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Superstapeln 
Superstapeln från JVC består av 

en serie spännande enheter gjorda för dig 
som vill ha en mer avancerad anläggning 
både Ijud- och designmässigt . 

Totalt behöver inte su perstapeln 
kosta dig mer än ca 5.000: - exkl hög
talare. 

Skivspelare Jl-A40. Direktdriven 
skivspelare med autoretur. Högklassig 
S-formad tonarm med äkta kardanupp
hängning och lågt placerad motvikt för 
lägre distorsion och okänslighet för yttre 
vibrationer. Stroboskop och finjustering 
av hastigheten samt lättinställd antiskating 
med skalor för både rund och elliptisk nål. 

Tuner JT-V3l. AM/FM tuner med 
känslighet 2 uV i mono, 20 uV i stereo. 
Exakt stationsinställning med lång, linjär 
skala , två instrument och stort, lättgående 
svänghjul. Stereodekoder typ PLL för 
lägsta distorsion , brus och kanaIöverhör
ning. 

Kassettdäck KD-35 . .Kassettdäcket 
har JVC:s eget patenterade tonhuvud , 
Sen-AIIoy , med ferrithuvudets slitstyrka 
samtidigt med permalloy-huvudets goda 
ljudegenskaper. Dessutom har det topp
värdeskännande ljusdioder för exakt nivå
inställning, Dolby brusreducenng och full 
ständigt autostopp . 

JVC 

Förstärkare JA-S3l. Uteffekt 2x 6OW. 
Anslutning för 2 bandspelare varav en på 
fronten . Pickup-tngangen tål hela 150 mV 
utan att överst yras. Tonkontrollerna, med 
klickstopp . ger speciellt låg distorsion 
tack vare tvastegs direktkopplade för
stärkare. Effekt bandbredd 10-90.000 Hz. 

Alternativ förstärkare JA-SI L Ut
effekt 2 x 45 W. Anslutning för 2 bandspe
lare, varav en på fronten. Pickup-ingån
gen tål hela 140 mV utan att överst yras. 
Volym och tonkontroller med klickstopp. 

Avancerad teknik för skönare musik. 
Generalagent: Rydin E.lektroakustik AB, Spångavägen 399- 401 , 163 55 Spånga Tel 08-760 03 20 
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VLP USA-introduceras. Om två år är den här 
Philips långspelande videoskivsystem börjar äntligen att produceras. Läs här 
om detaljerna vid introduktionen och om dess huvudsakliga funktionssätt. 
Hur bra är amatörfilmljudet? 
I en ingående granskning tar vi upp ljudkvaliten hos 8 mm filmkameror bl a. 
Pejling - RT:s specieUa nyhetssidor med aktualiteter och debatt, kommentarer 
och rec_ension 
Digitalprocess i ljud tekniken ger nya möjligheter 
RT:s utsände medarbetare Bengt Olwig rapporterar här från den amerikanska 
firman Soundstream som tillämpar digitalteknik för att uppnå en hittills okänd 
signalnivå. Bl a har man lyckats restaurera 60 är gamla C~uso-inspelningar. 
Stark utveckling av Hi fl-mottagaren 
Dagens receivers från Telefunken har moduluppbyggnad. Hur morgondagens 
mottagardelar ser ut har vi även fått inblick i: Med en mikrodator väljer vi 
program utan att veta vilken frekvens resp statio~ sänder på. 
Inspelat ljud 100 år -
År 1877 gav Edisons fonograf för farsta gången ifrån sig inspelade ljud. RT tar 
upp några tankar vid jubileet. 
Japanska MOSFET för 100 W audioförstärkare 
MOSFET kan nu användas i audioslutsteg för effekter upp till 100 W. De 
erbjuder en rad fördelar i jämförelse med vanliga bipolära transistorer, framgår 
det av den här rapporten med Hitachi-ursprung. 
Bygg själv: Högklassig förförstärkare 
En högklassig fOrförstärkare som komplement till tidigare beskrivna 2 X 75 W 
slutsteg har länge stått på RT-läsarnas önskelista har vi fått erfara. Här beskrivs 
ett mycket högklassigt, helt symmetriskt uppbyggt steg. Artikeln kompletteras 
med mätningar i R T -lab. 
Det nya ljudet - del 4 
Höstens serie om hemljudteknikens nuvarande läge och tekniska status avslutas 
här av S-E B0rja och RT-redaktionen. Bland nyheterna märks en rad nya för 
stärkare, OlM och ljudkvalitetsdeklarerad apparatur. 
Soundcraftsmen MA 5002: energisnål, patenterad förstärkare 
Soundcraftsmen har nyligen introducerat ett 250 W effektsteg som kallas 
"Vari-portional"' -kontrollerat. Bengt Olwig har träffat företagets chefskonstruk
tör Paul Rolfes. 
Från primitiv klangkropp till popålderselektronik - del 8 
Den uppskattade serien om gitarrelektronik går vidare. Detta avsnitt ägnas åt 
praktisk provning av tidigare RT -mätta gitarrförstärkare. Provningen har ut
förts av Janne Schaffer, Nicke Wöhrmann och Bo Klasson. 
Temperaturmätning med multimeter 
En multimeter kompletterad med en temperaturprob är ett användbart univer
salhjälpmedel vid felsökning i elektronikapparatur, eftersom många intermitten
ta fel då kan avslöjas. 
Den nya vågen i USA: Direktgraveringen - del 2 
Bengt Olwig fortsätter i detta avsnitt att orientera om direktgraveringstekniken 
i USA som spred sig utanför Sheffieids studio och som nu involverar en mång
fald inspelningsstudios. 
Från utvecklingssystem till dator för Basic - del 3 
l vår utbyggnad av Motorola MEK 680002, utvecklingssysu;m för mikrodato
rer, har vi kommit fram till anpassningen för terminal. 
Musikjubileum - Högtalare 50 år 
Philips jubilerar nu med anledning av att man tillverkat högtalarelement i hela 
50 år. Vi ger här en historisk återblick. 
Programmera räknedosan för taltransformation! 
Med vårt program kan man omvandla tal skrivna i olika talsystem. Vi inbjuder 
också våra läsare att medarbeta med egna program. 
Modern TV -fabrik i CeUe 
Telefunkens högrationella TV-fabrik i Celle "spottar"' fram en 24-timmars tes
tad TV var 12:e sek. Vi ger en kort rapport om verksamheten. 
Marcus Music - Nyrenoverad, toppmodern studio 
Marcus Österdahls moderna studio i Solna står färdig sedan en tid. Studion 
innehåller ett helautomatiskt mixersystem och har fått en ombonad inredning. 

Radioprognoser 
DX-sidan 
Audionyheter i korthet 
Nya produkter 
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Gunnar Nyström 
i HiFi & Musik nr 9/77 om: 

Mini Ring 

"MiniRing har ett 'stort' ljud. Den låter som 
en betydligt större högtalare och man blir 
verkligen förvånad om man först lyssnar och 
sedan beskådar lådan. Särskilt imponerande är 
ljudstyrkan men också basåtergivningen. 
Naturligtvis låter stora högtalare bättre om de 
är välkonstruerade men skillnaden är ofta inte 
stor när det gäller ljudkvaliteten. Spelar man 
med normal ljudstyrka i ett rum på c:a 50 m3 så 
låter det rent och ljudet har en mycket fin 
spridning med bra stereoeffekt. Basen låter 
rejäl även om man saknar den allra lägsta 
oktaven." 

Tekniska data 
Märkeffekt: 35W 
Volym: 4,51 
Frekvensomfång: 50-20.000 Hz 
Distorsion: < 3 % vid 80-400 Hz, 

< 1 % vid 400-20.000 Hz 
Impedans: 6 ohm 
Princip: Basreflex 
Högtalarelement: 

~~lanreg. } 1 st 12 cm ytterdiam. 
Diskant 1 st 3,5 cm kondiam. 

Delningsfrekvens: 5.000 Hz 
MåttBxHxD: 14x30x21 cm 
Hölje: Trä, svartlack 

Bengt Nyquist 
i Teknik för Alla nr 7-8/77 om: 

Silver Ring 2B 

"Den öppna, breda klangen är kanske det mest 
frapperande hos Silver Ring 2B. Lägg därtill att 
det låter rent, näst intill analytiskt, om dem. 
De lämpar sig utomordentligt väl som monitor
högtalare och tål mycket höga ljudstyrkor även 
med raka tonkurvor. Transientåtergivningen 
är likaså påtagligt bra." 

Tekniska data 
Märkeffekt: 55W 
Volym: 27,81 
Frekvensomfång: 30-20.000 Hz 
Distorsion: < 1,0 % vid 100-20.000 Hz 
Impedans: 4 eller 8 ohm . 
Princip: Basreflex 
Högtalarelement: 

Bas 1 st20cm 
Mellanreg. 1 st 10 cm ytterdiam. 
Diskant 1 st 2,5 cm dome tweeter 

Delningsfrekvenser: 600 Hz, 5.000 Hz 
Mått: BxHxD: 26x57x32cm 
Hölje: Trä, svartlack 
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Nu presenterar vi 
en ännu större nyhet: 
Silver Ring 4B 
Ännu föreligger inga testrapporter 
om Silver Ring 4B. Men våra egna 
mätningar visar, att 4B blir något 
alldeles extra, vilket även ovan
stående frekvens- och distorsions
kurva visar. Den yttre designen är 
ännu inte helt klar. 
Ring oss gärna, så berättar vi var 
och när du kan lyssna på Silver Ring
högtalarna. Kanske kan vi då också 
redovisa ett test på Silver Ring 4B. 

Tekniska data 
Märkeffekt: 100 W 
Frekvensomfång: 22-20.000 Hz 
Distorsion: < 1 % vid 30-200 Hz, 

< 0,3 % vid 200-20.000 Hz 
Impedans: 8 ohm 
Princip: Basreflex 
Högtalarelement: 

Bas 1 st 26 cm ytterdiam. 
Mellanreg. 1 st 10 cm ytterdiam. 
Diskant 1 st 2,5 cm dome tweeter 

Delningsfrekvenser: 500 Hz, 5.000 Hz 
Hölje: Trä, svartlack. 

Ljud från Martin Persson! 
Martin Persson AB, Box 19127, Sveavägen 117, 10432 Stockholm. Telefon 08-23 30 45. 
Tillverkare av Silver Ring- och MP-högtalare, generalagent för Sennheiser och TEAC. 



Utan kompromisser 
Det har blivit lättare att välja 
stereo hörtelefoner, som passar 
Ijudentusiastens individuella 
önskemål, tack vare de tre 
modeller, som nyligen introdu
cerats av AKG. 
De är "made in Wienna", 
musikstaden, för de människor, 
som bedömer kvaliteten hos 
hörtelefoner inte bara efter det 
yttre utseendet utan också 
uppskattar komforten och det 

breda jämna frekvensområde, 
som AKG's unika membran
system med stor diameter ger. 
K 240 med 14 membran ger en 
mycket bred stereobild. K 1 40 
justerar sig själv automatiskt 
efter varje huvudform genom sin 
kardanupphängning. K 40 

slutligen: en välljudande men 
robust och lågprissatt modell 
med mjuka skumplastmusslor 
för högsta komfort. 
Finns hos Din närmaste AKG 
HiFi-handlare i 104 länder 
jorden runt. 

AKG OOOU8Ci08 
@D HARRY THELLMOD AB KROSSGATAN 40 ·162 26 VÄLLINGBYTel. 08/7390145 



OYAMAHA NA1'\.JAAL QOUNO STEREO ~e:CEfVEA C R-S20 

ET[ NYIT SÄTf ATf REDOVISA HUR EN RECEIVER ELLER FÖRSTÄRKARE LÅTER 
HEMMA HOS DIG. 

Vore det inte på tiden att man började Vi mäter brus, distorsion och annan frekvenser och effekter och IM-dis
använda mätmetoder som redovisar förvrängning samtidigt, så som Du torsionen 0,05%. 
apparaternas totala fdrmåga att återge hör det i verkligheten. Du hör det direkt. Skillnaden med 
musikävenundernmm.alalyssningsfdr- För alla Yamahasnyamodellerav Yamaha. Ljudet kommer ut i rummet 
håBanden? För hur ofta lyssnar Du med receivrar och förstärkare garanterar rent och klnrt. Ljudbilden får en djupdi-
volymen fullt uppskruvad? vi att all förvrängning i form av brus mension och större naturtrohet. 

För att få ett realistiskt mått på vil- och distorsion tiUsammans inte över - Borde inte också andra fabrikat redo-
ken ljudkvalitet som man erhåller vid stiger 0,1% vid valfri uteffekt från visa sina modeller efter mer verklighets
normal användning i hemmet lanse- 0,1 W till full uteffekt och frekvens- nära normer? 
rar Yamaha nu begreppet NDCR omfånget20-20.000Hz. 8' YAMAHA h-f
(står för Noise Distorsion Clearance Dessutom understiger både den W I I 
Range). Det är ett mått på distorsion harmoniska distorsionen vid alla Natural Sound System 
och brus i förhållande till signalen ,...-------------------------------------------.. 
över hela frekvensområdet och vid I Mer om Yamahas nya Hifi-program, NDCR, skivor och mycket annat kan I 
alla effekter. I du läsa i tidningen 'Ljud, Akustik och Musik'~ Den får du, tillsammans med I 

Mätningen sker från skivspelar- I adressen till niirmaste Yamaha-haruJJnre, när du skickar in kupongen. I 
ingång till högtalarutgång så som l VtSste du fdrresten att Yamaha är världens ledande tillverkare av musik- I 
apparaten används i verkligheten. I instrument (pianon, e1-orglar, blåsinstrument av alla slag, gitarrer m m)? l 
Hela receiverns/förstärkarens pres- I 

tanda mäts och värderas, så som Du I Namn--------- --------
använder den. l 

Vi mäter inte bara med volymen I Utdelningsadress------ - ----
helt uppdragen utan även neddragen I 
20dBfrånmaxuteffekt,dvssomden I Postnr Ortnamn _ _ I RT 1277 är inställd vid normal användning. L. ___________________________ _ 

y AMAHA SVENSKA AB. BOX 4052, 40040 GöTEBORG. TEL 031-420355,4272 35. 
InformationSllanSI 4 
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VLP USA-introduceras 
Om två år är den här 
Det har länge spekulerats om videoskivornas framtid. 

Philips system for hem och professionellt bruk - VLP - introduceras 
äntligen i USA. De exempel vi sett tyder påforstklassig bildkvalitet. 

•• Så har man äntligen börjat producera 
VLP-skivor (VLP = Video Long Playing) 
och skivspelare! Philips går först ut på den 
amerikanska marknaden och vi får se appara
ter och skivor först om två år här. 

Systemet har ju varit känt länge. I R T de
taljbeskrevs det redan 1974, nr 3, men sedan 
dess har stora modifieringar och detaljförbätt
ringar vidtagits. Orsaken till att man väntat 
med lanseringen sägs bl a vara att systemet 
skall vara helt fardigt före lanseringen, för att 
inte riskera bakslag, men också att program
vara skall fmnas tillgänglig. 

I USA har man som bekant gått samman 
med MCA. Dessa hade ett eget videoskivsys
tem, snarlikt Philips, men det lades ned i sam
band med ett avtal med Philips som innebär 
att MCA skall stå för programvaran och det 
amerikanska Philipsföretaget Magnavox till
verkar spelarna. Tyvärr kan dessa skivor inte 
spelas i Europa, eftersom de är kodade för det 
amerikanska fårg-TV-systemet NTSC. 

Introduktionen i USA sker vid årsskiftet. 
Försäljningen sker inledningsvis i ett geogra
fiskt avgränsat område och har karaktären av 
testförsäljning. 

Erfarenheterna från introduktionen i USA 
kommer i tillämp'liga delar att utnyttjas inför 
starten i Europa. 

Philips kommer inte att tillverka TV-skivor, 
det görs av programföretag, utbildningsinsti
tutioner, grammofonbolag, mmbolag etc. De 
första TV -skivspelarna för den europeiska 
marknaden kommer att tillverkas i Eindho
ven. Därefter planeras produktion vid Philips 
Norrköpingsindustrier (PNRK) som då blir 
tillverkningscentrum för TV -skivspelare. 

StilbiIder och sIow motion 

Den optiska avsökningen av skivan erbju
der en rad fördelar, man kan köra slow mo
tion och även visa stillbilder. Skivan rymmer 
45 000 bilder, vilket skulle räcka för visning i 
tre månader, åtta timmar dagligen om varje 
bild exponeras under en minut! Man har möj
lighet att blanda stillbilder med rörlig mm, vil
ket ger utmärkt pedagogik i ett undervisnings
program. 

Skivan har två spår som kan användas för 
stereo eller för två separata kanaler. I det se
nare fallet kan man t ex spela in två språk eller 
två textversioner på samma skiva för under
visning i två olika utbildningsstadier. 
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Hur fungerar 
VLP-systemet? 

