALHORN 
70/ 80-hornet lräsats i högsta kval,te 
med fasade kanter inkl Gamma BK 
3013 A. ENDAST 425:-. Pioneer PD 
50 + PH 50 ENDAST 945:-. DKT 
11 ENDAST 188:- . Skriv till Ljudia. 
Komministergatan . 4. 542 00 Marie
stad och begär ytterligare information. 

2N3055 RCA lOst 80:-. 
KONDENSATORSATS ca 200 blan
dade pappers. folie. styrol. keramisk 
rör och skivkond, 1.5 pf- 0.47 ~f 25:
+ frakt. Kom-radio o div hemelektro
nikapparater. Begär katalog o prislista. 
GH Elektronik Service. Groland 
6612. 44400 Stenungsund. tel. 
0303/ 781 79. 

Celestion Celestion 

M:xlell UL - 6 UL -8 UL -10 

Frekvensomfång Hz 35- 28000 30- 28000 20-40000 
Effekt W 40 50 100 
Dimensioner nm 292x4l2x222 584x280x235 673x3l7x380 

IADVElab Audio Data Video Equipment 
Box 40 202 0103 44 Stockholm oTfn 08/606763 

o .. 
ii 
!Ii 

~ Celestlon Celestion Celest!on Celestlon g 
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Billigt! 
Det kostar bara 10:- per rad att 
annonsera under " allt möjligt" -
radio & televisions radannonser. 
Med kupongen här intill är det en
kelt att bara fylla i en bokstav i 
varje ruta och lämna en ruta tom 
mellan varje ord. Du ser genast 
hur många rader det blir och vad 
annonsen kostar. Annonsen skall 
inte vara längre än 10 rader. Lägs
ta pris är 30:- (3 rader ). Har du 
något att sälja så skall du prova 
"allt möjligt" - radio & televi
sions radannonser! 

Manus till 'allt möjligt" 
( Skriv din annons här;) 

radio & televisions radannonser 

, 

! 

D E T IG A R I N 3t4 T E C K EN P A RA IL E N 

Namn .. . ..... .. .. . . . . ... ...... .. , .. Tel . . .. . . . . .... . . 
RT 9 -76 

Adress . ..... .. . ...... . . . .. ... . . .. .. . 

Postadress ..... ... . ... ... . . . .. . -. . . 

Betalningssätt : 
D check bifogas D emotser faktura 

---_____________ L. ~. _. _ . _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _._ 

. Prenumerera på 
radio& 
television 
så får du den 
direkt hem i 
brevlådan! 

Inte dumt. 

PRENUMERATION 

Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION 
ett år framåt och får 12 nr (11 utgåvor) för kronor 
79: - . J ag betalar senare när inbetalningskortet 
kommer. 

VAR GOD 07 207 392 
TEXTA TYDLIGT! 
Efternamn Förnamn 

c/o AT 9 -76 

Gata, postlåda, box etc 

Postnummeri Adresspostanstalt 

----------------~. _. _. _. _. _. _. _. _. -. _. _. _. _. _. _. _. _. _ .. 
ViIIdu 
vetamera? 
radio & television hjälper dig gär
na med ytterligare upplysningar 
om de produkter som annonseras i 
tidningen. Ringa in numren på de 
annonser som du vill veta mer om. 
Varje annons är ju försedd med ett 
nummer. Det är bara att fylla i 

. kortet med namn, adress etc och 
posta det till oss. Vi ser till att du 
snabbt får svar. All informations
tjänst är kostnadsfri! 

J ag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ·48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 II I 112. 

113 114 11 5 11 6 11 7 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 17 1 172 173 174 175 176 
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22022 1 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 
24 1 242 243 244 245 246 247 248 249 250 

Namn ........ ...... . . . ....... . . . . . . 
AT 9 -76 

Adres.o; ... .. .... .... ... . . . ... .. . . ... . 

Postadress .. ....... ... ...... . . . 



radio&. 
television 
Box 3177 
10363 STOCKHOLM 3 

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

radio&. 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

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

radio&. 
. television 
·Box 3177 
10363 STOCKHOLM 3 

HI Fl BYGGSATSER 
MINIC 1120-RL 
. . . en mycket bra högtalare 
som ger högt ljudtryck. En av 
de allra bästa i byggsats .. . sä
ger STEREO HI Fl i nr 4 1976. 

100 Watt märkeffekt 
2 Watt driftseffekt 

60 liter sluten låda. 
Säljes parvis : H+V-Iåda. 
Nu med skumplastfront . 

38 liter basreflexlåda. avstämd 
för maximalt flat frekvenskurva. 
50 Watt märkeffekt. 

2 Watt driftseffekt. 
Kombinerad direktlrundstrålan
de diskant. Innehåller 4 hög
talarelement. 

Frekvens och distorsionskurva 
M4 enL mätn. på Statens Prov
ningsanstalt. 
Våra Högtalarbyggsatser består 
av färdig låda med alla tillbehör 
samt skumplastfront. Lådorna 
är fanerade i Valnöt. Svart Ek 
eller Jacaranda. 

PEERLESS PMB-6 Orthody
namic-Stereo-Hörtelefon. De 
elektrostatiska hörtelefonernas 
ersättare? 
Dessutom stor sortering av 
högtalarelement. filter. dross
lar. kondensatorer. fronttyg. 
skumplast. fårull. tonband. för
stärkare. tuners mm . 
Vår fullständiga katalog erhåller 
Du enklast genom att sätta in 
4:- på postgiro 6979 14-0 . 

MINIC TELEPRODUKTER 
BOX 12035. 75012 UPPSALA 
Prästgårdsgatan 1. Tel. 018/ 10 93 90 

Informatlonstja nst 65 



Xelex' 
FÖRSTÄRKARE 

låter bra 

DD-IO,2xIOOWi4ohm 

Data: Frekvensgång: 
Effektbandbredd : 
Distorsion: 

Brus och brum : 

20 Hz - 20 kHz ± 0,2 dB 
l Hz - 100 kHz - 3 dB 
Typ 0,02% vid 1kHz 

0,1 % "20 kHz 
A-vägt typ - 105 dB 
under 100 W 

Varför låter en förstärkare bra? Något definitivt svar 
på denna fråga finns inte, men vissa krav måste vara 
uppfyllda för att förstärkaren skall få ett naturligt, 
ofärgat och behagligt ljud. Främst måste förstärka
ren vara linjär. Det betyder att vanliga icke-harmo
niska summa- och skillnadsprodukter måste vara 
låga eller obefintliga. Den vanliga intermodulationen 
måste alltså vara låg. Dessutom bör effekt band bred
den vara hög, så att alla slags transienter återges per
fekt - även lågfrekventa. Detta garanterar också fri
het från TIM enligt det enda relevanta TIM -kriteriet: 
effektbandbredden skall vara större än småsignal
bandbredden. 

Är dessa krav uppfyllda och några till så låter för
stärkaren med största sannolikhet bra. 

Visste Du att Sveriges Radio sedan 8 år köper prak
tiskt taget alla sina effektförstärkare från Xelex. Det 
har dom gjort efter noggranna prov och jämförelser. 

A'ven Du som vill ha det bästa 
- gör som de flesta professionella användare: 

gå över till X e l e x! 

Xelex 
Hardemogatan 1, 124 44 Bandhagen, Tel. 08/86 00 50 

Sydimport 
400-Wtr 
DC V: O.S
SOOO Volt. 8 
områden (20 k 
l/NI 
AC V: 2.S-
1000 Volt. 6 
områden (4 k 
II NI 
DC A: SOIlA-
10 A. 6 områden 
ACA: 100 mA-lO A, 3 områden 
Ohm: R x 1 till 10 k. (O- SO M I/I. 
S områden 
Pris ink!. moms 300:-

SYOIMPORT 
72-200 
200000 Nolt. 
Bättre än FET
instrument. DC 
Volt: 60 mV. 0.3. 
3. 30.120.600. 
1200 V. DC Amp: 
6 !lA. 1.2. 12. 
120. 600 mA. 
12 A. AC Volt : 3. 12. 60. 300. 1200 V. 
AC Amp: 0- 12 A. OHM : Rxl . Rxl00. 
Rxl K. Rxl00K. DB : - 20-+ 66. Instru
mentet försett med polvändare. Extra 
kraftiga testsladdar medföljer. Ideal
instrumentet tör all avancerad service. 

Signalgenerator 
Tech TE-20 D 
Frekvensområde: 
120 kHz till 500 
MHz uppbyggd på 
6 band. 
Intern modultation 
400Hz 

Pris inkl moms 
Kr 375:-

Rörvoltmete, Tech TE-65 

DC V: o - 1.5 - 5 
- 15 - 50 - 150 
- 500 - 1500 Volt 
AC V: O - 1.5 - 5 
- 15 - 50 - 150 
- 500 - 1 500 Volt 
rms 0 - 4 - 14 -
40 - 140 - 400 -
1400 - 4000 Peak 
to Peak Ohm: R x 10 

Kr 318:-

- .. 
- 100 - 1 K - lO K - 100 K - l M 
- 10M (0.2 - 1000 M l 
dB-skala : - 10 dB till + 65 dB 
Ingangsimpedans: 11 Mohm 
Strömkälla: AC 220 volt. 50 Hz 
Dimensioner: 140 mm (bl x 215 mm 
(hl x 1 50 mm (dl 
Vikt: ca 2.5 kg Kr 340:-

TV-7081 EM 
Högkänsligt FET
laboratorieinstru
ment. 12 M I! 
ingangsmotstand 
Meter: 36!lA 
21 omrade med 
OFF position. 
DC V 0-0.3-1.2-
12-60-300-1.2K 
(12M!1 INPUT 
RESISTANCEJ 
AC V 0-3-30-
120-600 
(lOK NI DC A 0-60!l- 600w6OOm 
OHMS 0-1 K- 1 OOK-l OM-l oooM (9 
Mid-Scalel dB - 20 to +63 Storlek 
165H x 130W x 620 Vikt 615 g. 

Kr 299:-

AC Brygga Belco BR-B 

R: 0.1 II - 11.1 M II. Noggrannhet: 
0.1 - 10 II ± 2 % + 0.1 II 
1011-5MII±1% 
5MII-ll .1MII±S% 
L: 1 uH - 111 H. Noggrannhet: 
1 uH - 100 u H ± 5 % ± 1 uH 
1 mH - 111 H ± 2 % 
C: 10pF - 1110uF. Noggrannhet: 
10pF - l000pF ± 2%:1: 10pF 
lllpF - 111 uF ± 1 % - 1.5 % 
llluF - 1110uF ± 5% 
llluF-lll0uF±5% 
T: 110000 - : 11100. Noggrannhet: 
± 1 % - 1.5% 
Bryggans växelspänning: 1 kHz 
Strömkälla ' 9 volt (006 p" Il 
Dimensioner: 182 mm (bl" 75 mm (hl 
j( 1128 mm (dl. Vikt : ca 1 kg 
levereras inklusive: Batteri och 
.bruksanvisning. Kr 395: -

TONGENERATOR 
TE-22 D 
Frekvensområde: 
20 pis - 200 KC 
på 4 band. Sinus 
och fyrkantvåg. 
Moderna dubbelral
tar. 140" lIS" 
170mm. 

Kr415: -

Sydimport CB-78 
Nu ater i lager för omgaende leverans. 
5 watt 23 kanaler syntesstation. Dubbel
super. komplett med alla kristaller. 
Ny upplaga. Bättre. billigare. effektivare 
än nagonsin. Pris endast 615:-

Sydimport PR- l S "Den lille jätten" 3 watt 
Vart tog han vägen? Nu är han här igen och har vuxit 
sig ännu större. Inte till formatet men till styrkan. Kraf
tigare. bättre. strömsnålare än någonsin. 2 Kanaler. 
brusspärr. tonanrop. öronmussla. Känslighet 0 .5 !lV. 
Dimensioner och vikt som en 500 mV-statiOn. Finnes i 
två olika utföranden. 

Te- lO 

3 watt 18 volt 
Passande läderväska 

Kr415:
Kr 40:-

Marknadens absolut billigaste och minsta l-watts
apparat. För sitt pris fullkomligt enastående. Tack vare 
kompakt uppbyggnad har dimensionerna kunnat ned
bringas till fickformat. TC- l0 är ej nämnvärt större än 
vanliga 100 mW stationer. 
TC- l0 har alla finesser som finns på större och dyrare 
apparater. 2 kanaler. 12 transistorer. tonsignal. öron
mussla. uttag för extra högtalare och laddningsjack för 
nickel-kadmiumbatterier. 1 watt inmatad effekt. Käns
lighet 0.5 !l V vid 10 dB S/ N. Apparaten är även utrus
tad med squelch. Kan justeras till 1.5 watt. Kr 255:-

Passa på tillfället : Ett mindre antal apparater och instrument med obe- . 
tydliga skönhetsfel utförsäljes med 20 % rabatt. 