Vi har tidigare ingående orienterat om hur 
VLP-systemet är uppbyggt, se RT 1974 nr 3. 
Låt oss dock ge en kort rekapitulation: 

VLP är ett optiskt-elektroniskt reflekteran
de system. I TV -skivspelaren söker en mycket 
liten ljusstråle av gropar i TV -skivan. Ljus-

Fig l. Under det öppnade loclret på en VLP-spelare 
syns skivan. Den är belagd _d e.l skyddmrde 
pwthinna. Skivan är till motsats mol vanliga {jud· 
skivor ej känslig för mindre repor. 

strålen är fokuserad mot skivans släta reflek
terande yta. När gropen ligger för den avsö
kande strålen sker en defokusering. Därvid 
når en mindre ljusmängd sensorelementet. 
Man får från detta ut en spärrning som varie
rar i amplitud efter groparnas längd. Eftersom 
groparnas längd varierar, får man ut en fre
kvensmodulerad, komplett videosignal och 
dessutom två ljudsignaler. Tidigare särskilde 
man den svart/vita videosignalen och fårgbär-

vågen (som då låg på 1,46 MHz). Nu module
rar man alltså med den kompletta signalen 
och man behöver på så sätt inte korrigera för 
tidfel i fårgdelen. I stället korrigerar man för 
tidfel hos den kompletta signalen på optiskt 
vis. Avsökningssignalen avböjs via en spegel. 
Denna är rörlig i X- och Y-led. Rörelserna är 
servostyrda. På så sätt kan man följa spåret 

(Y-led) och samtidigt kompensera för tidavvi
kelser (X-led). Tidfelen ligger under 10 ns! 

Strålen genereras aven liten laser. Det finns 
andra laserbaserade videoskivor (Bosch och 
Thomson CSF), men dessa arbetar med ge
nomlysning aven platta och blir därigenom 
känsliga för damm och smuts på skivan. (Sys
temen är inte helt jämförbara med VLP, efter
som de ligger i en prisklass som svarar mot 
rena rundradiotillämpningar .) 



December 1977 
Månadens solfläckstal: 54 
I R T 1971, nr 9, visades hur diagrammen ska tolkas. Diagrammet 
över brusfåltsstyrkan anger den fåltstyrkenivå i dB över I /lV Im 
radiobruset förväntas överstiga högst 10 % av tiden. Bandbredden 
antas vara 3 kHz. men kurvorna kan lätt omräknas till annan band· 
bredd om 10 log B/ 3 adderas till avläst värde. B är önskad band· 
bredd i kHz. 
Prognoserna är framtagna av Televerket. avd RL. Farsta. 
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"FRÄSCHT." 
" KLART." 

ESS amt la 
Bookshelf 

Ja, Ess amt la låter verkligen ovanligt klart. En i 
raden av entusiastiska beundrare är kanadensiska 
Audio Scene som i marsnumret 1976 skriver: 

"Med sin fina stamtavla och de utmärkta re
sultaten från testet väntade vi oss att den nya ESS 
amt la skulle låta bra. Och det gör den - den låter 
helt enkelt fantastiskt. Återgivningen av mellan
registret och de höga frekvenserna via amt-ele
menten är fortfarande oöverträffad. Det fräscha, 
klara ljudet från djupaste bas till högsta diskant 
är en ren njutning." 

Förklaringen är professor Oscar Heils revolutio
nerande lufttransformator-princip. 
Bakom ESS-högtalarna ligger en helt ny syn på 
hur musik ska återges. För återgivningen av mel
lanregistret och de höga frekvenserna har profes
sor Oscar Heil konstruerat ett i sitt slag enaståen
de element - amt-elementet. Amt står för Air-Mo
tion Transformer - luft-transformation och prin
cipen har inget gemensamt med de gamla koniska 
diskantelementen som fortfarande sitter i de allra 
flesta högtalare. För när vanliga diskantelement 
bara pumpar luften i förhållande 1 till! så accele
rerar amt-elementet luften i förhållande 5.6: 1 , dvs 
mer än fem gånger så snabbt! Och resultatet blir 
därefter. Det fräscha , klara ljudet från ESS. 

Vi vill gärna berätta mer för dig om hur amt
principen fungerar. Ring 'eller skriv så skickar vi 
vår nya broschyr. Och en lista på våra återförsäl
jare så du vet var du kan jämföra ESS med den 
gamla typen av högtalare. 

Wall & Wall, Skeppargatan 55,11459 Stockholm. 
Telefon 08-676704 eller 08-7588006 . 

Sound as clear as light 
Informationstjänst 5 
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Tabell 1 
Teknisk specifikationjör TV-skivan VLP 
Diameter 30 cm skiva 30 1,6 mm 
Rotationshastighet l 500 v/ m 
Rotationsriktning moturs sett 

tivet 
Tjocklek 

C entrurnh ål 
Refraktionsindex 
Spår grop medelvärde 
Inledningsspårets diameter min 
Programyta diameter 30 cm 
Antal stoppspår min 
Vertikal acceleration, max 
Radiell acceleration 

Tabell 2 

frän objek-

1,1±0,1 
mm 
f2J 35 mm 
"'" 1,5 
1,6 -ym 
128 mm 
290 mm 
600 
lO g 
2g 

Teknisk specifikation jör VLP-spelaren 
NTSC-utforande (för USA) 
Mått 56,2 X40,8 X 15,2 cm 
Nätspänning 120 V 60 Hz 
Effektförbrukning 80 W 
TV-system NTSC-M 
Modulator VHF-kanal 3 eller 4 
VHF-utgång 1-2,5 mV/75 ohm 
Upplösning, färg 4,2 MHz ( - 6 dB) 
SignaVbrus > 40 dB 
Tidbasfel ;;:; 10 ns (30 - 120 Hz) 
Ljudutgång 220 mV över/ I 500 ohm 
Antal ljudkanaler 2 
Frekvensområde 40 Hz - 20 kHz ( - 3 dB) 
Distorsion ;;:; 2 % 
~ignal/brus > 55 dB (vägt) 
Overhöming mellan 
kanalerna > 55 dB 
Ljuskälla He Ne laser/ l mV 6328 A 
Optik 20 X Bländare 0,40 
Rotationshastighet l 800 varv/min 
Rotationsriktning moturs (sett från objekti 

vet) 
Avsökningsriktning från centrum och utåt 
Avsökningsdiameter 292 mm 

I Philips-systemet sker fokuseringen på ett 
reflekterande skikt som ligger långt under yt
skiktet. Om man får en repa i skivan har detta 
däJför ingen större betydelse. Skivorna blir 
därför relativt okänsliga för hur de hanteras 
- något som har största betydelse i kons u
menttillämpningar. 

Vad kostar komponenterna? 

Om det nya VLP-systemet skall kunna bli 
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en framgång eller ej beror på en rad faktorer. 
Det måste rmnas programrnateriaI. I USA går 
man ut med 300 skivor vid lanseringen. I Eu
ropa väntar man till dess att det finns skivor 
tillgängliga för vår TV -standard. 

En annan mycket viktig fråga är priset. De 
preliminära kalkylerna pekar på ca 3 500 kr, 
d v s en VLP-spelare kommer att kosta unge
får lika mycket som en färg-TV-mottagare. 
Skivorna kommer att kosta mellan 40 och 
120 kr beroende på i vilken upplaga de pres
sas. 

Speltiden på skivorna är 30 minuter per si
da. De skivor vi hittills sett i bruk har haft 
bara en sida inspelad, men i skrivande stund 
har vi just mottagit ett meddelande om att ski
vor med 60 minuters speltid kommer att till 
verkas. Dessa består helt enkelt av två 30 mi
nuters skivor som sammanfogas. Den ökade 
tjockleken medför att vissa modifieringar må
ste göras på TV-skivspelaren. Arbetet pågår 
f n hos Philips. Den nya dubbelsidiga skivan 
har också större tålighet mot yttre miljöpåver
kan. Introduktionen i USA av "dubbelskivan" 
sker under hösten 1978. 

GL. 

Fig 2. Philips VLP-spelare innehåller en mycket 
liten helium·neon-laser med l mW utfifekt. 

o 

Fig J. Skiss som visar hur optiken i VLP-spe
laren är arrangerad: l) skivan, 2) objektiv, 
J) vridbar spegel (som kan vickas i två rikt
ningar for att delsfoUa spåret ochfor att 
dels kompenserafor tidsavvikelser) 4) halvge
nomskinlig spegel, 5)fotodetektor, 6) laser. 

Fig 4. Till höger om VLP-spelarens centrumaxel 
ser man objektivet som vid spelning saktajlyUas 
mot skivans yuerkant. 



Blå dunster 
och halva sanningar. 

Att sälja hifi är ett ansvarsfullt jobb. 
Eller borde vara det iallafall. Men 
för dom flesta verkar det betyda att 
kränga iväg så många stereoanlägg
ningar som möjligt på så kort tid 
som möjligt Fort ut genom dörren, 
sedanärdet inte rnermed den saken. 

Lyssna har man visserligen fått 
göra, men många gånger under ideal
iska förhållanden (och anläggning -
arna intrimmade för just den butiken). 

VAD? ÄNDA IN I HEMMET! 
Inom Ljudgruppen har vi en lite 
annorlunda filosofi. Här är ett köp 
inte avslutat förrän anläggningen är 
placerad' hemma hos dig. Men inte 
bara det Den är intrimmad också 
Högtalarna står där dom ska stå 
Kassettdäcket trimmat för den 
bandtyp som du använder. Bas- och 
diskantkontroller ställda efter den 
typ av möbler och textilier du har i 
rummet Och antennen som är så 
viktig nu när stereosändningarna är 
ett faktum (stereosändningarna är 
tio gånger känsligare än mono!). 
Och det bästa av alltihop. Alltihop 
plus-hemkörning kostar dig inte ett 
öre extra. 

HUR ÄR DET MÖJLIGT? 
Bortsett från att vi inom Ljudgrup
pen har ett brinnande intresse för 
hifi och erfarenhet därefter, 

så har vi små mycket noggranna mät
instrument som hjälper oss att 'lyss
na" oss fram till bästa ljudåtergiv
ning. Dom är vi ensamma om (än så 
länge iallafall) och du får gärna 
komma in till oss och se hur dom 
fungerar. 

VILJA MEN INTE KUNNA. 
Tillhör du dom många musikälska
re som skulle vilja köpa en lite 
bättre hifianläggning än du egent
ligen tycker att du har råd med? 
Ett tips. Skaffa A-konto. Bortsett 
från att det i största allmänhet är 
ett ekonomiskt fördelaktigt konto, 
så är det tre saker du ska tänka på: 
Du betalar ingen handpenning, du 
får dra av räntan i deklarationen 
och i motsats till att spara ihop till 
anläggningen har du skaffat dig ett 
inflationsskydd. Det sista inte minst 
viktigt i dessa tider. En broschyr 
om A-konto får du genom att skicka 
in kupongen. 

I Kupongen skickas till Ljudgruppe~ l 
I Älvesta Dalby, 755 90 Uppsala. 
I Jag vill ha information omA-konto.! 

I Namn I 
I Adress RT 12-77 I 
I Postadress I 
LI~ _ _______ ::J 

DET HÄR ÄR LJUDGRUPPEN 
EN SAMLING AV SVERIGES FÖRMODLIGEN MEST ENTUSIASTISKA HIFI-HANDLARE: 

Alingsills HiFi-Consult, Torggatan 8, 0322/366 66. Arboga HiFi-Hörnan, Kapellgatan 4, 0589/ 110 60. Askersund Ahlins Radio & TV, Storgatan 19, 0583/133 00 
Boden Oves Rad io & TV, Drottninggatan 18,09211190 16. Borås Ljudrummet, Box 579, 033/ 11 38 00. Televisionen Andersson & Berndtsson, Skaraborgsvägen 21, 
033/13 45 29. Agrens HiFi, Yxhammarsgatan 10, 033/12 03 O l. Enköping Enköpings Sound, Bergsgatan 48, 01711391 20. Eksjö Gunders HiFi & TV, Norra 
Storgatan 40, 0381/151 80. Eskilstuna Ljud Center, Kungsplan 4, 016/14 74 55 . Falkenberg Musikhuset, Köpmansgatan 4, 0346/ 807 80. Falköping HiFi
Alternativ, S:t Olovsgatan 41, 0515/ 13500. Göteborg Ljudkällarn CM Service, Viktoriagatan Il , 0311133399. Ljudet, Bangatan 36, 031114 82 74. Agrens HiFi, 
Södra Vägen 12,0311810195. Hedemora Alfs Radio & TV, Stationsgatan 2, 0225/ 135 81. Hudiksvall Hälsinge Radio, Storgatan 21, 0650/ 103 88 . 
Jönköping Svalanders HiFi Stereo, Trädgårdsgatan 25, 036/ 16 43 21. Karlskoga Ljudet, Loviselundsvägen 59, 0586/ 32430. Karlstad Ljudet, Herrhagsgatan 26, 
054/ 10 10 65. Kungsbacka EL·BE HiFi, Storgatan 17-19,0300112469. Köping HiFi·Hörnan, Stora Gatan 22, 02211185 60. linköping HiFi·Huset, Bokhållaregatan l , 
0131101280. Unköpingsljudet, Hospitalstorget 1,0131122575. Lundevarv Ådalens TV·Service, Rättarevägen 1, 0612/ 32531. Malmö Malmö HiFi·Center, 
Kyrkogatan 1,040130072. Stereohörnan, Kronborgsvägen 2,040/ 91 10 30. Malmö 5 TE·VE Radio i Malmö, Mariedalsvägen 32, 040/ 630 92 . Motala Motala· 
ljudet, Bispmotalagatan 2, 0141155400. Mölndal Hör & Se , Åbybergsgatan 28, 031187 23 20. Norrköping HiFi·Huset, G:a Rådstugugatan 44, 011118 33 18. 
Nässjö JM-Radio, Bangårdsgatan 15,0380/ 192 80 . Sala Sala Sound, Norrbygatan 12, 0224/ 115 15. Stockholm Best-Sound, Odengatan 62, 08/ 30 99 08. Mälkki· 
Ljudet, Pontonjärgatan 29, 08/ 50 6270. LJudmakarn, Norrlandsgatan 28, 08/ 219378. Sundsvall Ljudcenter, Storgatan 22, 060/ 172020. Uddevalla Västkustljudet, 
N:a Drottninggatan 28, 0522/ 34411. Ulricehamn Hanssons Radio TV, Storgatan 18,0321114550. Umeå Stensound, Norrlandsgatan 18,090/ 1253 14. 
Uppsala HiFi-Huset, Sysslomansgatan 5, O 18/ 1 O 86 10. Varberg Musikhuset, V:a Vallgatan 4, 0340/ 136 68. Vänersborg S.O. Lju.9center, Kungsgatan 19, 
05211611 2l. Västerås Västerås Sound, Arosvägen 21, 021 / 11 3700. Växjö Görans HiFi Center, Kungsgatan 4, 0470/ 46910 Orebro HiFi·Huset, Köpmans ' 
gatan 47, 019/ 14 56 00. örnsköldsvik Arac Ljudteknik, Kyrkogatan 4, 0660/ 18760. 

Ljudgruppen - en division inom A-handlarna. 
Informationstjänst 6 
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RT granskar super 8-ljudfilmsystem 

Det finns två olikartade sätt att lagra magne
tiskt ljud till synkron ljudfilm. Den ena meto
den är att ha bild- och ljudbärare åtskilda 
med ljudet på magnetband eller kassett och 
filmen på vanlig fotografisk filmremsa. Ett så
dant system, väl lämpat för amatörbruk, be
skrev vi i fårra numret av RT. 

Den andra ljudsättningsmetoden innebär 
att man lagrar ljudet på ett magnetspår direkt 
på filmen. Man får då enklare att synkronhål
la ljudet, eftersom det s a s sitter fast på kor
rekt filmavsnitt, och man kan utnyttja kombi
nerad utrustning för in- och avspelning av bå
de ljud och bild. Till nackdelarna hör då att 
man inte kan uppnå så hög ljudkvalitet som 
med en konventionell , god bandspelare. 

Fig I. Bästa sättet att anordna en god kontakt 
mellan huvud ochfilm är att tillämpa detta kon· 
cept. Det kallas typ C och innebär attfilmen bryts 
över en roterande trissafraTlfför tonhuvudet. 

Vi vill i denna artikel visa vilka resultat 
man kan förväntas uppnå i ljudhänseende 
med magnetspårsljud för super 8-formatet. 
Metoden att spela in ljud på magnetspår på 
filmen är ganska gammal i amatörsamman
hang, men tillämpades till en början blott för 
eftersynkronisering av ljud. Magnetspåret la
des då på filmen efter framkallningen, och 
projektorn var försedd med både in- och av
spelningsmöjlighet. Dessa möjligheter fanns 
redan med det gamla dubbel-8-formatet, men 
var aldrig särskilt vanliga. När super 8, det 
moderna smalfilmsformatet, kom gavs förut
sättningar för bättre bild till i stort sett sam
ma pris, och ljudmöjligheterna blev mera ak
tuella. 

Kodak, som lanserat super 8, kom får några 
år sedan med Ektasound-systemet som an
vänder en från början magnetspårbelagd film 
och därtill kameror och projektorer som kan 
förse ljudspåret med önskade signaler. Detta 
ljudfilmsystem har sedan anammats av de 
flesta apparattillverkarna. 

Samma format som super 8 i framkallat 
skick bjuder Single 8 från Fuji. Den filmen 
ligger på polyesterbas och finns även med 
magnetspår. I Sverige finns ett tredje filmfab
rikat med magnetspår, nämligen Agfa, som 
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säljer vanlig acetatfilm i super 8-kassetter 
med ljudspår. 

För att man skall få god ljudkvalitet från en 
magnetisk ljudinspelningsapparat måste ett 
antal förutsättningar uppfyllas. Vi skall 
granska magnetspårsystemet från några ut
gångspunkter för att se vilka teoretiska förut
sättningar som finns för god ljudkvalitet. 

Filmhastighet direktpåverkar 
utrustningens frekvensgång 

En avgörande parameter för frekvensgång
en hos system med magnetband, är bandhas
tigheten, dvs i detta fall detsamma som film
hastigheten. Normal super 8-film körs med 18 
b/s i amatörsammanhang. Detta motsvarar 
ca 7,5 cm/ s, vilket i sig är en aktningsvärd 
hastighet jämfört med en kompaktkassett, där 
bandet går med 4,75 cm/s. Trots detta kör 
man ofta på 24 b/ s, bl a för att få bättre ljud
kvalitet. Den hastigheten motsvarar ca LO 
cm/s och bör alltså ge än bättre möjlighet till 
uppteckning av höga frekvenser. Alla ljud
filmkameror har hastigheten 18 b/ s. De mer 
avancerade modellerna har dessutom 24 b/ s. 
Den senare hastigheten är dessutom i stort 
sett kompatibel med bildfrekvensen hos 
TV -systemet i Europa. En film inspelad med 
24 b/ s kan alltså utan olägenhet spelas upp 
med 25 b/ s för videoändamål. En del projek
torer är utrustade med denna uppspelnings
hastighet. Man kan också anpassa sin bild
hastighet till TV genom att köra med 1/ 3 av 
TV:s bildfrekvens, nämligen 16 2/ 3 b/ s. Den
na hastighet finns på en del välutrustade ka
meror och projektorer. 162/ 3 b/ s motsvarar 
ca 6,9 cm/ s. 

Även med lägsta använda bildfrekvens bor
de alltså ett mycket gott frekvensomfång stå 
att få om man jämför med prestanda från 
kompaktkassetten. Emellertid är bandhastig
heten inte den enda parameter som bestäm
mer högfrekvensåtergivningen. 

S'8 

-l+ 
0,7 mm 

24 bis N 10 cm/s 
18 b/s N7,5cm/s 

}-
KOMPAKTKASSETT 

-++ O,6mm 

4,75 cm/s 

Fig 2. SchematiskjäTlfförelse mellan spårbredder 
och hastigheter på super S-fjudet och kompaktkas· 
setten. 

TryckruUe 

Tonhuvud 

Fig 3. Principiell anordning av kapstan, svänglfiul 
och tonhuvud i super S-kameror. 

God huvudkontakt 
diskantf"årutsättning 

Förutom att förmagnetisering och spalt
bredd i huvudet måste vara kprrekt avpassa
de. betyder bärarens mekaniska egenskaper 
en hel del. Tonbandet i en kompaktkassett är 
extremt tunt och smidigt. Detta ger en god 
kontakt mellan band och huvud. En dålig 
kontakt "defokuserar" magnetfältet på bandet 
och ger sämre återgivning av främst höga fre
kvenser. Detta märks mycket väl när huvude
na blir smutsiga, vilket innebär att en spalt 
bildas mellan huvud och band. 

Med den styvare film bäraren blir det svårt 
att uppnå så god kontakt med huvudena som 
hos konventionella magnetband, med diskant
förlust som följd. 

Ett optimalt sätt att få god kontakt mellan 
magnetfilm och huvud är att anordna avspel
ningsmekaniken enligt en s k typ C konfigura
tion. Bandet, eller filmen, löper där över en 
roterande rulle, som stöder och leder filmen 
förbi huvudet. Man får då en bättre anligg
ning över en större yta än med konventionell 
tryckkudde. Fotografisk film brukar dessut
om lätt krympa och slå sig så att den inte 
ligger plan i vila, och sådana ojämnheter kan 
utjämnas med avspelningsdon enligt typ C. I 
tillgängliga kameror och projektorer tilläm
pas dock undantagslöst den enklare lösningen 
med tryckkudde, vilket alltså kan föra med 
sig ytterligare diskantförlust jämfört med van
liga magnetband. 

Magnetpartiklarnas egenskaper såväl som 
deras fysiska placering på bäraren betyder 
också mycket för högfrekvensegenskaperna, 
eller snarare egenskaperna vid korta vågläng
der. Det har publicerats mätningar som skulle 
visa att ljudspåret hos Kodaks ljudfilmer 
skulle ha bättre egenskaper vid korta vågläng
der än en C 60-kassett, men närmare data om 
kassetten har inte meddelats, varför jämförel
sen hänger en smula i luften. Klart är väl 
emellertid att inget tyder på att själva magnet
skiktet skulle vara sämre hos Ektasound
systemet än hos konventionella magnetband. 
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Super 8-amatörliut/lilm innebär en möjlighetjör människor långt från kulturella maktcentra att producera egna 
audiovisuella alster. I de flesta fall används säkert liu4fiJmutrustningen på detta plan till att jöreviga fam4jehändelser 
med intresse enbartjör en trängre krets, men möjligheterna att framställa produktioner med betydligt högre konstnär
liga och/eller åsiktiförmedlande innehåll flnns där. 

Vi har velat granskafilmutrustningarna ur liudsynpunkt jör att se vad slags liud som lämpar sigjör registrering 
på super 8-liudspår. Urvalet kameror och projektorer är inte tänkt som någon ingående marknadsöversikt, utan vill 
bara representera utrustning i olika prisklasser: 

Detta är den mest onlfattande testning i detta ämne vi sett publicerad någonstans, och vi hoppas den kan ge 
vägledning vid val av liu4/ilmutrustning liksom impulser tilljörbättringar av IH:fintliga system. 

De begränsningar som alltså visar sig finnas i 
högfrekvensavseende torde alltså vara att 
hänföra till mekaniska problem. 

Praktiska svajegenskaper 
flImljudets Akilleshäl 

En annan grundläggande och mycket viktig 
parameter när det gäller ljudinspelningar är 
bandföringens jämnhet, dvs frihet från svaj. 
Varje avvikelse från en konstant hastighet ger 
frekvensmodulation av den inspelade signa
len. Örat är mycket känsligt för små avvikel
ser härvidlag. Problemen är särskilt svåra att 
komma till rätta med i filmutrustningar, efter
som filmen förs fram ryckvis vid bildfönstret 
och denna ryckvisa rörelse sedan måste om
vandlas i en konstant hastighet endast 18 bil
der senare vid magnethuvudet. Det standardi
serade avståndet mellan ljud och bild är alltså 
18 bilder eller ca 7,5 cm. Ljudet ligger före 
bilden på filmen och tonhuvudet sitter alltså 
efter bildfönstret i filmens löpriktning. På 7,5 
cm skall alltså filmen få löpa i en fr i slinga 
som verkar som ett magasin varifrån den 
skall dras med jämn hastighet förbi tonhuvu
dena. 

Hastighetsutjämningen sker med tryck rulle 
och kapstan, som är förbunden med ett sväng
hjul på vanligt bandspelarvis. För att man 
skall få en god utjämning krävs att svänghju
lets tröghetsmoment, dvs diameter och massa, 
skall vara så stort som möjligt. I projektorer 
går det bra att bygga in rimligt stora och 
tunga svänghjul, men i kameror är man be
gränsad både i volym och massa. I ingetdera 
fallet kan man dock komma ner till samma 
jämnhet hos bandföringen som hos goda kas
settspelare. För känslig musik är det åter
stående svajet i regel förödande på musikåter
givning som vi skall se längre fram. 

De mekaniska sätten att lösa svajproble
men ger alltså inte någon helt tillfredsställan
de lösning. Ett intressant koncept som inne
bär en elektronisk väg att nalkas problemet 
har visats i en fransk 16 mm-kamera med 
magnetspår. I den för man filmen ryckvis för
bi bildfönstret och har magnethuvudet på 
samma ställe, och får ändå en återgivning 
med minimalt svaj! I ett slag har man därmed 
löst svajproblemet och samtidigt underlättat 
redigeringen genom att lägga bild och ljud på 
samma ställe! Denna omöjliga lösning har 
förverkligats genom att man använt analoga 
skiftregister som matas med information om 
filmens momentana hastighet och som där
med kan fås att korrigera tonhöjden så att 
återgivningen blir svajfri ! 

Sådana lösningar står ju emellertid inte till 
buds för amatörfilmare som arbetar i super 8, 
titan vi får hålla till godo med enklare meKa-

niska don. Ä ven med sådana finns mycket att 
göra, vilket väl kan bevisas av den standard 
dagens kassettdäck håller i detta avseende 
med en betydligt lägre hastighet än filmens. 

Förutom definitionsmässigt svaj ger ojämn 
transport förbi huvudet även upphov till mo
dulatiaonsbrus av olika slag. På grund av fil 
mens styvhet kan den lätt råka i resonans så 
att man får mycket snabba svängningar i ma
terialet. Detta ger en luddig brusande ton om 
man spelar in en klar och ren sinussignal. Så
dana brister är särskilt väl märkbara vid gles 
musik med höga frekvenser såsom piano och 
flöjt. 

Optimal dynamik bör begränsas av bandet 
Dynamikproblem kan man ha av två skilda 

orsaker: Dels kan den maximalt användbara 
nivån vara låg och dels kan bakgrundsbruset 
vara högt. En självklarhet vid konstruktion av 
magnetiska inspelningsförstärkare är att för
stärkaren måste klara av att behandla så stora 
signalnivåer att bandet kan magnetiseras till 
mättning innan förstärkaren klipper eller dis
torderar signalen. Vid begynnande klippning 
på bandet får man distorsionsprodukter som i 
huvudsak ligger på grundfrekvensens 3:e del
ton. Förstärkarklippning däremot ger upphov 
till jämna del toner och man kan på så sätt 
skilja dem åt vid spektrumanalys. Distor
sionsprodukterna vid olika frekvenser adde
ras kvadratiskt, dvs 

Fig 4. Skiss över hur Canonjönerkliglll mekani
/ren hos filnrframmllllring och Uuddel. 

Motor for 
Capstan Drive 

Flywheel 

d'I. = J dt
2 + di . . .. dh 

Eftersom bandet, eller filmen i detta fall , 
utgör en begränsande faktor i dynamikav
seende bör man inte lägga en ytterligare be
gränsning i form av klippande ingångsförstär
kare i kedjan! Tyvärr uppfyller många ljud
filmutrustningar inte detta relativt blygsam
ma men självklara krav, som vi skall se. I och 
för sig förekommer defekten också hos andra 
bandspelare, men det gör inte saken bättre. 

Dynamiksvagheter hänger kanske mera of
ta samman med hög brusnivå. Om man skall 
utnyttja magnetbärarens dynamiska område 
måste avspelningsförstärkarens brus vara 
mindre än bandbruset naturligt nog. Ljudspå
rens klena dynamik som vi mätt begränsas 
uppenbarligen inte av bandet. Den tillgängli
ga spår bredden är större än den hos en kas
settspelare samtidigt som hastigheten är hög
re, vilket borde ge bättre dynamik. Problemet 
är i stället att avspelningsförstärkarna brusar 
eller kanske snarare brummar så kraftigt att 
dynamiken blir onödigt låg. 

En del projektorer kan spela in stereofo
niskt ljud och använder då det s k balansspå-
ret på filmens perforeringssida för den andra 
kanalen. Monofoniska projektorer använder 
också ibland detta spår för avancerad ljud
sättning och enklare ljudpålägg utan att man 
riskerar att skada befmtligt originalljud. Det .... 
extra spåret har mindre dimensioner och kan .,.. 

Claw 

Motor for F ilm Advancing 
Claw Mechanism 

Shutter 
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S 8 PROJEKTOR 

därför ge problem med extra brus. 
Det överskuggande oljudsproblemet hos 

avspelningsförstärkarna är alltså brum, eller 
lågfrekventa störsignaler. Om vi ser på den 
fysiska uppbyggnaden av projektorerna finner 
vi att tonhuvuden och förstärkare intimt må
ste dela utrymmet med motorer och transfor
matorer med tydligen besvärande läckfålt. 
Projektorerna har undantagslöst lågspän
ningslampor med effekter i storleksordningen 
100 W, och dessa kräver ganska stora trans
formatorer. Motorerna är också ofta drivna 
från nedtransformerad spänning. 

Fig 6. Här ligger elektroniken hos Eumig-projek
torn med svänglfiulet till höger och nättra~orma
torn till vänster ovwifOr kortet. 

Elektroniken drivs ofta aven separat trans
formator. Transformatorerna ger brusbidrag 
med frekvensen 50 Hz eller möjligen multiplar 
därav, medan motorn kan ge andra frekvens
komponenter. Om den är omkopplingsbar 
för olika hastigheter kan man se hur de fre
kvenskomponenterna förändras för olika bild
frekvenser. Ofta kopplas inte själva motorn 
om för olika hastigheter utan en mekaniskt 
verkande växel ombesörjer hastighetsföränd
ringen. I sådana fall är störsignalen från mo
torn konstant i frekvens. 

Till dynamikproblemen bidrar i viss mån 
den ljudnivå som kameror och projektorer av
ger. Det finns ganska stora skillnader mellan 
olika typer här. Speciellt om man använder en 
bekväm bommikrofon på kameran måste man 
ställa höga krav på tyst gång, eftersom av
ståndet mellan mik och kamera blir ringa. 
Några "j sig välbehövliga "blimpar" som skul
le kunna dämpa kamerabullret har vi inte sett 
bland de tillbehör som erbjuds till utrustning-
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Fig 5. Tonhupuden och elektronik i projektorer 
ligger omgärdade tlI' traniformDtorer och moiorer. 
Läckfåltenfrån dem skllpar problem somfahri
kanterna har stora problem att bemästra i aHmän
het. 

arna. En kamerafabrik ger dock rådet att 
"binda en liten kudde" vid kameran för att 
dämpa ljudet! Det rör sig ändå om en av de 
tystaste kamerorna i översikten! 

Apparaternas utf"orande 
kräver särskilda mätf"orfaranden 

Som vi nämnt finns tre fabrikat av ljudfilm 
att få i Sverige. Vanligast av dem är tveklöst 
Kodak, varför vi har gjort samtliga mätningar 

. med den filmen (Ektachrome 160). Som jäm
förelse har vi dessutom gjort några mätningar 

med Fuji och Agfa, och vi återkommer till 
dem längre fram. 

Mätningar på filmapparaternas ljudspår 
skiljer sig inte principiellt från andra band spe
larmätningar, men vi går här igenom våra 
mätmetoder eftersom det tillkommer prakti
ska förhållanden som gör sig gällande. Vi har 
inte gjort några mätningar på de mikrofoner 
och högtalare som hör till kameror resp pro
jektorer, utan mätdata hänför sig till appara
ten som sådan med elektrisk in- och utgång. 

Före mätningarna av projektorerna gjorde 
vi rent och avmagnetiserade deras tonhuvu
den så gott det gick. Somliga apparater är up
penbarligen inte tän!cta att rengöras ofta! Ef
ter detta kontrollerade vi att azimuten hos hu
vudet var korrekt med en särskild referensfilm 
från SMPTE. Filmen, typ MS8AL , innehåller 
en 5 kHz ton som ger maximal utsignal vid 
korrekt azimut. Vinkelnoggrannheten hos fil 
men är ±3 minuter, och vi fann att samtliga 
provade projektorer hade rimligt gott inställt 
huvud. Detta är väsentligt eftersom inan of
tast spelar av filmer som spelats in på en an
nan apparat, nämligen då kamera. FelinstälId 

azimut ger diskantbortfall och grava fasfe 
som låter mycket obehagligt. Några projekto 
rer saknade möjlighet till justering av azimu 
ten, och vi har där antagit att den är korrek 
ställd, vilket också förefaller rimligt enlig 
mätningarna. 

Nästa steg var att mäta frekvensgång vie 
avspelning av ett normerat testband, MS8MJ 
från SMPTE. Huruvida fabrikanterna följei 
den standard beträffande frekvenskorrektior 

. som det bandet är gjort efter har inte gått att 
få fram. Resultaten är i alla fall jämförbara 
med varandra eftersom samma standard är 

I 

Fig 7. Brumproblemen kan tacklas påjlera sätt 
- Bokx använder en induktionsspole i tonhuvu
dets närhet somjär ge moifasig spänningjör utha
lmuering tlI' störningarna. 

använd för samtliga avspelande projektorer. 
Utsignalen har tagits från högtalarutgången 

i samtliga fall. Detta är inte helt invändnings
fritt, eftersom man då dels får med påverkan 
från effektförstärkarens frekvensgång, dels 
hamnar efter eventuella tonkontroller och fy
siologiska ljudstyrkereglage. De flesta projek
torer saknar dock linjeutgång, varför vi för 
jämförelsens skull valde att mäta på detta 
sätt. Referensnivån vid 400 Hz har valts till 
50 mW ut med högtalarutgången belastad 
med 4 ohm. Testfilmen innehåller fasta fre
kvenser mellan 50 och 7000Hz. Återgivning 
av högre frekvenser har alltså inte kunnat mä
tas på detta sätt. Testfilmen är inspelad vid 24 
b/s och mätdata hänför sig alltså till den has
tigheten. 