Vi söka återförsäljare över hela landet. Även privatpersoner kunna antagas 
som återförsäljare. Vi ha de absolut lägsta nettopriserna. Rekvirera vårt nya 
försäljningsprogram med speciell nettoprislista för återförsäljare. Sändes 
mot Kr3 :- i frimärken. 

:Älv~ö Sydimport Aktiebolag 
Vansövägen ' l . 12540 Älvsjö 2 . Tel. 08/ 4700 34 . Postgiro 453453-3 
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AMPEX 

AMPEX 
ATR-100 

Ampex AB, Ljudavd., Box 7056 
S-172 07 Sundbyber!VSverige 
Tel. 08/28 29 10 
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RADIO & TELEVISION NH ~ 1976 

Annonsörsregister för Radio 
8. Television nr 91976 
A -ljud 
Adakta 
AOVE 
Alfa·Ton 
A mpex 
Audio Lab 
Audio Stockholm 
Bang & Olufsen 
Beckman Innovation 
BJ :s A -produkter 
Cu rb 
OJ sseldort Massan 
EBAB 
Ekofon 
Electro bygg 
Elektronikskoian 
Elektroniktjänsl 
Elfa 
Eumlg 
Frekvensla 
Glotta 
Handic -bolagen 
Hewlett-Packard 
HI Fl Kil 
Högteldl. Torsten 
Inertia 
Inko 'x 
JB N 
Jenvlng. Tommy 
Josty Kil 

Kåbe 
Larsen & ~ edholt 
Ljudex 

LJ udmllJo 
Malmstens Musik 
Mascot 
MaTer Import 
MBG Audlo 
Mlnlc Teleprodukter 
M..i nchen M assan 
Nordiska Teleprodukl '" 
Persson. MartIn 
PIckering 
Planeer 
Rydin Elektro~kustlk 
Rådberg . HA B 
Scapro 
Schlumberger 
Servex 
Sentec 
Siemens 
Siren Skyddslarm 
Sonab 
Sv Audioproduktlon 
Sv Deltran 
Sv Philips 
Tandberg 
Tektronlx 
Telac 
Thellmod. Harry 
Tonala 
Transduktor Wtndmg 
TRU 
U66 Elektronik 
VIdeoprodukter 
Wi lmslow Audlo 
Yamaha 
Alvsjö Sydimport 
r) <;tmark Import 

21 
94 
94 
79 
98 

2B . 29 
72 . 73 
76 . 77 

25 
92 
65 
98 
75 
91 
B3 
92 
92 

100 
51 
B5 
90 

49 . 99 
47 
91 
B7 
90 
94 
68 
B7 
23 
B8 
B9 
25 
93 
98 
9 2 
88 
92 
96 
91 

4 
81 
84 

57 . 69 
2 . 78 

86 . 9 2 
90 
89 
45 
39 
35 
91 
11 

9 
90 
59 
82 
55 
92 

5 
80 
97 
91 
93 
92 
9 2 

7 
9 7 
9 7 

Dr. Böhm 
orgelbyggsatser 

stereomixer 
elektronisk leslie 

förstärkare 
rytm- och ackords

tillsatser m m 
Katalog mot 5:- i sedel 

eller frimärken 

Malmstens 
Musik AB 
Box 3096, 58003 Linköping 

Tel 013 - 1372 00 
Gatuadr: Industrigatan 11 

(E-4 genomfarten) 

Informationstjänst 70 

Prenumerationstjänst 
Postadress : Box 3263. 
103 65 Stockholm 3 
Telefon: 34 07 90 
Postgirokonto : 88 95 00-5 
Prenumerationspris : 
Helår 12 nr 74 :-. 
Reservation tör pris 
ändringar. 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjänst. Box 
3263, 103 65 Stockholm 3 . i Sverige pa 
nårmaste postanstalt med postens t id
ningsinbetalningskort postgirokonto 
889500- 5 . 

Definitiv adressändring, so m maste 
vara förlaget tillhanda senast 3 veckor 
innan den skall träda i kraft . görs skrift 
ligt antingen på av förlaget utsänd blan 
kett eller postens adressändringsblankett 
2050.03. (Adressändringsavgift 1 :50.) 

Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen på senast mottagna tidning 
eller dess omslag klistras pa adress
andringsblanketten. 

Adressändring pa utländskt postabon 
nemang verkställes pa posten i respekti 
ve land. 

Lösnummer och aldre exemplar : Rek
vireras genom Pressbyran eller direkt 
fran Ählen & Äkerlunds Förlags AB For
säljningsavdelningen . Torsga tan 21 . 
Stockholm Va , tel 08/ 349000. Bifoga 
inga pengar. tidningen sänds per postför
skott. - Obs! Alla tidigare exemplar än 
vissa fr O m årgång 1966 är numera slut. 
Redaktionen kan icke effektuera beställ 
ningar på kopior av artiklar ur ä ldre nr! 

AOVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
PublIcItas Medla . Vlemlnckveld 44 . B-200 
Antwerpen . Telephone 03/ 33 54 61 . Telex 
33795 
France 
R I P.S A 26. avenue Victor· Hugo. 75 11 
Paris 16. Telephone 01 172773 04 . Telex 
61067 
Denmark 
CIVI~ konom Bent S W issing . In ternational 
Marketing Service. Kronprinsensgade 1. 
OK· 1114 Kopenhamn. Tel 01 / 11 5255 
Germany 
Publicitas GmbH. 2 Hamburg 39 . Bebelal · 
lee 149. Tel 040/ 511 0031 35 . Telex 
02 15276 
Holland 
Publlcttas. 38. Plantage Mlddenlaan . Am 
sterdam 1004. Telephone 020/ 23 20 71 . 
Telex 11656 
Italy 
Etas Kompass. Riv1ste Estere. Via Manteg
na 6 . 20154 M ilan o. Telephone 
02/ 347051 . Telex 33152 
Switzerland 
M osse·Annoncen AG . CH ·8023 2!J rich. 
Limmatquai 94. Telephone 01 /473400. 
Telex 55235 
United Kingdo m 
Frank L Crane Ltd. 16 - 17 Bnde- Lane. 
London EC4Y 8EB. Telephone 01 / 353 · 
1000. Telex 214B9 

Principscheman 
Principscheman i RT ar ritade enligt föl 
jande riktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styckIis 
tor. 

BetråHande komponentvårdena i sche
mana gäller att för motstand utelämnas 
ohm-tecknet . och för kondensatorer ule
lamnas F. 

Saledes är 100 = 100 ohm. 100 k = 
100 kohm , 2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 
pF, 30 n = 30 nF (1 n = 1 000 p). 3 u = 3 
u F osv. Alla motstånd 0 ,5 W , alla kon
densatorer 250 V provsp om ej annat 
anges i stycklista. 

Alla förfrågningar so m avser i RT pu 
blicerat material - artiklar. produktover
sikter m m samt byggbeskrivningar sche 
man och komponenter liksom kretsar -
resp allmänna frågor skall göras skrift 
ligen till red . Telefonförfrågningar kan i 
allmänhet inte besvaras p g a tidsbrist . 
För alla upplysningar om äldre RT-nr :s 
innehäll hänvisas till bibliotekens inbund
na årg med årsregister. 



HR III A 
60W 
48 L 

25- 20000 Hz 

800-3500 Hz 

•• 
HOGTALARNYHETER 

Märkeffekt 
Volym 

Frekvensomfång 
enl. DIN 

HR II A 
50W 
28 L 

35-20000 Hz 

Delningsfrekvenser 800- 3500 Hz 

Ljudex HR III A och HR II A är konstruerade för att opti
malt tillvarataga basreflexprincipens fördelar, vilka inne
bär ett utökat frekvensområde nedåt och lägre distortion 
underc:a 200 Hz ned till högtalarens undre gränsfrekvens. 
För att uppnå detta krävs dels en tillräckligt stor lådvolym 
och dels ett lågt Q-värde hos baselementet, vilket i sin tur 
kräver en kraftig magnet. Endast ett fåtal av marknadens 
högtalare uppfyller i dag båda dessa krav - Ljudex hög
talare gör det. 
Dagens Hi-Fi högtalare är oftast antingen "direkt-" eller 
"rundstrålande". Vi kallar vår högtalarserie för "halv
rundstrålande" . De snedställda bafflarna och de två 
diskantelementen gör att de förstnämnda typernas för
delar tillvaratagas. Diskantljud skall nämligen nå lyss
naren både reflekterat och direkt. En stor stråksektions 
luftighet framhävs genom reflexiob från väggar till tak. 
Instrument som frambringar skarpa attackljud (t. ex. slag
instrument) låter dock ofta förvrängt och utslätat hos en 
rundstrålare då de högfrekventa delarna når lyssnaren för 
sent - enbart via reflexion. Här krävs således ett di5kant
element som förmedlar dessa delar av musiken direkt 
till lyssnaren, så att inte distinktheten går förlorad. 
Ljudex högtalare uppfyller både kravet på luftighet och 
distinkthet. 

Beställ gärna vår informativa broschyr. 

WUDEX. Kantorsg. 4 - 75424 Uppsala 
Tel. 018/122022 

250 sidor nY.ffig och 
lättsmält ljudkunskap för dig 

Radiobranschens Samarbetsråd har tagit fram en aktuell kurs i LJUD. 
Tre självinstruerande texthäften förmedlar ett gediget ljudkunnande. 
Kursen kräver inte några djupa teoretiska, matematiska eller tekniska förkunskaper. 
Här är innehållet i ljudkursen: 

~ Del 1: Allmän ljudlära. Örat och hörselsinnet. Ljudöverföringssysterri, mono, stereo 

\i
ch fyrkanal. Högtalare. Hörtelefoner. 

Del 2: Radiostereo. Skivor. Skivspelare. Pickuper. Bandspelare och band. 
U tstyrningsinstrumen t. 

Del 3: Förstärkare. Krav på uteffekt. Ljudanläggningar - samrvanställning och 

installation. Bilago,. Studietips. O,dlisu.. Beställ! 
Pris: endast 150 kr 

inkl.moms 

r-----------.., 
Jag beställer härmed ..... .. .. st ljud kurs (3 häften) å 150:- ink!. moms. 1 Porto tillkommer. 1 

1 Ort . . .............•....... Datum .. . ···· 1 
I Beställare HHHHHHHHHHH'H ' " •• H'"" , I 

~ an RADIOBRA '.sCHE'lS SAMARBETSRAD 

1 Företag ...... ...... . 

1 Adress 
AT 9.76 1 

tWUTBILDNING 
Sveavägen 17, 6 tr, 111 57 Stockholm. Tel 08-204461 

....................................... .... , 

I Insändes till RR·utbildning , Sveavägen 17,6 tr, 111 57 Stockholm. ...J 1.- __________ _ 



L.M. LABORATORV INO. INC. 
BOX 5, 24500 STAFFANSTORP ORDERTELEFON : 046-2572 55 

FÖRFRÅGNINGAR SAMT UPPLYSNINGAR VARDAGAR 
MELLAN KL: 14.00- 18.30 

I ÖVRIGT 24 TIMMARS ORDERMOTTAGNING PÅ BAND. 

USA. 189 SUMMER STREET, SOMMERVILLE, MASS. 02143. 
TEL: 617 - 776 - 2384 

FRAKT OCH EMBALLAGEKOSTNADER 
TILLKOMMER PÅ SAMTLIGA ORDER. 

KIT-012 RÄKNARE. 
4 OIGIT LSI MOS 0-9999 
• Drivspänning +5 till + 15 Volt för TTL eller C-Mos. 

• Dataöverföringsminne, nollställning, blankning samt true compliment 
ingångar. 

• Överflöde, count förlängning samt decimal utgång. 

• Reglerbar scanning hastighet, möjlighet för kaskad av 8 - 12 digits. 

• Byggsats innehåller kretskort, displaybord, 4 st. FND503 displayer, samt 
alla drivkomponenter och LSI - Mos krets. 

175.00 

1 MHZ KRISTALL TIOBAS 
• Kristall Tidbas lämplig till KIT-O 12. 0.005 % noggrannhet, justerad. 
• Utgångar: 1 Mhs- l00 khz- l Okhz- l khz- l OOhz- l Ohz- l hz-O.l hz. 
• Byggsats innehåller kretskort, 1 Mhz kristall , ICs, Inkopplingskomponen

ter samt beskrivning. 

TTL __ ....:.1....:.1 =5.:...::.0:....::0=----=C_-M:..=..:...:::O:::...,.:S=--_135.00 

300 KHZ KRISTALL TIOBAS 
• Utförande samt data sa mma som 1 MHZ KRISTALL TIDBAS, förutom 

att kristall samt första utgången är 300 KHZ. 
• Byggsats innehåller kretskort, 300 Khz kristall , ICs, Inkopplingskompo

nenter samt beskrivning. 