Vid mätningarna av frekvensgång för åter
givning avegeninspelad film på projektorn 
har vi matat in ett frekvenssvep och vid av
spelning mätt utsignal för de i svepet ingående 
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Blockschema över Canon-kamerans 
elektronik rör inspelning. 

frekvenserna. Här har vi mätt vid 18 b/ s som 
är den vanligaste bildfrekvensen för amatör
bruk. Håll denna hastighetsskillnad i minnet 
vid jämförelse mellan resultaten av avspel
ning och in-/ avspelning! 

Vi har valt att mäta vid en nivå av - 10 dB 
relativt O VU vid 400 Hz. Nollnivån varierar 
uppenbarligen mellan de olika apparaterna. 
Hos en apparat saknades möjlighet att ställa 
in nivån manuellt, varför vi fick vidta speciel
la åtgärder. Ä ven denna frekvensgång är mätt 
över högtalarutgången vid 50 m W ut i 4 ohm 

. vid 400 Hz. 

Fig 8. Tonhupudena i projelaorerna är for det 
mesta mycket nåra alt komma åtfor rengöring 
och avmagnetisering. Ett klart lysande undantag 
fUuder Elmo på där hupudet är liitt åtkomligt utan 
speciella åtgärder. 

Två slags svl\imätningar 
ger kompletterande information 

Svajningen har mätts på två sätt. Dels har 
vi spelat av ett norm band (SMPTE MS8FL 
24 b/s) som innehåller en frekvens på 3 150 
Hz med ett maximalt svajvärde enligt DIN på 
O, l %, dels har vi mätt vid in- och avspelning 
på samma maskin (18 b/ s). Mätningarna har 
vi gjort dels linjärt, dels vägt enligt DIN. Vi 
har dessutom gjort en smalbandanalys på ut
signalen från testfilmen. Vid analysen har vi 
använt 10 Hz bandbredd och svept över 
l 000 Hz. 

Vi har också kontrollerat svajningsvärdena 
vid in- och avspelning för hastigheten 24 b/s 
och funnit att de som väntat är lägre, men att 
skillnaden är ganska måttlig. En egendomlig
het är att svaj värdena nästan genomgående är 
lägre för in- och avspelning på samma maskin 
än för uppspelning av ett norm band. Kanske 

vi kan tolka det som att svajningen återkom
mer med så noggrann regelbundenhet p g a 
filmens ryckvisa framföring att in- och av
spelningssvajet i viss mån tar ut varandra? 

Mätning av distorsion ger upplysning dels 
om inspelningsförstärkarnas kvalitet, dels om 
den utstyrningsgrad man får från filmen när 
man styr ut fullt enligt kontrollinstrument el
ler med automatik. Vi har styrt ut filmen med 
automatiken vid 315 Hz och analyserat utsig
nalen från högtalarutgången vid 50 mW. An
vänd analysatorbandbredd är 30 Hz och sve
pet sträcker sig över 2 kHz . 

Det dynamiska området har vi mätt relativt 
full utstyrning av filmen enligt apparatens au
tomatik med avspelningskontrollen ställd för 
50 m W ut. Analysatorbandbredd hos spektro
grammet är 30 Hz. Vi har även mätt det tota
la bruset linjärt och vägt för huvudspåret 
samt för balansspåret där det används. 

Ljudnivån har mätts vid avspelning aven 
film med 18 b/ s. Projektorn har härvid place
rats på ett bord med mätrnikrofonen ca l m 
framför och i höjd med projektorn. Bak
grundsbullret vid mättillfållet var 32 dBA, vil
ket kan påverka mätvärdena något. Mätning
ar skedde i ett normaldämpat bostadsrum. 

Uteffekten för effektförstärkarna är den en
da parameter som samtliga projektorers data
blad upptar. Tyvärr är de för det mesta angiv
na utan någon referens i form av förvräng
ningsnivå eller med högst olika referenser. Vi 
har valt att mäta kontinuerlig uteffekt vid be
gynnande klippning i 4 ohm. Där forstärka
ren har två kanaler har vi mätt kanalerna var 
för sig. 

Känd "avspelningsnormal" 
nödig rör kameramätningar 

Kameramätningarna är delvis annorlunda. 
" Vi har här genomgående använt 18 b/s om 

inget annat anges. Några kameror har f ö en
dast denna hastighet. 

För att man skall kunna göra några mät
ningar på detta enbart inspelande system må
ste man ha tillgång till något normerat avspel
ningssystem. Det enda som därvid stått till 
buds har varit att använda projektorer med 
bästa möjliga data. För avspelning av fre
kvenssvepet har vi valt Eumig S 802, som vi 
fann hade en mycket rak och fin frekvenskur
va upp till 7000Hz med undantag av den 
lägsta basen. Över 7000Hz vet vi inget, men 
mätningarna blir i alla fall järnforbara med 
varandra. Vid avspelning av frekvenssvepen 
på kamerorna har vi manuellt ställt in full ut
styrning med instrument eller lysdioder och 
sedan minskat in signalen med 10 dB. Frågan 
är emellertid hur man ställer in full utstyrning 
med en lysdiod, som förekommer i en del fall. 

Nivån är alltså osäker, men ligger i alla fall 
betryggande lågt så att påverkan på frekvens
kurva p g a nivån inte förekommer. 

Med svajmätningarna förhåller det sig på 
liknande sätt. Vi har spelat in 3 150 Hz och 
spelat upp filmen på den projektor som gav 
lägst svaj, Noris 2000. Vi gjorde även smal-

• bandsanalys på den signalen på samma sätt 
som med projektorsignalerna. 

Slutligen har vi mätt kamerornas ljudnivå. 
Vi placerade därvid kameran på stativ 1,5 m 
över golvet i ett normaldämpat boningsrum 
och mätte ljudnivån l m rakt framför objekti
vet med film i kameran. Bakgrundsbullret låg 
också här på ca 32 dBA. Att ha kameran inne 
i ett rum är ur bullersynpunkt ett ogynnsamt 
fall, eftersom väggar och tak reflekterar lju
det. För utomhustagningar kan man räkna 
med mindre akustiska störningar från kame
ran. 

Mätningarna är ju ett sätt att kvantifiera 
våra upplevelser av ett system, men väl så 
viktigt är att lyssna på olika ljudtyper for att 
höra det praktiska resultatet av återgivningen. 
Vi har för detta ändamål spelat in olika slags 
musik på kameror och projektorer. Dels har 
vi använt popmusik och dels klassisk piano
och flöjtmusik. Dessutom har vi lyssnat till 
kamerornas mikrofoner och järnfort dem med 
en känd referensmikrofon av god kvalitet. Vid 
uppspelning av musik och tal har vi använt en 
god Hi fi-högtalare. 

Samtliga projektorer har möjlighet till 
trickinspelningar så att man på tidigare inspe
lade spår kan lägga till nya ljud och blott del
vis radera de gamla. Dessa och andra trick
möjligheter har vi inte studerat närmare. 

BAUER T 600 Stereosound 

Apparaten är försedd med skjutpotentiome
ter för kontroll av de elektriska parametrarna 
vid in- och avspelning. Dessutom har den 
elektroniskt, digitalt räkneverk med styrmöj
lighet för exakt eftersynkronisering. Filmens 
båda magnetspår används för stereofoniskt 
ljud. För manuell kontroll av inspelningsni
våerna finns en fungerande VU-meter gemen
samt för båda kanalerna. 

Lyssningsprov visar ett basrikt ljud med 
måttligt, men märkbart störande svaj vid kri
tisk musik. Mätningarna visar att frekvens
gången är jämn och fin med bäst basåtergiv
ning av de provade maskinerna. Mätningar på 
ett normerat frekvensband visar kraftig bas
och diskanthöjning. Detta tyder på att inspel
ningsförstärkaren tappar bas och diskant ef
tersom resultatet över film blir så pass rakt. 
Brustrumpeten är ganska symmetrisk och 
jämn utan uttalade sidband. Dock ligger den 
obehagligt högt upp, vilket hörs som kraftigt • 
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Frekvensgång vid avspelning av test
band MS8MF. 24 b/s. Inspelade fre
kvenser: 400, 50, 100, 200, 300, 500, 
1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 
6 000, 7000 och 400 Hz. 

Frekvensgång vid inspelning och av
spelning på samma maskin vid 18 b/s 
10 dB under full utstyrning. 

SvlUning mätt vid avspelning av test
ftlm MS8FL vid 24 b/s linjärt 

vägt enligt DIN 

SvlUning mätt vid in- och avspelning 
på samma maskin vid 18 b/ s linjärt 

vägt enligt DIN 

Smalbandsanalys av signal vid av
spelning av testftlm MS8FL vid 24 
b/s. Analysatorbandbredd 10 Hz, 
svepområde 1000Hz. 

Distorsion mätt vid in- och avspel
ning på samma apparat vid enligt au
tomatiken fullutstyrt magnetspår. 
Spektrumanalys med 30 Hz ban d
bredd, signalfrekvens 315 Hz och 
svept område 2000Hz. _ 
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modulationsbrus vid känslig musik. Den till 
hör ändå de bättre i detta avseende i det pro
vade urvalet. 

Distorsionen vid full utstyrning är högst av 
de provade, eller totalt 6,7 % varav från ban
det 4,2 %. Det tyder på lite onödigt hög di
storsion i inspelningsförstärkaren och även på 
att inspelningsnivån ligger lite för högt. Det 
för dock med sig att man här får 44 dB som 
vägt brusavstånd, vilket tydligen är mycket 
bra för denna typ av apparat. Trots den goda 
basåtergivningen uppvisar brusspektrum inte 
något alarmerande stort brumtillskott. Ljud
nivån ligger bland de lägre i samlingen. 

BOLEX SM 80 

Även på denna projektor kan filmens båda 
spår utnyttjas för ljudsättning. Man tillgår 
dock endast en avspelningsförstärkare och 
kan sålunda endast arbeta ' med monofont 
ljud. Komplementspåret kan då användas för 
speciella ljudeffekter o dyl. Apparaten har 
mekaniskt räkneverk som kan styra Ijudsätt
ning av eftersynkrona effekter. Utstyrningsin
strumentet är en rad lysdioder som sitter 
gömda bakom en röd plastskiva . 

Mätvärdena från avspelning ser mycket un
derliga ut, och vi misstänker att någon stör
ning i en eller annan form kommit in. Det kan 
kanske röra sig om azimutfel trots vår kon
troll. Tyvärr har vi inte haft tillfälle att kon
trollera vad som ligger bakom, men mätning
ar över film med in- och avspelning visar en 
mera normal kurva med en liten topp vid ca 7 
kHz. Lyssningen ger inte belägg för att några 
underligheter skulle föreligga, men där arbe
tar vi ju med in- och avspelning på samma 
apparat. 

Svajet är klart hörbart, men ligger som 
mätvärde i den bättre klassen av de provade 
projektorerna. Brustrumpeten är bred och 
ojämn med stor halt av långsamma variatio
ner. 

Distorsionsvärdena tyder på att man ut
nyttjar magnetskiktet väl och förnuftigt. Till
skottsdistorsionen från inspelningsförstärka
ren är låg och den totala nivån på 3 % är väl 
vald. 

Det finns mycket stora skillnader på dyna
miken mellan kanalerna ; 32 dB dynamik på 
komplement- eller balansspåret är inte någon 
övertygande siffra! Bruset består till övervä
gande del av brum och störningar från mo
torn, Den mekaniska bullernivån ligger högst 
av provade apparater: 56 dB. 

ELMO ST - 1200 HD 

Äter en 2-spårsapparat som dessutom kan 
spela av filmer med optiskt ljud. Den facilite
teri qar vi inte granskat. De båda spåren 
kopplas till en gemensam utgångsförstärkare. 

Frekvenskurvan vid avspelning är ganska 
. god medan in- och avspelning visar betydan
de basfall som tydligen härrör från inspel
ning~förstärkaren. Svajet är störande, högst 
bland de provade, och spektrumanalys visar 
en bred brustrumpet med långsamma varia
tioner Ut~tyrningsindikatorn är ett visarin
strument, placerat på fronten. 

Brusspektrum visar mycket små brumstör
ningar men däremot stort störningsbidrag 
från drivmotorn. 

Vid full utstyrning ger projektorn 1,9 % di
storsion f Tån filmen, och den distorsionen 
kommer nästan helt från bandet. En god in-~ 
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spelningsförstärkare med låg distorsion såle
des! 

Projektorn hade också det mest lättillgäng
liga huvudet som väl lät sig rengöras och av
magnetiseras. 

EUMIG 802 

Detta är den enklaste och billigaste av de 
projektorer vi granskat. Den använder blott 
en kanal på filmen och har bara automatisk 
reglering av inspelningen. Av spelningsproven 
visar emellertid upp en mycket rak frekvens
gång upp till 7 000 Hz. Ett kraftigt fall kunde 
dock konstateras i basen. Resultaten av in
och avspelning gav ett sämre resultat med be
gränsningar vid både låga och höga frekven
ser. Ljudet låter också instängt och i viss mån 
telefonaktigt. 

Eftersom endast automatisk nivåreglering 
stod till buds var vi tvungna att sätta automa
tiken ur funktion för att kunna spela in ett 
frekvenssvep av konstant amplitud. 

Maskinen är mekaniskt mycket lik Bolex. 
men trots detta fick vi här bättre värden på 
svajningen. Brustrumpeten ser också mera 
samlad ut. Skillnaderna är dock inte större än 
att det kan röra sig om exemplarskillnader. 
Brusspektrogrammet visar också vad man 
hör: Att brummet dominerar i störsignalbil
den. Trots att basåtergivningen beskurits lig
ger brummet mycket högt. Liksom Bolex har 
denna Eumig en kompenseringsspole för in
ducerat brum placerad i närheten av tonhuvu
dena. Det vägda brusavståndet blir ändå rätt 
gott eller 42 dB, men apparaten bullrar mest 
av alla undersökta med en slammernivå på 56 
dB. Denna mindre hedrande förstaplats delar 
den med Bolex. 

En distorsionsanalys av avspelad sinuston 
ger vid handen att inspelningsförstärkaren in
te är optimalt anpassad till befintliga nivåer. 
Större delen av distorsionen vid automatiskt 
utstyrt band kommer från förstärkaren och 
inte från bandet! 
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Detta är en ganska speciell apparat med en 
inbyggd, 2-kanal~ kassettspelare som hålls 
mekaniskt synkroniserad med filmen. Här
igenom bör man få extra goda möjligheter till 
komplicerade ljudsättningar. Vi har inte mätt 
på kassettspelardelen utan inskränkt oss till 
filmljuddelen. Den är enbart utrustad för av
spelning; inspelningar får man göra på kasset
ten. Det skall dock enligt uppgift komma en 
tillsats som möjliggör inspelning på ljudspå
ret. Någon sådan var emellertid inte tillgäng
lig vid provningstillfållet. Det har alltså bort
fallit några moment i vår provning av denna 
projektor. 

Fig 9. Här visar vi ea exempel på hur elektroniken 
byggs upp. Blockschemafor Elmo_ 

Avspelning av testband visar god återgiv
ning men med låg nivå på de lägsta frekven
serna. Svajvärdet var det bästa vi mätt på nå
gon av projektorerna, och spektral analys av 
svajkomponentema visar en något lägre brus
trumpet än Bauers. Man kan dock se tydliga 
sid band på toppen och här finns alltså rytmi
ska hastighetsändringar som härrör från bild
frammatningen. 

Brusnivån som vi mätt den ligger mycket 
lågt, men intrycket störs aven del högre fre
kvenskomponenter som ger ett obehagligt 

Filmtransport/-slut: Filtersignal : 
Blinkande rött ljus - normal transport 
Konstant rött ljus - filmen slut eller 

Konstant rött ijus - filter på för konstijus 

transportavbrott 

Salleritest : 

I 

Indexmärke för ,," """"'" EP 
Snittbildsmätare 

'-----Vänster grön Två gröna 
ensam - signaler -
förbered normal spänning, 
batteri by te, 
Ingen signal -
byt omedelbart 
batteri. 

Två gröna och 
höger röd
överspänning 
(endast nätdrift) 

Ljudnivå : Låg Nomal Hög 

Fig 10. Sökarilfformation hos Niz;o. Märk ljudnivåmätaren med tre steg nederst. 



Sonab Communications 
överlåts till SRA 1978 
Mirsch avvecklar Audio 
Som man länge kunnat ana har SIa Is
jörelag syftat till att göra sig av med 
en av de två återstående delarna av 
det gamla Sona b-konglomeratet. 
nämligen komm-radiofirman Sonab 
Communications AB, och nyligen 
meddelades det att Svenska Radio 
A B övertar bolaget per I januari 
1978. 

Sonab i Gävle är ju i sin tur upp
byggt aven fusion mellan dåvarande 
Sonabs kommradiodivision och 
Aga:s radioutvecklingsbolag. som sål 
des till Statsforetag. 

Tanken då var ju den i och for sig 
riktiga att Sverige knappast kunde ha 
både Sonab. Aga och SRA jämte liv · 
aktiga utländska firmor som Stom o 
m fl konkurrerande. vare sig inhemskt 
eller internationellt. Vad man då inte 
räknade med fullt ut var den starka 
frammarschen for bl a japanska pro· 
dukter på alla marknader. Detta har 
nu på ett avgörande sätt framtvungit ' 
en ytterligare koncentration. där det L 
M Ericsson·ägda SRA tar hand om 
Sonab som ett fOrsäljningsbolag på 
civilsidan - Sonab har f ö några nya 
och lovande produkter debutklara. 