TTL 95.00 C-MOS 115.00 

DIGITAL UR I 
BYGG-SATS 

lSI-4 6 Oigit alarmklocka i byggsatsform. Extra tillsatser för kombinerad temperatur 
och tidsangivning samt tillsats för automatisk till - och avslagning av ljus, värme
plattor, TV, Radio m.m. upp till 7 Amp . Tidbas med kristall för batteridrift finnes också. 
Fullt komplett med låda och transformator. 

LSI-4B. Med 6 st. Röda , Gula eller Gröna 7 ,5 mm Display .... . . . .. . . . 
lSI -4C. Med 6 st. Röda 12 ,5 mm Display typ DL 727 . 
LSI -4D . Med 6 st. Röda 21 mm Display typ FND 807 
lSI -4F. Temperaturangivning växelvis automatisk med tidsangivning tem

peraturområde Q- laO grader Celsius. Byggsats innehåller krets
kort samt alla komponenter och inkopplingsschema för inkopp
ling till klockan. 

LS 1-4F. Av- och tillslagnings timer med alarm 7 amp kapacitet . Byggsats 
innehåller kretskort komponenter samt beskrivning . 

LSI -4G. Skärpkontroll av displayer för konstant ljusstyrka ... 
lSI-4H . Kristalltidbas lämplig vid batteridrift. 

lSI - S. 6 Digit klocka utan alarm. Byggsats innehåller kretskort alla korn
ponenterdisplaybord samt 6 st. 12.5 mm röda FND 503 catade 
type displayer. Exklusive hölje och transformator . 

lSI -9 . 4 Oigit alarmklocka i byggsats med möjlighet till anslutn ing samt 
avslagning av radio eller liknande, klockan är också utrustad med 
7 min. alarmförlängning. Fullt färdig byggsats med deluxe hölje 
och transformator. Displayer typ FND 70. 

lSI-l0. Kristallstyrd 4 Digit bilklocka med 4 st. 12.5 mm. displayer 
klockan är utrustad med speciell skydds- och störningsci.rcuit . 
Klockan kan anslutas till 12 volt lik- eller växelström varför den 
även är lämplig till båt och hem. Speciell circu it för batteri
besparing är också inbyggd. Byggsats innehåller alla komponen-

210:00 
240 :00 
260:00 

145:00 

95 :00 
16 :50 
75 :00 

135 :00 

175 :00 

ter, kretskort samt hölje. 225 :00 

lSI - 11. Digital armbandsklocka i byggsats. Klockan visar timmar och 
minuter samt minuter och sekunder samt månad och datum. Hölje 
tillverkat i Schweiz, guldplaterad framsida samt rostfri stötsäker 
baksida. Automatisk justering av kalendern . Noggrannhet 5 sek. 
per månad, normalt batteri liv 1 år 

LSI-1 1 B . Samma som ovan men fullt färdig. 1 års garanti . 

LSI KRETSAR. 
lM70250 6 Digit alarmklocka 1101 1 x 256 bit RAM minne . 
28 pin . Mos typ multiplex . 45:00 6003 1 x 2048 bit Ram minne 
MM 53146 Digit utan alarm 35 :00 2101 1 x K bit Ram minne . 
LM 8038 Funk . generator . 29:50 82S129 4 x 256 bit PRO M . 
CA 3026 - Transistor Array . 5:50 17022048 bit UV. PROM. 
CA 3043 FM. le . 9:50 MM 5203 2K bit UV. PROM . 

lSI-l Kalkylator 6 funk 25:00 MM 5204 4K bit UV. PROM. 

lSI-2 Kalkylator 6 funk . . 30:00 CD 201 100 x 100 Matrix . 

245 :00 
320:00 

11 :50 
30 :00 
28 :00 
65 :00 
65:00 
85 :00 

135:00 
875 :00 

NYA MALMÖ CITY 
BUTI KE N FRÅN DEN 1 SEPT. " 
NOBELVÄGEN 54 B, 21433 MALMÖ 
VI HÄLLER ÖPPETVARDAGAR MELLAN KL : 14.00-19.00 samt 
LÖRDAGAR MELLAN 9 .00-15.00 . 

.1 HZ - 30 MHZ 
FREKVENS RÄKNARE 
Denna byggsats består utav 3 moduler. Kit 012 - 1 Mhz 
TTL-kristalltidbas samt Kit 016. 

Känslighet 100 mV. Till 1,5 Mhz varefter max. 500 mV. 

Trigger kontroll för fininställning utav komplexa vågformer. 
Ingångsimpedance 1 Meg. Ohm. 
Byggsats består av kretskort, ICs samt komponenter, samt 
fyrgang frekvensomkopplare. 

Kit 016 med omkopplare men utan Kit 012 sarpt TTL Tid
bas. Kr. 155:-

KIT 0 16B fullt komplett med Kit 012 samt TTL Tidbas. 
Kr . 405 :-

Kit 016C som Kit 016B men med 300 Khz Kristalltidbas. 
Kr. 385 :-

4 DIGIT DVM 
KIT 017 + 012 
DVM 1.999 Volt med polaritets indikator. 1 Meg. Ohm ingångs impedance. 
Noggrannhet ca 1 % efter justering. 
Byggsats består av Kit 012 samt Kit 017 . (Kretskort, komponenter samt 
beskrivning.) 

UNIVERSAL 
AUTO ZERO/ POLARITY 

31 /2 DIGIT MULTIMETER KIT 
WITH BRIGHT RED LED DISPLAY 

MÄTOMRÅDE: AC volt 300 
DC volt 600 

275.00 

MÄTARE I 
BYGGSATS 

PRIS: 575 :00 

Ström AC-DC 1000 mA. 
Motstånd 6 Meg. Ohm. 

AC- DC noggrannhet 1 % min. 
Resistance 0.1 % totalt. 
Ingång AC-DC 10 Meg. Ohm 

k::5c:: 

QTSOCKLAR 

FRÄN 21.50 

PULGENERATOR 

BEGÄR 4 FÄRGER 
KATALOG + 

PRISER 

MONITOR. 

'1 Visar logiskt läge utav 
DL. OTl, HTL, och C·Mos. 

a Snabbare än Oscilloskop. 
:3 Säkrare än Voltmätare. 
4 Söker själv sin ström· 

källa. Behöver aldrig 
justeras. 