SRA:s VD Åke Lundql'isl har inte 

EVENEMANG 

"Vi syns och hörs" : 
Europa Film rörnyar, 
får större kapacitet 

- Filmremsan. videobandet och 
ljudtapen är Europa Fil ms livsnerv. 
påmindes man eftertryckligt om vid 
foretagets av ca 350 gäster besökta. 
intressanta "öppet hus" ·visning nyli · 
gen. där de in bjudna orienterades om 
den resursutbyggnad och de invcste 
ringar som det oavlåtligt sedan är 
1930 verksamma mediafOretaget nu 
står infor: 

BI a kommer den stora musikstudio 
J att fOrnyas med ett nytt mixerbord i 
sommar. Den redan tidigare omfat
tande kassettkopieringen - med nu 
nio King laddningsmaskiner och 12 
Gauss-slavar. vilka kan producera 
900 kassetter per timme och totalt ca 
100000 enheter per månad till gram
mofonkunderna - skall få dra in i 
större lokaler än nu. Osv. 

Europa Film-koncernen omfattar i 
dag 13 verksamhetsgrenar och hyser 
en avancerad produktion inom all 
bild- och ljudteknik. Det 1974 starta
de engagemanget i video- och A V
medier har t ex expanderat till en pro
duktion av TV-kassetter enbart om 
2000 VCR- och U-Matic per månad: 
kopieringskapaciteten står inalles 43 

velat precisera nedskärningarna i 
Gävle men låtit fOrstå att begräns· 
ningarna i forsta hand kommer att 
gälla den tekniska sidan och admini · 
strationen. All utveckling kommer så
lunda att ligga i Stockholm hädanef· 
ter. Efter ca två års fOrsöks- och sta· 
biliseringstid torde man ha nått järn· 
vikt på personalsidan fOr överskådlig 
tid. 

Den tidigare reducerade Sonah
personalen omfattar ca 300 anställda. 
Den tillverkningsindustri. Sonab Elek · 
tronik. som finns kvar iLövånger. 
sysselsätter normalt 230 - 200 perso
ner. I november meddelades varsel 
om friställningar fOr ca 60 av de Löv· 
ångeranknutna Sonah-anställda. Des· 
sa reagerade skarpt och vid demon· 
strationer framhölls. att StatsfOretag 
genom den gamla Aga-överenskom· 
melsen. se ovan. bäddat fOr svårighe· 
terna och att Per Sköld, VD i StatsfO
retag. "skänkt bort" Sonabs möjlighe· 
ter . 

Man vände sig också mot att So· 
nabs hemelektronik och högtalare 
forsvunnit från Lövånger mer eller 
mindre. Med t ex högtalarna kvar ha· 
de marknadschanserna varit betydligt 
bättre. framhöll talesmän fOr fack · 
klubbar och personalgrupper. 

Vid tiden för Pejlings pressläggning 
meddelas att Olle Mirseh, som ju for 
något år sedan övertog dåvarande So-

maskiner for . Vid den stora visningen 
redogjorde Bo Lindström och vetera
nen Olle Swembel fOr faciliteterna: ut
över kopieringen forfogar man över 
två 2-tums A mpex A VR 2, scanners 
for alla format inkl apparatur fOr se
parat magnetljudband formaten 
16 - 17.5 mm. redigeringsapparatur 
och special byggen i mångfald. 

Att videoavdelningen snabbt växer 
vittnar också produktionsresurserna 
om: H~r finns två :l -rörs PII/Inl'ieon-

TRUNKEN 

Personal Computers uppfattning 
om hur man konverterar sin led 
samma gamla flygel till En Nyt 
tighet: J förgrunden ses bild 
skärm, tangentbord och floppy 
disc, under notstället ligger en 
printer och under locket skymtar 
minneskorten. 

na bs audiodel från ägaren StatsfOre
tag. nu ser sig nödsakad att avsäga 
sig vidare ansvar for fOretaget och av
veckla sina intressen i det. Sonab Au· 
dio befann sig under framgångsrik re
konstruktion: Under 10 månader 
1977 såldes Sonab·produkter från la· 
ger for 14 mkr. och vid årsskiftet 
skulle man nått närmare 19 mkr. en · 
ligt kalkylen. Grundade fOrhoppning
ar om en god fOrsäljning 1978 fanns 
också. 

De direkta orsakerna till att Stats· 
fOretag nu får återta Sonab Audio är 
två: Dels bek antgjorde konstruktören 
av högtalarna. Stig Carlsson, att han 
inte ämnade ingå något licensavtal 
med Olle Mirsch. dels ströp StatsfOre
tag oväntat och drastiskt sin kredit. 
Då man därifrån ansåg att kredit 
gränsen nåtts och krävde Mirsch på 
garantiåtaganden han realistiskt icke 

. såg någon möjlighet att inlåta sig på. 
låste Statsforetag helt enkelt Sonabs 
produktlager och vägrade tillträde! 

- Ställda infor det slagets fait ac · 
compli kunde vi bara informera be
rörda parter om att vi inte längre har 
någon praktisk möjlighet att fortsätta 
arbetet med Sonab. säger ing Mirsch. 

- Vad som nu måste hända är att 
Sonab formellt får gå i likvidation. då 
skulderna överstiger tillgångarna. 

Den personal som arbetat med att 
sälja av det stora lagret avskedas. 

kameror och skyltkamera. videomixer 
och ljudrnixer. dubbla Ampex . tva 
tums videobandmaskiner. alla for 
mats scanners fOr alla tillämpliga 
filmformat upp till 35 mm jämte totalt 
fyra studior. varav ett par är mobilen
heter. 

I Stora filmljudmixen. där man 
ljudsätter alla slags spel- oeh reklam
filmer och bl a utfor dubbning med 
"rösterna" i särskilda tal bås. var det 
mesta sig likt sedan RT var där i slu
tet av 1960-talet och gjorde stort re
portage om Filmljudets väg ... Med 
rörelse återsåg vi vännen Stefan 
Essel/s ekornaskin m fl beprövade 
don . Men också här stundar fornyelse 
och kapacitetsutvidgning. tror vi oss 
forstå efter Sven Fahlens, Björn 
Hammarqvists och Birger BjörnelIs 
fciredömliga orienteringar om t ex 
magnetiskt och optiskt ljud. överspel
ning och tidkvantifiering. Visste ni 
t ex att man vid jobbet med det s k 
slutljudet. där de magnetiska impul
serna från tapen skall omvandlas till 
optiska for Ijusavkänning över den 
hopkopierade negativmängden på 
remsan. använder en ytterst finkornig. 
högupplösande emulsion som håller 
blott 3 A SA i känslighet? 

Europa Film erbjuder. inom paren
tes sagt. lite aven högtid fOr den tek 
nikhistoriskt begivne: sida vid sida 
med dagens mest avancerade. till 
gängliga produktions- och labbutrust
ning återfinns rara grejor från långt 
bort i I 950-talet ... detta for att sag
da utrustning helt enkelt ännu gör 

Olle Mirsch döljer inte sin besvikel 
se över att Statsforetags abrupta age 
rande går ut över de anställda plus alt 
Lövångerindustrin därmed inte ges 
någon mera chans till de berörda pro 
dukterna. 

Av allt att döma fOrsöker Stig 
Carlsson intressera bl a Sonabs kvar 
varande utlandsagenter. de i Tyskland 
och USA. alt ta upp tillverkningen av 
hans högtalare. Detta har hittills inte 
lett till några resultat. vad vi erfarit. 
~ Det hela är beklagligt. Den här ut 
vecklingen kommer dock inte ovän 
tad: tecken till den negativa hållning 
som Stig Carlsson intagit visade sig 
relativt tidigt i år. 
~ Statsforetags handlande talar for 
sig själv. Koncernledningen forde helt 
enkelt sin köpare bakom ljuset på en 
rad avgörande punkter. vilket helt 
övertygande har klarlagts. Det kom 
mer varken att öka koncernens tro 
värdighet eller konstruktivt bidra till 
några lösningar i elt redan tidigare ut 
omordentligt kärvt läge. 
~ Det var hedersamt av Olle Mirsch 
att forsöka skapa en framtid fOr So 
nah-produkterna. Han gick till verket 
med god vilja och beslutsamhet. Ty 
värr lades efterhand sådana hinder i 
hans väg att omsorgen om den firma 
han redan stod i spetsen for måste gå 
fore det alltmera otacksamma enga 
gemanget i Sonab. 

Eli led i I1Ullriseringen - här ses 
en del av anläggningen hos Europa 
Filmfor snabJUällning på pressl1Ullri
ser. FOlo: Anders Ingel1Ulrsson. 

jobbet på ett fullt adekvat sätt fOr 
pengarna och är pålitlig. inte minst. 
Det hela vittnar också entydigt om 
vilken kontinuitet Europa represente 
rar! 

Ja. om vi tar t ex graveringen. som 
intresserar många. hade Peter Dahl 
vid sin Neumann-svarv något .som 
han. Lars Runsten och Sven Elmel/ 
- som har en del intressanta andra 
utvecklingar igång i sitt labb - fick 
många frågor om under kvällen: Till 
graververkets optiska precisions 
"sikte". i vilket man genom ett mikro 
skop (Leitz) kan se spårinskärningen i 
lacket och spårfordelningen. hade 
man nu anslutit en liten videokamera 
från Eumig jämte en enkel men väl 

Forts på sid 20 
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Blick in i nuvaranck kasseu kopie
ringen vid Europa Film.. där man 
har 12 US A-maskiner typ Gauss för 
musikkasseukopieringen under en 
höghaslighetsprocess. Foto: Anckrs 
Ingemarsson. 

fungerande monitor, där hela inblic
ken mot lackets mikrostruktur gjor
des tillgänglig stort for alla. Veterligt 
är man hos Europa forst med denna 
enkla men geniala ide, som medger 
helt andra visuella möjligheter ror tek 
nikern än det tröttande kikandet och 

kisandet under dåligt (koncentriskt) 
ljus mOl "rillorna". vilket envar som 
sysslat lite med gravering kan intyga 
ä r besvärligt. 

Listan över de roretag i fem världs
delar som Europa Film sålt och in
stallerat sin högklassiga galvanout
rustning till omfatta r nu mer än 95 fo
retag. Det hela inleddes redan på 
1940 talet. och i dag är nera hundra 
galvanoanläggningar i drift världen 
över. Det kontinuerliga utvecklings
programmet. som Runsten och hans 
medarbetare bedriver. har senast re
sulterat i en ny, snabbarbetande och 
unik (nickel)elektroutfällningsprocess 
for grammofon matriser. ett system 
som också kan tillämpas for fram
ställning av videoskivor. R T skall se
nare redogöra ror detta arbete. Olle 
Bohlin heter annars basen for Euro
pas egen matrisavdelning. som till 
drog sig livligt intresse under "open
house"-kvällen. Inte minst intressant 
var det att under hans ledning se kva
litetskontrollen och det manuella job
bet med moder matriserna, som 

lJudläggning av film kräver många 
stadier med användning av sekund
precis timing, körschemor, överspel
ning och mångIIiuliga k/ippbord. Fo
to: Anckrs Ingemarsson. 

"sticklas" och slipas fo r hand efter in
spektion av knäppar, störningar etc 
och avspelning (2,5 p tryck används, 
inhämtade vi). 

Förtjusta fnissningar trängde då 
och då ut från besökarna i A -hallen. 
där man kunde ta del av uppsättning-

arna Hasse A Ifredson nu jobbar med 
ror vissa scener i sin ko~ mande Pi
casso-film. Men att avslöja ursprung
et till nöjet (och de intrikat trickfilma
de interiörerna ni möter i den färdiga 
filmen) skall vi avhålla oss från - gå 
och ha roligt själv! 

Och i C-hallen. där Lars WiklOrin 
höjde sig över mängden och stod ror 
värdskapet trängdes - nåja - en be
tydande del av den gästande svenska 
film-. TV-. Ijud- och mediavärlden un
der gillande avsmakning av special 
tårtan ror kvällen. formad som Euro
pas emblem och "i färg". denna in
tryckskoncentrerade afton. som 
skickligt "iscensatts" av Gordon Lö
wenadler. 

- Kan ni klara er utan Europa 
Film? löd temat på trycksakerna (och 
den bästa demo-kassett vi hört hit
till s). En retorisk fråga - den kun
skap och den erfarenhet som roret a
get forfogar över är helt klart unik i 
vårt land. troligen i Skandinavien ock
så. 

us 
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Direktgraveringar 
och "supergravyr" 

När det här skrivs har jag tillbragt 
ett par veckor i Japan och Holland, 
och utöver all ny. fantastisk elektro
nik (rapport snart rorestående i RT) 
all se samt höra på har det blivit stu
dier av skivproduktion och aktuellt lä 
ge inom studiovärlden. Det finns nera 
tecken ti ll att den kommande digitala 
revolutionen intensivstuderas på 
många håll i de stora grammofon pro
duktländerna, och man ser hur digi 
tal processen jä mte videosk ivan som 
musik medium nu måste börja forbe 
redas i de olika leden på ett ganska 
konkret sätt. 

Det berör inte direkt musikerna och 
artisterna än så länge utan är en ange
lägenhet for teknikerna och producen
terna - men där är den desto mera 
angelägen. kan sägas ... 

Det verkar bli så, att vissa led fram
står som relativt väl utvecklade redan 
nu, medan andra kommer att gå in i 
1980-talet med bibehållen traditionell 
teknik och funktion - mikrofonerna. 
t ex. 

Skivan får konkurrens av bandet 
på ett litet nytt säll: Man lägger helt 
enkelt den digitalt in kodade musiken 
[lå en videobandspelares sakta snur· 
rande tape. Sådana demonstrationer 
är vanliga i Japan i dag. 

Under tiden vi väntar på den totala 
och kanske genomgripande - di 

gitala revolutionen ro r musik mediet 
har i kvalitetshänseende "mellanfor· 
men" direktg raveringen eta blerat sig 
starkt i tre världsdelar. Inte så att nå
gon digitalproeess är involverad . Nej, 
men vid en jämforelse ligger inte "di· 
rekt över diskskivorna ". som dc 

ibland benämns av de humoristiska 
pojkarna i Hi Ii-branschen. så mycket 
efter i ljudkvalitetshänseende och i 
dynamik. Digitalmusiken, som den 
finns redan idag på nera håH, är ännu 
mera . dynamikrik (tystare bakgrun 
der). odistorderad och oförmedlad. 
PI us all man kan trolla med tid och 
rum med den . . . 

Men även om vi inte är riktigt där 
än. har entusiasterna med skivan som 
medium intressanta möjligheter redan 
nu. Beståndet goda produkter tilltar. 
Stilarna breddas. Flera smakriktning
ar tillgodoses . Distributionen fungerar 
allt bättre. Etc. Det är väl tyvärr bara 
priserna som inte är direkt tilltalande. 
Men. som vi tidigare framhållit. di 
rektinspelningsmetoden ä r dyr och 
begränsande. Alla nya. avvikande 
produkter har ju dessvärre en tendens 
att bli prismässigt exklusiva också -
det är ell marknadstänkande som. in 
te oväntat. går igen också här. Men 
man få r komma ihåg. att de här små 
bolagens produktioner är riskabla och 
all pengarna måste komma in: här 
finns just inget som kan subventione
ra mindre lyckade satsningar. 

Det är dock tråkigt att nertalet di 
rekt -lp kostar minst lika mycket som 
två fullprisalbum tillsammans. Men 
det rör sig ändå om vitt skilda saker. 

Direktgravering är ju en omiss
kännlig varubeteckning. Både jag och 
en del roreträdare ror yrkesljudtekni 
ken har funderat över den nu uppdy
kande beteckningen supergrave
ring". Den är om inte missv isande så 
dock mindre lyckad. En gravering är 
en gravering. Man kan av tekniska 
skäl gravera hårdare eller högre etc. 
men graverar gör man principiellt ba
ra på ett enda sätt. hur tillkomsten av 
musiken än skett i roregående led. 
"Universalgravyr" etc vet vi j u också 
vad det är sedan åratal: det är den 
monokompatibla inskärningen med 
hoplagda baskanaler eller rättare. 
med frekvensområdet under 300 Hz 
sammanfort för all begränsa amplitu -
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derna i vertikalled vid avspelningen . 
så att inte monopickuperna (linns så
dana ännu. egentligen?) - som är ri 
gida i vertikalplanet - skall deforme
ra stereospårets vertikalgraverade 
(motfasiga) signal komponent. Låga 
frekvenser ger ju stora nålrörelser. De 
fas - och nivåsamstämda signalerna v 
- h lateralgraveras = blir monofoni 
ska. "universellt" avspelbara. 

Det finns andra. nu mer eller mind
re aktuella benämningar som hänför 
sig till graverings metoden. som t ex 
ortofonisk skärning. Dynagroove m n. 
De var kopplade till ett visst forfaran 
de. t ex rordistorderingen som ReA 
lanserade på I 960-talet. "Supergrave
ring" innebär veterligt inget direkt så
dant utan kan möjligen stå for en 
maxi mal prestation. på gränsen till 
vad som är fysiskt möjligt att spela av 
från skivan under bibehållna grund
rorutsättningar i det ledet men i övrigt 
innebärande en rad avsteg från ruti 
ner och standardrorfaranden, t ex i 
fråga om bandutstyrning. diskantkor
rektion. amplitudrordelning. diskant
rorlagda energialstrare etc som man 
annars måste kompri mera k rartigt ror 
att alls kunna gravera in signalerna 
från. Det är kanske "superljudman
naskap". men termen "supergravyr" 
är likafullt mera merkantil än tekniskt 
motiverad. 

Ja. upptakten till månadens skivre-

vy är av det stillsammare slaget. 
Vi har hört på : 

MIKAEL RAMEL, text. musik och 
arr. YTF-50320 lp. stereo. inspelad 
1976 - 1977. Inklusive Ramel själv 
medverkar hela 13 folk - inklusive 
Monica Zellerlund - på den här just 
släppta skivan. hans tredje. som dröjt 
åratal. Till sagda dussin plus en kom
mer så Sandklefarna - stråkkvartet
ten som benämns så efter primarien 
Per Sandklef. Ändå framhåller pro
ducerande YTF att Mikael R spelar 
"också de nesta instrumenten själv". 
Det är egentligen lika festligt som för 
bryllande till dess man detaljgranskar 
arren och fördelningen av insatserna. 
Det blir inte särskilt många takter på 
var och en av de I I andra ... 

Nå. det är en sympatisk skiva. Ra
mel använder små medel i sin musik. 
Han är en stillsamt bitsk ironiker. 
som i poetiska texter (ofta klart bättre 
än musiken) kommenterar både sam
tida och mera tidlösa mönster och 
avarter . Några saker är klart påver
kade eller menade som pastischer: 
man kan "höra" både Beatlesstäm
mor och Electric Light Orchestra (el 
ler Ekseption) ganska närgånget över
tagna från ursprungen. Några num
mer - särskilt de akustiska (ackusti 
ska. som YTF skriver) - är däremOl 
särpräglade och burna av självstän
dighet helt igenom: jag tycker mycket 
om inslagen som heter Yin- Yang 
Man. Missionären - rortjänar bli en 
succe - Folk. vart tar du vägen. Gu
rus all anamma och någon mer. Roli
ga. uddiga om också inte drabbande. 
Ramel vill åt den all männa intoleran
sen och låsningen och han är en fin 
ball adartist med kul texter. 

Någon "prunkande rock" tycker 
jag mig inte finna. men så står det i III 
releasen. Det är upptakten som avses III' 



300 W utan delningsfilter. 
Detta PIEZO - diskanthorn 
arbetar enligt nya principer. 
En svängande kristall på ett 
membran är hjärtat. Den 
höga impedansen gör att del
n ingsfiltret bortfaller och 
känsligheten blir hög, ca. 2W 
vid 4 ohm. 
För ytterligare effekttålighet 
kan flera PIEZO - horn 
seriekopplas. PIEZO - hornet 
lämpar sig mycket väl i hem 
och orkesterhögtalare. 
Du kan med PIEZO - hornet 
bättra på diskanten, direkt 
utan att ändra på ditt nu
varande system. Du bara pa
rallellkopplar hornet med 
hägtalarlådan. Frekvensom
råde : 4000 - 20.000 Hz. 
Effekt: 
vid 4 ohm. 
vid 8 ohm. 
vid 16 ohm. 
Pris:(L450). 

KATALOG! 

· . 306W 
· . 153W 
· . . 76W 
Kr.99:50 

Josty Kits katalog 1977 är 
oumbärlig för dej som gillar 
att bygga. 370 sidor med 
över 100 byggsatser. 
Pris : (plus porto) . . Kr.7:OO 

1'ototimer 

TILLÄMPAD ELEKTRONIK 

Supe"ite 
SPOTLIGHTS! 
Till våra ljusorglar finns även 
färgade spotligh~s i färgerna : 
Röd, Gul , Grön och Blå. 
Tre olika effekter : 40W -
Kr. 15:00, 75W - Kr. 21:00 
lOOW - Kr. 31 :00. E27 gänga 
Lamphållare av olika typer 
finns också. 

Antingen Du är garvad eller grön . Drygt 260 sidor om elektro
nikens grunder och sedan lika många med byggnadsbeskrivningar 
och principschemor. Steg för steg lär Du dej, hur Du själv beräk
nar komponenternas storlek, vad som händer i konstruktionen 
från ingång till utgång m.m. Det är enklare att lära än Du tror. 
Till hjälp har Du den troligen effektivaste av alla inlärningsme
toder - PROGRAMMERAD UNDERVISNING. Sedan Du läst 
ett avsnitt, får Du kontrollera dina kunskaper i ett antal frågor 
med svarsalternativ. Samtliga svarsalternativ kommenteras i 
FEEDBACK - LISTAN som är något helt annat än ett »facit». 
Så fortsätter Du undan för undan, hela instruktionsdelen igenom_ 
Har Du inte matte-kunskaper så det räcker? Köp dä lugnt den 
här boken . Den lär dej matematiken ocksä. Och redan när Du 
läser boken, har Du tio intress,anta och roliga konstruktioner att 
öva dej på. Kretskort för dessa, ingär i bokens pris. 
Detta är den tredje helt reviderade upplagan med alla de nya 
byggsatserna ( 530 sidor). 
Pris inkl kretskort. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. Kr. 40:50 

A T 465 3 - kanals ljusorgel. 
Blinkar i takt med musiken, 
med blinkningarna uppde
lade i bas, mellan och dis
kantregister . 
Försedd med reglage för 
känslighet och ljusinställning 
Max. effekt per kanal 400 W. 
Kan även användas som 
växelströmsregulator med ge
mensam reglering av alla ka
nalerna. Avstörningsfilter för 
alla kanalerna, samt ström
brytare ingär. Passar alla för
stärkare upp till 60 W. 
Byggsats . . .. .Kr.192:50 
LAda B465 ..... Kr.63:00 

OKvidevitt! 

JK 9 är en minisiren med ett 
ljud som påminner om fägel
kvitter. JK 9 kan användas 
som dörrsignal eller som 
skämtgrej vid festen. JK 9 
levereras helt komplett med 
läda, högtalare och tryck
knapp. Kan även anslutas till 
större högtalare. 
Byggsats ... .. . Kr.42:50 

Till JOSTY KIT AB Box 3134 200 22 Malmö 3 
JK 10 är en komplett tyris
torstyrd fototimer. Timern 
är uppbyggd kring en inte
grerad krets , varvid en stor 
noggrannhet uppnäs. Timer
omräde mellan 2 till 60 sek . 
Omkopplingsbar mellan fast 
ljus och timer_ JK 10 startas 
med en liten tryckknapp. 
Ansluts direkt till nov AC. 
Max. lampbelastning 440W. 
Till byggsatsen medföljer 
läda , omkopplare, ratt m.m. 
Byggsats . . . ... Kr.59:50 

O 
O 
O 

JOS TY KIT katalog 1977 (370 sid,) Kr 7:00 plus porto 
ex . av Tillämpad Elektronik a' pris Kr . . ...... . 
ex . av byggsats typ .. ... m!,t postförskott a'pris Kr .. . . . . . 

Namn .. . ... . 

Utdelningsadress 

Postnummer och ,?rt 

Föredrar Du att ringa till oss, finns vi på 040/ 
126708, 126718. Du är alltid välkommen till vära 
butiker pä Ö. Förstadsgatan 8 i MALMÖ eller i 
GÖTEBORG på Övre Husargatan 12. 
Öppet 10 - 18. Lördagar 9 - 13. 
Alla priser inkl. 20,63% moms 
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med li te häftiga re grepp och in mixade 
a rkiv spår. publikljud etc . "Elektrisk " 
musik ~ Njaa ... I Inte heller ha r 
stråktill skotten och - fa ktiskt -
Monica Z :s medverkan höjt ni vån på 
något avgöra nde sätt . Skivan hade 
, 'a rit bra ändå. I varj e fa ll har j ag svå
ra re att uppskatta st rå kpålägget eller 
tiolarrangemanget. och varfor Mon i
ca Z skull e in med ett bl ekl agt litet 
undringsnu m mer allra sist ä r något 
so m M R pri vat kä nt st arkt fOr -
men här kä nns det inte ri ktigt i li nje 
med sk ivans alla redan kluvna inrikt
ning. men ar j ag. 

In spelni ngen har ägt rum på Li 
dingön hos R a mel under ett drygt å r. 
Sedan har spåren va ndrat till Bastun, 
so m ä r roligt få presentera hä r i spa l
ten: Det är vår nyaste Stockholmss tu 
dio fO r mixning och pålägg samt slut
bear betning a v tapen. Hä r har Mi kae l 
R samar betat med Olle Ramm och 
Anders L arsson . Bastun/Grammo
.fonverket A B har gjort ett bra j o bb 
och den medföljande tex tdokumenta 
tionen är utmärkt. Hä r fra mgår ve m 
som stå r fO r vad i instrumentavseende 
under olika avsnitt oc h det hela inne
bä r också en konkret anpassning till 
den sparsmakade och perfektioni s
tiskt arbetande R a mels sätt att ta sig 
an materialet. 

J ag hoppas att nästa ski va av ho
nom inte skall dröj a tre å r till . Samt 
att han då har kastat loss från diverse 
beroenden i stilar. stämningar och fö' 
rebil der. H an är en person med något 
att säga och han framfOr det bäst 
själv. ensam. 

Speltider: A -s idan 18 m 26 s. B-si
uan 20 m 02 s, 

TSUYOSHI YAMA MOT O T R IO: 
Live at the Misty. T Ya ma molO, p. 
Akira Daivoshi, b. Toshio Osumi, df 
Koji Mor(ilG ma, c. TBM 3 7. Inspelad 
li ve 1974. Stereo lp 30 cm. A udio 
Lab/GfR di str. till A-Ijudh andl. 

Roppo ngi - det låter som en for
ort till N att avaara . eller i varje fall nå
got norr o m polcirkeln . Men det ä r 
fa ktiskt en stadsdel i T okyo. En ad
ress där ä r alldeles sä rskilt väl bek ant 
och kär for både jazzälskande info
dingar och till resta diggare. den dä r 
jazzklubben Mist)' har sin loka l. 

Denna jazz kl u bb. som er rapportö r 
inte heller fOrsummar. är en pl ats för 
verkligt fin j azz. for Japan s bästa mu
siker och for prominenta gästarti ster. 
Mist Y ä r oc kså scenen fOr flera ypper
liga inspelningar. En av dem har vi 
här. 

Jag har redan sk rivit lite om pianis
ten Yamamoto, en intensivt klangsen -

~ : 

!~ 
.J 

sibel. ~pd s ugl.! ll un g mall med ":11 när 
mast fa bulös fö r maga att fa en melodi 
att leva. att varieras med e n o utsin lig 
musikali sk fa ntasi och en jazzkänsla 
som gör hono m till en verkligt intres
sant musiker. 

Detta ger han verk ligen prov på 
här. i denn a ins pelning gjo rd juldagen 
1974 i en livetagning med publik på 
Misty. Trion ä r hä r en kvartett. då 
congas pelaren Koji MorZl'ama ti ll 
kOlllmit. 

Ba ra introduktionen i den fo rsta lå · 
ten. S weet Georgia Brol\'l1 på A' -sidan 
vit aliserar lyssna ren - Ya mamoto 
börjar full ständigt distinkt. rakt på . 
och bygger upp några takter i ett lågt 
register innan han gör en fa bulöst 
skicklig övergång in i melodi n och sen 
drar igång improvisati onskaleidosko
pet. Den 14 minuter lå nga Dark Eyes 
på B-sidan är ett i sitt slag lika beund
ransvärt uppbyggt nummer med plats 
for varjehanda grepp som - och det 
skall framhållas - aldrig bl ir själ vän
da mål eller verka r utt änkta. Inom ra
men fo r melodin ha ndskas Ya mamo 
to s uveränt med materialet. och vilken 
ånetiskt svän gande jazz han få r ut 
av det! T a också Erroll Garners The 
Loving Touch på A-sidan : det svän ger 
stundtals alldeles hä ftigt o m hans j a 
panske uttolkare och koll ega . 

Och hela tiden låter upptagningen 
oss höra det där atmosfå rrika " stum
filmspianot" på klubben. som är så 
där lagom stämt bara. med en alldeles 
speciell klang . Det lever i a ll sin odis· 
tinkta och svävande kla ng - lå ngt 
mera ä n ett a ldrig så välstä mt in stru · 
ment sk ulle göra! 

Trummisen Osumi är en sveklöst 
pålitlig stöttepelare i sin a snabba 
klipp med stockarna och sin drivande 

, , 

rytlll. dä r ha n hel a tiden vardar s i ~ 

om detaljern a ino m den större for 
men. Och basisten Dail'oshi med sin 
torra. närtagna ton och intensiv a at 
tack mot strängarna långt ner mot 
stallet lyss na r man på med respekt 
och fascinatio n. 

Det är verk ligen j azz. i kött oc h 
blod: tagningen s pelar heller inte bort 
några tillgångar hä r : Det är Aois här 
ofta omtalade chef tekniker Yoshihiko 
Kannari som (med en man till hj älp) 
spelat in kvartetten . Det har han gjort 
enligt skissen här . 

H an an vände två portabla mixe rs. 
A mpex AM- lO, ett slags PA -grejor 
alltså. och satte upp ett par Ampex 
AA-620 fOr sin lyssning . Bandspela 
ren blev en Ampex AG-44 0 B, alltså 
en beprövad maskin . Pi anot ha r två U 
8 7-or på sig. basen ett dy namiskt sys
te m. en Eleetro-Voiee R E-20, meda n 
trumsetet också fått en sådan plus en 
Sbure SM-58 (över baskaggen). 
Congau ppsättn ingen är inko ppl ad 
över en E-V R E-15 rak t fra mfOr skin 
nen. och pu bliklj uden. so m ä r inmi xa
de en hel del i tagni ngen. ä r få ngade 
med tre kondensatorsyste m Sony C -
37. Publi ken sitter ru nt och lite ovan
fo r estraden mitt i klubben och en So
ny är riktad mot en reflekterande 
lå ngvägg nedtill medan ett par " gre· 
nats" fo r att få nga upp lokalens övre 
delar. Men o mgivningen har dä mpats 
i slutrnixen . 

Vid mi xningen i studio användes ett 
japanskt OKI-bord och ett par Altee 
604 E bestod mon itorljudet. Slutmi x
en frå n den 4-kan aliga tagningen i 
klubben gjordes över en Philips PRO 
51 och Toshiba graverade med en 
Neumann SX -74 som skä rhuvud . Allt 
vad vi kanske skull e kall a fö rra gene-
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rationens grejor utom mik a rna! 
De högtalare man kan se i sk issen 

nere i hö rnen är ett par JBL 4320 som 
hör ti ll lokalens PA. 

En li ve-upptagning erbjuder med 
nödvä ndighet svå rare förh å ll anden ä n 
studions. Här kan man vä l. o m Illan 
vill va ra gnetig. tycka att det bli r väl 
digt bi-fo niskt vid några a vsnit t. där 
ma n har precis allt hårt fixe rat i resp 
kanal. Mitti nt rycket är a nnars bra. 
Visparna Osu mi a nvänder ha r vid ett 
till fä lle gått in a ll deles överdimens io
nerade till si n verka n och intrycket 
bl ir jättestålborste. 

All a ev invändningar väger dock 
fjäde rl ätt. M usi ken lever i a ll a sina di
men sioner. oc h vad kan man mera be
gära ? 

Speltid A -sidan: 18 min 49 s . B-si
dan : 20 min 45 s . 

(I nte minst de kraftigt di ska ntrika. 
cnergiladdade finals påren på B-sidan 
ka n beund ras som graveringspresta
tion : K nappast sky mten av distorsion 
trots spårutbredning så långt in IllOt 
centrum!) 

Presskvaliteten högklassig. vad an 
na rs? 

Ska ffa ski van . o m du är det min sta 
ror pe rsonlig. varierad jazz i liten sätt 
Ilin ~ . 

VIRGIL FOX : The Fox Toueh, Vo 
lume I. Crl'stal Clear CCS 7001 . 33 
varvs lp i stereo. Ins pelad augusti 
1977 . Distr T onola AB. 

Fina orgeltagningar börja r vi bli 
riktigt bortskä mda med och beståndet 
ö ka r stadigt. Här revanschera r sig 
CC i USA fOr den t rista The Wiz och 
det med den ä ra n I I fråga o m den här 
tag ningen säger Illan att det ä r bol a 
gets fo rsta 01/ (ocation, så tydligen var 
W iz tagen i studio - så myc ket vä r
re ! (Rec av te kni ska skä l i nästa nr.) 

Fö reli ggande o rgels ki va ä r tydli gen 
den fO rsta av åtminstone två . Den ä r 
gjord_som 33 -varvs lp. då man funnit 
45 ·va rvsform atet fo r besvä rli gt att 
anpassa till se riös musik. fra mh åller 
Edward Wodenjak, CC -c hefen . Vida
re ä r den pressad av Teldee och ski · 
van foreko mmer enba rt i svart press
massa. All a ko mmande C C -skivor 
blir f ö i 33·varvsutforande. åtminsto
ne som bä ra re av the c1assical scores . 