PRIS 485.00 

EN UTAVVÄRA 
PRISB I LLlGASTE 

PROTO BORD FÖR 
101CS. 

PRIS 185.00 



NYHETER FRÅN 
IND.INC. 

MULTIPLEXADE READOUT BORD 4-6 DIGITS. 
kretskort för 4 digit FND 70 display . . . . 14:00 

\j
•• • • • • • n kretskort for 4 dlglt FN D 50X display . 15 '00 .... 2 3 4 5 B· kretskort for 6 dlglt FN D 50X display 2

1
0
5
°
0

0
0 : • : kretskort for 4 dlglt HP 7730 display 

kretskort for 6 dlglt HP 7730 display 2000 

~ / 

kretskortfor4dlgltDL727dlsplay 1500 
.:.-'\ kretskort for 6 dlglt DL 727 display 20'00 

er";" kretskort for 4 dlglt DL 747 display 2000 
, l 'i ~ kretskort for 6 dlglt DL 747 display 2500 

~ 
kretskort for 4 dlglt FND 80X display 20 00 

, kretskort for 6 dlglt FND 80X display 25 '00 

"" 1. Alla kretskorten ar fullt legerade for lång livslangd. 
... 2. Alla kretskort forutom DL 74 7 k orten ka n erhållas såsom fa rdiga 

., moduler. 1 års driftsgaranti. Begar prisuppgift. 

OPTO SPEC. LINJÄRA KRETSAR 

4\ Opto Coupler FCD 810 9 :00 Vo ltage Regu lators Operationa l Amp . 

Fototransistorer M R D 14 8:50 LM 309K +5V 9 :00 LM 301. 3 :50 
LM 320 - 5- 12 LM 307. 4 :00 

~ 
Infraröd lysdiod ME4 . 4 :00 - 15- 24 Volt 10:50 LM 308 . 7 :25 
Jumbo röd lysdiod . 1 :50 LM 340 +5 +12 LM 324 

Jumbo grön lysdiod . 1 :75 + 15 +24 Volt quad 12 :50 

! 
10 :50 LM 709 . 2 :75 

Jumbo gu l lysdiod . 1 :75 LM 723 V reg 5 :50 LM 741 . 3 :25 

I Mini röd lysdiod . 0 :95 Voltage LM 748 . 3 :25 
LM 3900 Mini grön lysdiod . .. 1 :25 Com perators quad 4 :75 LM 710 V camp LM 1458 . 5 :25 • DRIV KRETSAR ... 2 :50 LM 560 . 16 :50 LM 711 Dual c 3:00 LM 561 16 :50 

7447 7 segment avkod. anode 6 :75 LM 311 V camp LM 565 . 11 :50 
7448 7 segment avkod. catode 7 : 50 8 :00 LM 566 .. 14:50 
75491 4 x segment dnvkrets 5 :25 LM 319 Dual c 9 :00 LM 567V . 13 :50 
75492 6 x digit drivkrets 5 :75 LM 339 Quad c 8038 
2N3904 NPN drivtransistor 1 :30 12 :50 tongen . 29 :50 
2N3906 PN P drivtransistor 1 :30 Timers CA3043 .. 9 :50 
2N5401 PN P till Panaplex högsp. 1 :50 LM 555 timer 4 :00 

LM 553 quad t 

MICRO DATORER. 21 :50 

CPU 8008 kap. 8 bitar 
CPU 8080 superspeed 

225 :00 
350 :00 

~ ~ ~ PREMIUM aUALlTY 
~" 1IlIJI'ilYIl" .,.. COMPONENTS 

'1CLASS GARANTI. ~ C-MOS 

TTLs 
7400 
7401 
7402 
7403 
7404 
7405 
7406 
7407 
7408 
7409 
74 10 
74 11 
74 12 
74 13 
7414 
74 16 
7417 
7418 
7420 
7425 
7426 
7427 
7430 
7432 
7437 
7438 
7440 
7441 
7442 
7445 
7446 
7447 
7448 
7450 
7451 
7452 
7453 
7454 
7460 
7472 
7473 
7474 
747 5 
7476 
7480 
7483 
7485 
7489 
7490 
749 1 
7492 

1.25 
1.30 
1.30 
1.30 
1.35 
1.35 
3.00 
3 .25 
1.35 
1.45 
1.35 
1.75 
2 .50 
2 .45 
3 .25 
2 .60 
2 .60 
1.55 
1.45 
2 .50 
2 .25 
2 .50 
1.35 
1.75 
2 .45 
2 .45 
1.35 
6 .75 
6 .25 
6 .00 
7 .50 
6 .75 
7.25 
1.45 
1.4 5 
1.45 
1.45 
1.45 
1.50 
2 .20 
2 .55 
2.55 
4 .25 
3 .25 
3 .75 
6.50 
8 .25 

14.50 
4 .50 
4 .00 
4 .50 

TTLs 
7493 
7495 
7496 
74107 
74121 
74123 
74 125 
74126 
74150 
74151 
74153 
74154 
74155 
74157 
74161 
74163 
74164 
74165 
74173 
74174 
74175 
74177 
74181 
74192 
74 193 
741 95 
74 196 
74 19 7 

Varning ! 

4.50 
6 .75 
6 .75 
3 .25 
3 .50 
6.25 
5.75 
6 .50 
7.50 
7 .25 
8 .25 

10.00 
7 .25 
7 .75 

11 .45 
10 .50 
11.00 
11.00 
11.00 
11 .00 

9 .50 
8.50 

19.75 
9 .65 
9 .65 
8 .25 

11 .50 
8 .25 

Var noga med att 
alla TTls som du 
koper ar 1 Cia ss 
Garant erade. ty en 
ITL kan vara funk
tionsduglig men 
andå ej möta normal 
standard. Vilket förr 
eller senare ger då
lig funktion 

4001 
4006 
4008 
4010 
4012 
4015 
4017 
40 19 
4023 
4025 
4027 
4030 
4042 
4047 
4050 

2 .25 
14.75 
16.50 

7.50 
2 .75 

15.00 
13.50 

7.50 
2 .40 
2 .50 
6.25 
5.00 

13.50 
18.50 

8 .50 

4002 
4007 
4009 
4011 
40 13 
4016 
4018 
4022 
4024 
4026 
4028 
4035 
4046 
4055 

2.25 
2 .50 
7.50 
2.35 
5.00 
6.75 

16.50 
13.50 
12.75 
18.50 
14.50 
14.50 
18.50 
18.50 

OBS ! TTL samt S - H - L typ TTls samt 
C-M os ti ll militär standard ka n levereras 
från lager i Texas. 

LM370 
LM376 
LM377 
LM380 
LM381 
LM382 
LM 540 
LM 1310 

CA3043 

AUDIO 

AGC Squelch Ampl. 8 .50 
Audio Volt Reg. 5.75 
Steroa 2 W Amplifier . 18.50 
2 W Audlo Amplifier . 10.50 
Dual Preamplifier 12.50 
Sterio Preamplifier 12.50 
70 Watt Power Driv 15.50 
FM Steroa Dem. 
Phase L. 22 .50 
FM. IF Ampl. Lim. Drov. 9 .50 

MOLEX PINNAR ! 

~~ 
~~ Bi ll igare än socklar. 

100 st. 6.25 
500 st. 28.00 

5000 st. 200.00 
20000 st. 700.00 
40000 st. 1350.00 

200 st. 12.00 
1000 st. 50.00 

10000 st. 375.00 
30000 st. 1 050.00 
50000 st.1500.00 

För högre kvantitet begär offert. 

Socklar I högre kvantiteter finnes också 
till förnamliga priser. 

A LL MOMS ÄR INKLUDERAD 

HÖSTENS 
tiL.M.LAB. 
FND 503-10 

• 

FND 503 catode typ e 
FND 510anodetype 

röda 12,5 mm höga siffror 

drivström 5 mA, per segment 

Pris: l st1 3: 50 4 st 50 :00 

FND 70 
catode type 6 mm röd siffra iI~ 
drivström 10 mA per segment .. 

Pros : 1 st 7 :00 4 st 2 5 :00 

MAN3 
catode type 3 mm röd siffra 
drivström 5 mA per segment 
Pris: 1 st 4:50 lOst 40:00 

.~ U) 
\" • • , '~URROUGHS 12 DIGIT 

Neon Orange Gasdischarge 6 .5 mm siff

ror, komma, decimal. minUS, overflow 

samt minnesangivning . Sockel inklude

rad. 

Pris : 30 :00 2 st 50 :00 

FND JUMBO 
FND 800 catode typ e 

FN D 807 anade type 
röda 21 mm höga siffror 

drivström 10 mA per segmen t 

Pris: 1 st 24 :50 4 st 90 :00 

"m ?o~ ,~~,~. _ 
röda 12.5 mm höga siffror 

drivström 20 mA per segment 

Pris : 1 st 28 :50 2 st 50 :00 

6 Oiglt Array, 

samt Minus e 
3 mm siffra e 
Catode typ e 

Prisbillig e 

PRIS : 18.00 

TEXAS INSTR. 

10 st. 140.00 

•~~ty?e~~m~ röd siffra 

drivström 15 mA per segment 

Pris : 9 :00 5 st 40 :00 

LlTRONIX Dl- 33B 

catode type 3 st 3 mm 

röda siffror. Drivström 

5 mA per segment 

Pris: 11 :00 

_ c~o~ t~e ~~ ~ml!~iffror 
~ extra hög ljusintensitet 

d rivström 5 mA per segment 

Pris : 12 :00 3 st 30 :00 

~ POWER ~ 
~ TRANSISTO~ 

HALVLEDARE 

$I 2N389 NPN T053 85 Watt a 
60V .. ..... 4 .75 

2N1648 NPN T064 40 Watt 
~ 80V .......... 3.95 

MJE3055 NPN T0220 90 W 
~ 60V 4 .25 

2N3055 NPN T03 115W 
~ 60V . 4 .75 

2N3429 NPN Stud. 150 W 
å 50V . 7 .50 

2N5296 NPN T0220 36 W 
å 50V ... 6.00 

2N6109 PNP T0220 36 W 
å 50V . 6 .00 

2N5296 ·2N610936W 
Push Pull .... 10.50 

~ PLASTIC. , 
2N2222 
22N2222 

2N2501 
2N2369 
2N3638 
2N3904 

2N3906 
2N4400 
2N5401 

NPN Video Rf Driv. 
NPN Dual Matched 
Steno 
NPN Rf. If. FM mm 
NPN Universal . 
PNP Universal ..... 
NPN Driv. trans. mm 

PNP Driv. trans. mm. 
NPN Universal . 
PNP Högspännmg. 

1.25 

3 .25 
1.75 
1.35 
1.35 
1.20 

1.20 
1.35 
1.50 

,JI FET. UJT. ~ 
N-Channel som TIS 73 
P-Channel som 2N3820 . 
UJTT018 som 2N4891 
UJT Programbar som 2N6028 

4 DIODER 
1 N4148 Swltching diade . . . 
lN4002 l ooVoltå 1 Amp 
1 N4004 400 Volt il 1 Amp 
1 N4007 1000 Volt il 1 Amp . . 
l eners 500 mW. 

3 .65 
3 .65 
3 .85 
5.25 

0 .35 
0 .45 
0 .65 
0.95 

3.9 - 5.6 - 6.8 - 8.2 - 10 - 12 - 18 
- 22 Volt. Pris per st. 1.25 
leners 1.0 Watt 
5.6 - 6.8 - 8 .2 - 10 - 12 - 15 - 18 
- 22 - 27 - 33 Volt. Pris per st . 2 .25 
leners 10.0 Watt. Metal. 
3.9 - 4 .7 - 6.8 - 8.2 - 15 - 18 - 22 
- 27 - n - 39 - ~ - ~ - ~ - ~ 
- l00 - 120-150 - 180Volt. 

Pris 5.75 

GARANTI! 
Likriktare Silicon . 