RT:s recensionsex ä r av no rmal 
vik t fo r skivfor matet. men den slutli ga 
pressprodukten ko mmer att väga 160 
g. Alltså en tjockare produk t. Vå rt ex 
tillhör också provpressningen. som 
har en liten defekt i början a v A -sida n. 
en duns i ljudet fi nns till fö ljd aven 
skada i press matri sen . Detta återfinns 

inte i slutproduktionen. ...... 
Skivan ä r gjord 28 - 3 1 aug usti r 



Bygg-själv med 
ILP effektförstärkare 

Hi-Fi ,diskotek, bassdriver, booster, gitarr, monitor, orgel, PA 
2SW SOW 100W 200W 

data: HYSO HY 120 HY 200 HY 400 
Uteffekt 25W sinus i 8 ohm 50W sinus i 8 ohm 1 OOW sinus i 8 ohm 200W sinus i 4 ohm 

Frekvensgång 1 OHZ-45 KHZ- 3dB 1 OHZ-45 KHZ-3dB 10HZ-45KHZ- 3dB 10 HZ-45KHZ- 3dB 
Känslighet 500 mV 500mV 500mV 500 mV 
Distorsion 0.04 % 25W/l KHZ 0.04 % 50W/l KHZ 0.05 % 1 OOW/l KHZ 0 . 1 % 200W/ 1 KHZ 
Störavstånd 75 dB 90 dB 96 dB 94 dB 
Ingång 100 K ohm 100 K ohm 100 K ohm 100 K ohm 
Utgång 4 - 16 ohm 4 - 16 ohm 4- 16 ohm 4- 16 ohm 
Matning +2 5 V. jord. - 25 V +35 V. jord. - 35V +45 V. jord. -45V +45 V. jord. -45V 
Storlek 105x 50x25 mm 114x 50x lQO mm 114x50x 100 mm 114x 100x 100 mm 

Pris 89:- Pris 195:- Pris 295:- Pris 395:-
Var din egen konstruktör och bygg något av ovanstående eller annat. 
Alla I LP modulerna är mycket enkla att använda - bara 5 anslutningar nämligen: 
in. ut. jord. plus och minus. Elektroniken är fästad direkt på kraftiga kylflänsar och sedan ingjuten i epoxi . 
Värmeavledningen är därigerom i toppklass. De kraftigaste modellerna har inbyggd automatisk värmesäkring 
och utgången är skyddad mot kortslutning och öppen utgång. Förstärkarna är nästan oförstörbara . Data talar 
för sig själva . Inga externa komponenter erfordras - inte ens utgångskondensator. 

En effektförstärkare för mono, två för stereo eller fyra för f yrkan al. 

HYS 
En liten fin hybridförförstärkare HY 5 . finns också i serien för 
den som behöver. Innehåller all elektronik inkl. tonkontroller. 

Du får själv tillhandahålla potentiometrar och tryckknappsats. 
Kretskort och stiftkontakter för plug-in ingår. 
Två HY 5 kopplas ihop vid stereo. 
data : 
Ingångar: magnetisk pu 3mV. keramisk pu 30mV. mic 10mV. tuner 100mV. aux 3- 1 OOmV 
Utgång : OdB (0.775V) tape : 100mV 
Ingångsimpedans : 47 K ohm (ej keramisk p.u). Överstyrningsreserv 38dB på p .u. 
Tonkontroller : diskant ± 12dB/ 1 OKHZ. bas ± 12dB/ 1 OOHZ. Störavstånd 68dB 
Distorsion 0.05 % 1 KHZ Matning : :". 16- 30 volt . 15mA. 
Erforderliga potentiometrar : 2 st 100 K ohm lin. 1 st 100 K ohm log. 1 st 5 K ohm lin (balans) 
Mått : 50x40x20 mm 

Pris 75:-
Ostabiliserat nätaggregat med plus och minusmatning 
räcker bra för ILP förstärkarna. Vi har några olika 
modeller. 

PSU 50 ±25 volt passar 2 st HY 50 pris 89:
psu 70 ±35 volt passar 2 st HY 120 pris 185:
psu 90 ±42 volt passar 1 st HY 200 pris 170:-
psu 180 ±45 volt passar 2 st HY 200 • 295 

eller 1 st HY 400 pns :-
Beställ idag! 1 års garanti & 14 dagars returrätt, porto tillkommer 

B E [ HmAn ~ r.;~i;;t·! Jag b~stäli~fÖ~~de i LP-·~d~; - . -: ,"2 -;: 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BECHl11AI1lnnOVATlon AB • 
Tfn vx 08-44 00 50. Telex 10318 
Wollmar Yxkullsgatan 15 A 
Box 17116. 104 62 Stockholm 17 

I Namn . . . 
• Adress .. . 

I Postadress 
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1977 och vi möter nera välkända en 
tusiaster bakom den här produktio
nen: Sålunda är inspelningsteknikern 
profTset och audioskribenten Bert 
Wh, ·te och mixern man hade i kyrkan 
är gjord av ingen mindre än rorstär
karspecialisten John Cur/. 

Entusiaster ja - organist är inst ru
mentets äld re statsman Virgil Fax. 
som har en Rubinstein-liknande ka r
riär bakom sig med över 50 års aktivt 
musicerande . Han var bl a den rcirsta 
icke-tys k som bjöds att spela i Tho
maskyrkan i Leipzig. Bachs helge 
dom. - Det är besynnerligt att inget 
står om Fox i våra vanligaste musik 
lexika: inte heller nya Sohl man har en 
rad om honom' 

. Den här in spelningen har rorlagts 
till en märklig kyrka i Californien. the 
Garden Gro,'e Communitl' Church i 
Garden Grove. Det är fråga om en 
alldeles modern kyrka. framgår det. 
ity att CC drar paralleller med vanli 
ga katedraler. där ju efterklangen i 
basen och mellan registret kan rulla 
runt under valven mer än IOs och 
vålla utomordentligt svårbemästrade 
problem vid en inspelning. 

Men den här kyrkan har stora ytor 
av renekterande glas som balanseras 
av rorekomsten av golv. täckt med 
tjock heltäckningsmatta samt stoppa
de kuddar i bänkarna etc. Det gör väl 
i och ror sig inte så mycket akustiskt. 
Viktigare är byggnadsmaterielen och 
kyrkorummets all männa disposition . 

Orgeln är klart märklig: Här har 
byggts - rärdigställandet skedde så 
sent som i juni 1977 - en jätteorgel 
av fransk-romantisk typ_ en italiensk 
Ruffatti, som rorfogar över 6 791 pi 
por och 116 stämmor. Orgeln be
skrivs som mäktig en enastående ljud
verkan men också en varm klang. där 
den akustiska miljön - se ovan -
besitter god "am biens" och där efter
klangen bara varar ca 2.5 s (vid vil 
ken frekvens sägs inte). Detta ger ett 
mera konserthuslikt ljud än ett typiskt 
kyrkligt orgelintryck. och Fox roror
dar både orgeln och dess ak ustik som 
tjänliga ror en detaljrik . ciselerad ton 
konst. där klarhet. briljans och akus
tisk efTekt är önskvärda egenskaper. 
M a o t ex den senromantiska orgelre
pertoaren . 

Kyrkan och orgelstativets disposi 
tion är vidare mycket välgjorda från 
den synpunkten att piporna är grup
perade i fem avdelningar. från koror
gel till pedalorgeldelen. Till detta 
kommer galleri - eller antifonorgeln i 
kyrkans bak re del (som använts ror 
skivans Bach -inslag). Den stora ma
nualen ti ll huv udverket kunde vid det 
här tilIräll et nyttas. så att solisten satt 
placerad mot piporna. vilket medgav 
omedelbar kontroll över klangen - i 
många ky rkor som också kan vara 
överreververanta. ha ror mastig efter
klang. kan o rganisten inte p g a fix 
manualplacering långt bort fr ån sj ä l
va orgelverket höra vad han själv spe
lar. då klangen oavlåtligt ekar run t 
under valven . 

Enligt CC teamet är orgeln oerhört 
kraftig i klangen: "Polisen ryckte ut 
nera gånger under våra tidiga resp se
na repetitioner ror att få reda pä var 
dånet kom från." Då hade Fox akti 
verat 32-fotspiporna. som alltså avger 
frekvensen 16 Hz . 

- Direkt inspelnin g är en form av 
kvali ficerad masochi sm. erkänner 
Cc. Orge ln s styrka och kyrkans 
akustik avslöjade ideligen alla brister 
övera ll t. Miss tag gjordes. omtagning
ar måste till . En tagning ruinerades av 
en lägnygande helikopter osv. 

"En akustisk spegelbild av kyr kans 
klangliga rcirmåga" var målet. Spe 
ciaIutrustning drogs in. Whyte hade 
till sin hjälp två graverlacktekniker. 
Curl byggde en "rak" mixer. till vi I 
ken anslöts "specialmikrofoner". 
Mätmikrofoner frän B& K ? Konden 
satorsystem med överspänning på 
kapslarna ry Bandmikar från Cambrid
ge? J ag kan bara gissa. då inget sägs 
om detta. Men man hade dock ett 
omfång frän nämnda 16 Hz till längt 
upp i den hörbara regionen. knappast 
20 k Hz som sägs. men kanske inte så 
långt ifran ändå. Mixern var byggd 
med diskreta kretsar. framhålls 
det ... och inga transformatorer till 
läts någonstans i signalvägen. Den 
obligatoriska rorsäkran om att ingen 
frekvensformning. ingen begränsning 
eller kompri mering ägde rum finns 
också här. Den "rakaste vägen till 
graverlacket" beträddes. hävdar CC. 
I så fall är det skickligt! 

A-sidan upptas av Toccata, Adagio 
och fuga och B-sidan inleds också 
med ett änn u kändare Bach -verk: 
Toccatan och fugan i D mo/l. 

Av den har vi nera goda inspelning
ar med svenska organister på bandko
pior av originalen. bl a en Live Recor
dingtagning från Göteborgs Domkyr
ka. som vi anser mycket god. En 
mängd andra jämrorelser kan göras. 
Fox registreringar tycker jag är rätt 
återhållsamma i Bach -verk<:n. mcn 
verkan är hur som helst I(;rniimlig 
och mycket riktigt har kyrkan <:n 
ovanligt absorberande ' akustik. torr 
och faktiskt knapp i vissa regi ster. 

Ingen kommer säkert att bli besvi 
ken på dessa Bach -tolkningar. men 
frågan är om inte Fox inspelning a\ 
den gamle belgaren (18 73 - 1953)Jo 
seph Jongens Toccata från S.I'mpho 
nie Cancertallle är mest hörvärd ',' 
Jongen hörde till de europeis~a 

1800-talsorganister och tonsältar~ 
som utgick från Cesar Franck och 
den tonkonst som förenade barock 
element med romantikens. (Oeks" 
pebuss.l' utövade innytande på Jon),! 
en.) Här finns den rika kromatikcn . 
den ofta su btila modulationen och 
den glödande klangrärgen som är ", 
välkända element från den symfoni 
ska orgelstil det gäller och som d<:n 
här orgeln är sä rskil t väl lämpad för . 
Här åstadkommer den inspirerad~ 
Fox en kongenial tolkning. som är Ii 
ka intressant som klangskön i sin ~x 
pansiva och sväll ande stegring. Synd 
att det bara blev en sats' 

Ja. man ges rådet att dra på hög 
volym. Men också en va rn ing - det 
finns en hel del energi i både bas re
gistret och de mellersta regionerna; 
från 16 Hz till ca I 500 Hz ligger det 
stundtals på ganska bra! Pedaltoner 
na är oc kså uthåll na un der sekunder. 
så man tillråds säkra högtala ren ... 
Dessa låga orgelto ner ä r rakt återgiv 
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na inom tonkurvan . hävdar Cc. och 
som sådana är de en utmaning mot 
högtalarna. De Hi fi -fans som instal
lerat underbassystem ( = sub-woo
fers) menar producenterna kommer 
alt finna att den här inspelningen 
verkligen motiverar investeringen .. . 

Överord ja. men lite sanning häller 
de. Våra ljud ledningar. som är ytterst 
lägbaskapabla. dånade fullt nöjaktigt. 
Klangen är annars ofta rä tt ljus. Spär
ningen försiggå r utan svarigheter. så 
graveringen är fullt OK. trots höga 
hastigheter . Jag har dels speJat av 
med helt rak tonkurva över en ton 
kontrollös rorrorstärkare. dels salt in 
en FK -variator med I I förskjutbara 
frekvenser över varje kanal och änd
rings bart Q -värde. va rvid diskanten 
sänktes med 3 dB fran 12 kHz och en 
rumsresonans vid ca 20 Hz hjälptes 
upp något. 

Dock vill jag gärna lata närmare 
omdömen anstå till dess att jag får ett 
se riepressat sk ivexemplar. 

Speltider : Inte angivna f n. 

* 
Vid avspelningen av dessa skivor 

använd utrustning: 
Förförstärkare SAE Mk I M. Tech
nies SU 9600 och A & E Techn Re
search SCA 2000. 
Slutsteg Yamaha Profession al Series 
P 2200. Pro Lab 20 X 2 
Skil'spelare Technics SP 10 Mk II. 
Micro Seiki DDX . Dual 72.1 
TOllarmar Technics EPA 100. Dual. 
Stax UC 70 och Soundcraft 
Pick uper Satin. Denon och Ortofon 
samt Shure V 15 III L - M och ADC 
XLM 
Högtalare Ljudledningar (Transmis
sion line). Bang & Olufsen M 100. 
Yamaha NS 1000 Monitor 
f:'q/lolizl'r Victor SEA 7070 

• 1I S 

LÄST 
"Ljudbibeln": 
Unik och bra 

UUD OCH H U R D ET SK A LL 
LÄ TA. Faktabok <lm ljud. Utg av 
Svenska Hiji Illstitutet 1976. ISBN 
91-970 158-06. Redaktö r Giiran 
Märelh . Granskare: en sju mans re
daktionskommitte. Ca 515 p. Pris ca 
150 kr. 

Hemelektroniksektorn. spec iell t Hi 

fi. omsätter en ansenlig mängd miljo
ner per år. och knnsumentråd inom 
området bör rimligtvis alltså leda ti ll 
att vi använder dessa miljoner på 
bätt re sätt. Men sådana upplysningar 
kräver kunskaper. Vi måste lära oss 
att förstå vad som skrivs om prylarna 
vi skall köpa. Vad är viktigt och vad 
är oväsentligt ~ 

För att tala om vad ljud är och hur 
det skall låta har S"enska Hi./i II/sti
tutet utgivit en faktabok om ljud. Den 
har också kommit all ka ll as "ljud bi 
beln". och som den bibel man påträf 
far i hotellrummen har nu denna Ijud
bibel kommit alt ligga pa mitt natt 
tygs bord under en tid och roranlett 
några minuters bläddrande med 
blyertspenna i hand varje k väll. 

Jag har alltså förutsatt att boken 
riktar sig till en nagorlunda intresse
rad allmänhet och inte ti ll specialister 
inom området. som kan förutsättas 
släcka sin kunskapstörst i original lit
teraturen. Ty det är helt klart att det 
mesta som skrivs om de här sakerna. 
liksom inom så många andra områ
den. är skrivet rorut någonstans. En 
sådan här bok bör alltså vara en sam
manställning. en uppslagsbok. inne
hållande det väsentligaste från ljud
källa till ljudmottagare. Detta är ett 
jättelikt område. innehållande rums
akustik. elektroakustik. mekanik. ra 
dioteknik. elek tronik. att nämna någ
ra omraden . Ingen kan helt täcka alla 
dessa områden, och boken är mycket 
riktigt ett sa marbete mellan olika spe
cialister. 

Det skall först som sist sägas att 
boken ä r bra. Man kan slå upp och 
fi nna svar på de mest skiftande frågor 
inom området. Det är väl också så. 
att den mest garvade fackman har be
hov av sammanställningar. tabeller 
<:tc med aktuella sifTror. Kan man ro r
moda a tt r<:' iderade upplagor kom
mer. har man också möjlighet att rät 
la dc smä rrc men rorargliga tryckfel 
som å terlinn , i dessa sammanhang. 

En nackdel i ett arbete av detta slag 
är de olika avsnittens varierande om
fattn ing och djup. Något hårdare ny
por hos redaktionskommitten hade 
~anske inte skadat. En viktig fråga är 
t<:rminologin. Omradet är ganska 
ungt och lider klart av att känslan ror 
t<:rmerna inte har mognat helt. Men vi 
har dock enats internationellt om en 
nomenklatur. och det är bättre att föl 
ja den än att var och en i ovist nit 
I,;rsöker snickra till egna rorklaringar 
"ch ter mer. Här är tyvärr exemplen 
1l1anga. J ag vägrar acceptera uttryck 
a\' typen "huset är 15 meterlängder" i 
,tä ll et för "husets längd är 15 m". 
Hi mrcir med det norerande miss bru ket 
av decibel i dBm. dBW. dBu och det 
nu kommande dBf! Skriv tydli gt i 
, tiillet vad som avses. t ex spänningen 
iir a dB över IV. Det tar möj ligen en 
smula längre plats men blir så myc ket 
tydligare. 

I samband med nor mer frågar jag 
mig varror har inte IS O-standarden 
avseende hö rni våerna anvä nts i kapit
let örat och hö rseln och varror finns 
där inte A-filter -ku rvan beskriven? ... 

Forts på sid 26 ~ 



För kännaren är Onkyo redan bekant. 
Känd {ör kvalitet och finish utöver det 
vanliga. 