3 Amp. 
50V 

l00 V 
200 V 
400 V 
600 V 
800 V 

1.75 
2 .00 
2 .50 
3 .00 
3 .50 

12 Amp. 
3 .00 
3 .50 
4 .50 
5 .00 
6 .00 
7.50 

50 Amp. 
8 .00 

10.00 
12.00 
14.00 
17.00 
22.50 

100 A - 240 A - 400 A lagerförs i 
Texas. 

'BRVGGOR~ 
2 Amp. 4 Amp. 6 Amp. 25 Amp. 
200 V 6 .75 8.75 10.75 27.00 
400 V 9 .50 10.75 13.75 37.00 
600V 11 .00 14.50 16.50 47.00 

, SCR 9 TRIAS' 

SCRs 1.5 Amp. 6 Amp. 35 Amp. 70 Amp. 
50V 2 .75 3 .25 - -

l00V 3.50 4 .00 12.75 29.50 
200 V 5 .50 6 .25 17.75 51.50 
300 V 6 .75 7 .50 - -
400 V 7.25 8.50 24.75 73.50 
500 V 7.75 9 .00 - -
600 V 8 .50 9 .50 28.50 85.00 

Triacs 1 Amp. 10 Amp. 25 Amp. 
25 V - 4.50 -
50V - 5.00 -

l00V 2 .75 6.25 11 .50 
200 V 3.75 8.75 14.50 
300 V 4 .25 9 .75 16.50 
400 V 5.00 11 .50 18.50 
500 V 7 .00 13.00 22.50 
600 V - 15.50 26.50 

Special SCR 2N4443 8 Amp x 
400V .. 8 .50 

Special T0 5 Kylflänsar Stora 1.00 
SpecialDIae ER900 trigger . 1.65 

SCRs 150 Amp - 275 Amp - 450 
Amp mm. f innes alltid i lager i Texas. 

Vid beställning av större kvantiteter är 
snabbaste vägen över Texas ! 



UNAM CO T- l, slutkontroll, Lidingö 

VI GJORDE TVÄRTOM 
Det har blivit populärt att tala om hur mycket som kasseras i produktionen som ett tec
ken på hög kvalit8. 

Kan det verkligen ~ara så? 

Kassation tar tid - man måste ju veta vilka detaljer som skall slängas bort och därför 
måste alla detaljer kontrolleras . 

Kassationen kostar - även om tillverkaren inte kan ta betalt för defekta detaljer. måste 
denne kompensera sig med ett högre pris på de användbara delarna. 

Kassationen beror ofta på för stor variation i mått. s. k. spridning. Det betyder att en 
axel blir större. en annan mindre. Så länge som variationerna håller sig inom ett snävt. 
godkänt område (liten spridning) kan alla detaljer användas. När spridningen ökar får 
man ojämn kvalit8. Detaljerna måste då "passas ihop" till fungerande enheter. Reserv
dela r som sätts in kan inte ge de data som en gång var skälet till att köpa en viss 
apparat. Ännu större spridn ing ger kassation. 

Vi eliminerar detta genom att satsa på skickliga. svenska underleverantörer i kombina 
tion med väl anpassade arbetsmetoder. Då kan vi sköta kontrollen med statistiskt be
räknade stickprovsuttag . alla delar passar med perfekt utbytbarhet och våra leverantörer 
och därmed också vi behöver inte ta betalt för delar som inte används. Det är ett bättre 
sätt att uppnå kvalit8 . 

Om Du skickar efter mer information får Du klara papper på vår kvalit8 genom test
protokoll från Statens Provningsanstalt. 

Audio Stockholm, Storgatan 29, 11455 sroCKHOLM, 
Tel: 08/630230 



handie hifi/stereo 
Nu introducerar h a n d i c ett helt nytt hifi/stereo -program. 
Med en tuff och fräck design - så annorlunda att den väckt upp
märksamhet i hela världen. Och med pålitlig kvalitet in i minsta 
detalj . Programmet har tagits fram av h a n d i c utvecklingsav
delning i samarbete med internat ionellt ledande hifi-experter, så 
du kan vara säker på att elektron iken är av högsta klass. 
Programmet är helt komplett-och nu kan du få allt du behöver 
i förstärkare, skivspelare, högtalare, o s v, i samma design . Och 
inte nog med det : Alla enheterna är modulanpassade, så att du 
kan kombinera som du vill. Stapla på höjden eller ställa i en rad, 
bredvid varandra. 

Stereobänk på köpet ! 

Köper du något av vidstående h a n d i c stereopaket före 
den 31 december 1976 får du en svartbetsad stereobänk (värd 
ca 440. :-) utan extra kostnad . 

Intressanta priser - ännu intressantare blir de om du köper i paket. 
Det finns tre att välja på : 
Paket 1: En förstärkare 3030,ett 
par högtalare H L-30 och en 
skivspelare TT 30. 
Normalpris ink l. moms ca 3.335 :
Pa ketpri s inkl. moms ca 3.165:
Du tjänar 170:-

Paket 3: En förstärkare 3030, ett 
par högtalare H L-30 och ett 
kassettdäck 999. 
Normalpris inkl. moms ca 3.985 :
Paketpris inkl. moms ca 3.785 :
Du tjänar 200:-

Paket 2: En förstärkare 5050, ett 
par högtalare H L-50 och en 
skivspelare TT30. 
Normalpris inkl. moms ca 4.485:
Paketpris inkl. moms ca 4.225 :
Du tjänar 260:-

Fråga hos din radiofackhandlare 
efter hifi/stereo-programmet 
med orange linje! 

------------------------------------------------1 Fyll i och posta så får du den nya hif i/stereo-katalogen inom hågra 8 
dagar - och alla detaljer också om de förmånliga paketerbjudandena. 

Namn 

Adress 

Postadress 

Marknadsför komradio. biltelefoner. 
bilrad io/stereo. 
polisradio, hi f i och PA-utr ustning. 

Ii <j 6 

handic . 
bolagen -W 

Box 156 421 22 V FrOlunda Tel 031 450180 

Informationstjänst 71 



vi har 

15000 
olika komponenter i lager 

.- allt mellan antenn och jord. 

Hur beställer Du från oss? Skriv, 
telexa på nr 10479 eller ring 
dygnet runt! (Vi har automatisk 
telefonsvarare. ) 
På orderavdelningen har vi nio 
tekniker som kan ge Dig råd och 
tips om allt mellan antenn 
och jord. 

På vilket sätt Du än har beställt, 
hamnar Din order på redigeringen. 
På vår dataläsare kontrollerar vi 
att varorna finns på lager. Om 
något har utgått eller tillfälligt 
är slut ersätter vi om möjligt 
med likvärdiga varor. Din order 
går sedan för utskrift och 
vidare till lagret. 

På lagret plockas 
och kontroll varorna fram 

" eras noga. V' 
och sander iVä O . l packar 
order på m g. m VI får Din 
varor ä l orgonen och alla 

r agervaror å 
faktiskt iVäg g r paketet 
ELF A Ett samma dag från 
h . par tre dagar 

ar Du de beställd senare 
hos Dig. a varorna 

~;t1 Tele!,~ 
- 17 SOLNA 
'NDUSTR'VAGEN 23 • OB -

V7300700 
Informa uonSlJanst 72 