Vi börjar med att introducera två On
kyoreceivers på den svenska marknaden. 
Stereo Receivers med Quartz-automatik
stereorrwttagning i högsta klass på FM: 

Onkyo TX-4500 
Stereo Receiver med Quarlz-automatik på 
FM. Förstärkardel: Uteffekt FTC (20-
20000 Hz 8 ohm) 2 x 55 W. Effektbandbredd: 
6-100000 Hz. IM- och THD-distorsion un
der 0,05 %. 

Stereo Review om ONKYO TX-4500 
"Judged by its measured performance, the 
Onkyo TX-4500 is obviously one of the 
finest receivers available today at any 
price." 

D 

Onkyo TX-2500 
Stereo Receiver med Servo-automatik på 
FM. (Enklare frekvenskontroll men med 
samma funktion som TX-4500). Förstärkar
del: Uteffekt FTC (20-20000 Hz 8 ohm) 
2 x 27 W. Effektbandbredd: 6-100000 Hz. 
IM- och THD-distorsion under 0,09 %. 

Precision ända ut i rattarna! 

Generalagent: Teleton AB, 351 01 Växjö. Tel. 0470/45550. 
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Den används j u vid a ll a bu ll ermät 
ningar och dessutom vid elektroakus 
tiska mätn ingar. Storheterna ljudstyr 
ka och lj udni vå amänds t~ drr lite 
slarvigt. Möjligen är jag här li te extra 
magsur. eftersom jag ofta har att 
brottas med uppgiften att enkelt ro r
kla ra lj ud och buller ror så manga oli · 
ka kategorier män niskor. 

Vi har må nga underl iga ord ino m 
lj udområdet. ord som oft a används i 
broschyrer och data blad och kanske 
skrämmer en vetgirig a ll mänhet. men 
måste vi ändå skapa nya ? Vad är 
" transien s" och " dykspole" t ex? 

Prof Erik Lö/grens klassiska. krök 
ta arm rorekommer med formel och 
bild men jag till åter mig fråga : Vem 
kröker i dessa dagar sin egen pick 
up-arm? 

Men intressant ä r det rorstås. lik 
som så mycket ann a t i den o mfå ngs 
rik a lj udbibeln som j ag tror att många 
har och ko mmer att få glädje av. 

En god regel då ma n håller ro re
drag ä r att det bör vara lIe r åhörare 
än roredragshålla re. Resone manget 
kan överroras på en uppslagsbok av 
det hä r slaget. Det bör fin nas liera 
fakta som ä r ri ktiga än felaktiga. 

Fa kta bo ken om ljud uppfy ller vä l 
detta krav. 

Sten Wahlström 

AKTUELLT 
Eterpratet 
blir dyrare 
Också radioamatörern a få r bidra till 
a tt avvärja Televerkets hotande un 
derskott efter al la goda å r (för båda 
parter) : 

Regeringen har medgivit att avgi f
ten ror ko m m-radiosändare i bassta
tion höj s med 25 proc till 250 kr per 
å r. 

Avgiften för privatradio apparater 
- e ll er rättare. ror till stå ndsinneha
vet. höjs med modesta 5 k r per å r till 
30 kr och ror a matö rstation blir höj 
ningen 10 kr till 60 kr å rl igen . 

Höjningarna är retroaktiva frå n I 
j an 1977. 

Hobbydataklubb 
bildad för 
6 800 - användare 
En kl ubb ror användare av mikroda
torn 6800 har bildats med syfte att 
hå ll a kontakt mellan medlemmar. ut
byte av in fo r mation . t ill gå ng till pro
gram i form av kassetter och PR OM, 
utgi vande av klubbtidni ng och andra 
a ktiviteter. 

Klu bben ha r f n sin hemvist i 
Stockholm. men om och när intresse 
finns kommer lokala avdelni ngar att 
bildas. 

Intresserade kan bli medle mmar ge
nom att sk riva ti ll : Privaldalaklubben 
PD 68 Box 623. 12600 Hägersten. 

Å rsavgiften ä r f n bestämd till 75 
kr. 

I 
HÄNT 

Svensk teknikerinsats 
belönad av SMPTE, 
USA 
En lika merit era nde som ovanlig ut 
mä rkelse har kommit BelIglOrhall. 
vd i A B F ilm-Teknik, Stockholm. till 
del: 

H a n har vid en ceremoni i Los 
An geles utsetts till heders leda mot i 
vä rldens mest respekterade rac ksa m
manslutn ing i sitt slag. S ociely o/ Mo
liop PiclUre and Television Engineers. 
SMPTE for short. 

Utnämningen meddelades av presi
denten William D Heddel1. 

Orhall s insatser ro rdela r sig på bå 
de praktiska. o rganisatori ska oc h teo
retiska sidor : Han ledde planerin gen 
och install ationen av rärgtelevision 
hos S R aren 1959 - 1975. ha n har 
konstruerat videosystem. verkat som 
roreläsare. kons ult och rorfa tta re -
verket The Trealmen! o/ TV Films iII 
Theory and Praclice är en intern atio
nel lt erkänd standard inom den elek 
tron iska bil dtekniken och en referens 
pa området fil madaptering ror televi 
~cring . 

NYTT 
Ny 24-kanalstudio 
i Stor-Stockholm 
Redan i vå ras kördes en ny stud io i 
gång i Stockholmsområdet. Den heter 
Pa rk Studio, li gger i Älvsjö och leds 
av brödern a Ulla och Axel Gårde
bäck. dä r Axel sköter den tekniska 
delen av Uno den administrativa . 

I mitten av oktober inbjö ds RT till 
invigning och visning av lokalerna. 
som är inrymda i en vi ll a i Äl vsjö. De 
bestå r av kont ro ll rum. studio och ett 
avskilt " bås" ror t ex strå kinstrument, 
som ann ars lätt kan läc ka in på a ndra 
ka na ler. Dessutom fi nns ti ll gang till 
pentry och all rum. En ekoka mma re 
är också under uppbyggnad. 

Fö r att komma in på det tekni ska 
kan vi berätta att mixerbordet ä r 
24-kana ligt och byggt av Lars Jo
hansson. som enligt uppgift även har 
gjort en del in stallationer i bl a Metro
nornes studio. 

Fig J. Ublick från kontrollrummet 
in i studion med L ars Johanssons 
mixerbord iförgrunden. 
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Fig 2. Interiör frön studion. Vi ser 
Steinwayjlygeln och i bakgrunden 
väggen mot kontrollrummet uppförd 
i Mexitegel. 

Park har vidare en Ampex band
spela re ror 24 ka naler och en 2-ka na 
lig A TR-IOO. En vanl ig R evox. A 77 
finn s också att till ga. För att man 
ska ll ku nna göra kassett kopior dispo
nera r Park ett Nakamichi kassett 
däck. So m brus reduceringssystem an
vänds Dolby. Högtalarmonitorerna 
ä r två Altec 604-8G. Dessutom finns 
a ll a nna n gängse elektronisk appara
tur som är nödvändig i en inspeln ings
studio ro r mångkanaltagningar . 

Fö r den akustiska utfo rmnin gen 
svarar Åke Eldsäler och ror dc eick 
tri ska install a tionerna GlI/llwr Ring 
slröm. båda välkända proffs. 

Bland musikinstrumenten märks en 
Steinway konsertll ygel. Yamaha el
pia no. Leslie-installation. m m. 

Vi väntar på att fa ta del av de mu
sikaniiska resultaten av insatserna på 
nya Pa rk. me n få r ma n dö ma av de 
kulinariska finesser och den deko rati
va fantasi som mötte gästerna vid in 
vigningen bör nyko mlingen ha en god 
fra mtid . .. 

G ästerna var många och roreträd
de musikvärlden . pressen. ski vbola
gen, levera ntörern a och producente r 
j ä mte ljudtekniker och tonrnästare. 
Bland de bemä rkta syntes Claes a/ 
Geijerslam. vår nye svenske punkroc
kare Magnus Uggla och sånga ren och 
gitarristen Peler LUlldbiad. 

Gabrielle Hermelin 

FIRMANYTT 

Audiolmpex AB 
säljer Fischer 
Den nya firman Audiolmpex, box 35. 
14501 Norsborg med telefon nr 
0 753/39030. har fått age nturen ror 
det Japanbyggda USA -märket Fi
scher. 

Bako m Audiolmpex stå r de f d 
Tandberg- medarbetarna GUlInar 
Svärd och Bo Eldberg. so m nu öpp
nat eget. 

Utöver rors tä r kare oc h receiverap
pa rater har Fischer en skivspela re 
med linjär motor. MT 6225. 

Rättelser 
Ett motstånd till krävs 
i laddningsaggregatet 
I a rtikeln "Auto matiskt laddningsagg
regat ror elek triska ackumul atorer" i 
RT 1977 nr II. saknas ett motstå nds
vä rde: R I = I koh m. I fig 9 sak nas 
mä rkningar på de bägge integrerade 
kretsarna. LM 3900. Mä rkninga rna. 
som vi sar stiften I oc h 7. skall va ra 
uppål i bilden . 

Vidare har transistor T3 fått fel be
teckn ing i ko mpo nenti istan. Den skall 
heta DC 177 och ej som felaktigt a n

givits DC 147 . 

Tillrättalagd Tobias 
Vå r uppmärksammade beskri vning 

i RT 1977 I/r I I av biastimdonet To
bias hade tyvä rr ett par fe l i kom po
nentplaceringritn ingen. 

Ko mponenten mä rkt R 7 ska ll vara 
R I I. C 4 skall vara C6 och R2 7 R I. 
Dessutom ska ll D4 vändas. Vi bekl a-

~ar. 

INSÄNT 
Vem vill ha TV -nyheter 
inspelade i en studio 

Vi ha r mottagit kopia av ett brev 
stä llt till S periges Radio som innehål
ler kl agomål på TV -bilden : 

.. Dålig överensstä mmelse i rä rg
mättnad mell an olika inslag i exe m
pelvis "Aktuellt " ä r irritera nde ror det 
konstnärliga s innet. 

Hur utbildar ni era tekniker? Det 
kan ju inte vara licensinnehavarn as 
uppgift att tv ingas j ustera bilden vid 
varje nytt programinslag. li ka lite som 
vid väx ling mell an kanalerna. 

Tek niken fi nns - men vilj an?" 
Ovanstående insända re sakna r ty 

värr både namn och signa tur. or
malt sk ull e vi inte publicera t den men 
gö r här ett undantag. Frågorn a ha r 
nä mligen viss t allmänt intresse. 

Med anledning av brevet har vi ta
git kontakt med den berörda studion 
vid SR : nr 16. Vi fick då veta att man 
haft vi ssa problem vi{! inkö rnin gen av 
den nya E N G-apparatu ren (Electro
nic News Gathering). Den fungerar i 
stort sett bra nu, men man får natur
ligtvis variationer i färgmättnad m m. 
beroende på under vilka o mständighe
ter inspeln ingarna är gjorda . 

Vitsen med ENG är j u att man 
skall kunna göra inspelnin gar prak -' 
tisk t taget var som helst med kort var
sel. Naturl igtvis måste man då göra 
avkall på den tekniska kvaliteten . 
Väntar sig verkligen TV-tittaren per
fekt kvalitet i ett ny hetsprogra m? Det 
hela ä r delvis en fråga o m kostn ad ror 
kameror etc . men här finn s ä ven en 
teknisk grä ns ror vad som kan åstad
ko mmas med dessa minia tyriserade 
utrustningar . Repeterade. studioinspe
lade raggarupplopp är väl kna ppast 
något att sträva efter, utan det viktiga 
måste väl vara a ktua liteten och då får 
man göra visst avkall på kvaliteten . 

Jä mrort med t ex USA ä r kvalite ts
kraven mycket stö rre hä r ! 



DX-nytt 
i korthet 
Ater är ett år till ände och det är dags 
för 1977 års sista DX-sida i RT. Som 
vanligt brukar vi vid den här tiden 
uppmana till speciell bevakning av ra
diobanden under de förestående hel
gerna i denna årets sista spalt, och 
den uppmaningen är aktuell också nu. 

Jul- och nyårshelgerna har väl de 
senaste åren inte bjudit på några sen
sationella hörbarheter, men det är ett 
obestridligt faktum att man då och då 
kan höra intressanta stationer under 
dessa dagar då radiostationerna runt
om i världen ofta sänder med förläng
da sändningstider och på så sätt blir 
hörbara på någon frekvens som an
nars är blockerad under normal sänd
ningstid. - Offrandet av några tim
mars nattsömn till förmån för en "va
ka" framför mottagaren kan alltså bli 
givande. 
• I övrigt skall vi inte orda mycket 
om det gångna året. Redan i R T nr 9 
nämnde vi att sommarens konditioner 
blev en flop. Aret i sin helhet blev 
ganska slätstruket, tyvärr. Visst har 
en och annan intressant station hörts 
och några notabla QSL anlänt, men 
något att hurra över i sin helhet har 
det inte varit. 

Däremot kan de som sysslar med 
mellanvågs-DX-ing vara nöjda, efter
som hösten har bjudit på mängder av 
intressanta stationer. Den instundan
de vintersäsongen kommer troligtvis 
att medföra en del glädjeämnen för 
DX-arna liksom skett de två tre se
naste åren. 
• För att återknyta till det ovan sag
da om jul-DX kan vi nämna, att fjol 
årets intressantaste loggning var Ra
dio Cook Island. Stationen hördes en
da gången den 23 december. Det gäl
ler att bevaka stationen även i år, då 
den kanske kan bli hörbar igen. Enligt 
pressuppgifter lär dock stationen ha 
skiftat frekvens från 3 265 till 5 045 
kHz. Det var på 3 265 kHz den hör
des i fjoL 
• En annan åtråvärd station är 
KTWR, Trans World Radio, på ön 
Guam. Stationen har varit i gång 
ungefär ett år med kortvågssändning
ar och testprogram och har varit en 
"jagad" station världen över. I Sveri
ge loggades den dock första gången 
ungefär i mitten av september. Det är 

ox
ING 
Börge Eriksson 
rapporterar 

sändningen 10.00 - 10.30 på l l 760 
kHz som har lyckats bryta igenom 
störningsbarriären. Lätthörd är den 
inte p g a en rysk station som dränker 
frekvensen, men det är värt ett försök 
då Guam är ett eftertraktat radioland 
för alla DX-are. - Den formella in
vigningen av Trans World Radio 
Guam hölls den 22 oktober i år. 
• Trans World Radio kommer även 
att bygga en ny relästation på Cura
"ao i Nederländska Antillerna. Conli
nental Electronics i Dallas, USA, har 
fått i uppdrag att leverera två 250 kW 
och en SO kW kortvågssändare till ön 
för en miljon dollar. 
• Den ryska DX-klubben DX-Club 
Baltica i Tallinn har utlyst en tävling 
som är öppen fö r alla DX-are. Täv
lingsuppdraget är att utforma ett 
klubbemblem för Baltica. Ett par fas 
ta punkter är att emblemets storlek ej 
får överskrida måtten 150 X l 10 mm 
samt att det skall innehålla namnet 
"DX-Club Baltica, USSR". 

Tävlingstiden utgår 3 l december 
och bidragen skall sändas till Valentin 
Ershov, 20032 Tallinn, Aru 20-9 Es
tonian SSR, USSR. 

Red ber att till sist få önska alla 
DX-sidans vänner en God jul och ett 
Gott nytt år och tacka för det gångna 
årets många tänkvärda och stimule
rande läs arkont akter. Vi ses igen näs
ta år! 

Lyssna på Indonesien 
i vinter! 
RT:s DX-sida brukar under höst- och 
vinterperioderna då och då uppmana 
läsarna att lyssna på indonesiska 10-

1977: Inget stort DX-år. 
Helgerna bjuder exotiska 
stationer . .. 

• • 

Vintertips: Indonesien . .. 

kalstationer. Intresset för dessa små 
lokala radiostationer i den indonesi
ska öarkipeIagen har också ökat mar
kant de senaste åren. 

Detta beror troligen på att DX-ar
nas utrustningar förbättras, både 
mottagare och antenner, och detta 
har medfört att man lyckats få in des
sa stationer i allt större utsträckning. 
Hörbarheten på dessa stationer är of
ta miserabel, då de är verksamma på 
frekvens band där oerhörda störnings
källor härjar. Men de som verkligen 
har ägnat sig åt dessa stationer lär sig 
snart att behärska stationernas anrop 
och programinslag så att allt fler och 
fler stationer identifieras. 

Det är alltid ett styvt arbete att 
identifiera någon ny station då den 
dyker upp. Hörbarheten är oftast be
gränsad till ett par timmar på efter
middagen eller vid midnatt . En del 
stationer har dock ofta mycket god 

QSL-kortfrån RRI:s lokaJstanon 
i S urabaya som bruluv höras på 
3975 klit i 75-metersbantkt. (RRI 
står för Radio Republic IndonesillJ 

hörbarhet, om dess frekvenser är stör
ningsfria, och många gånger är det 
angenämt att lyssna på programmen 
med den Hawaii-inspirerade musiken. 

Vi skall inte här gå in närmare på 
vilka stationer som hörs eller var de 
fmns. För det ändamålet hänvisas till 
DX-tidningar med aktuella tipstabel
ler, där tider och frekvenser för statio
nerna anges. 

QSL-politiken för dessa stationer 
har förbättrats de senaste åren, skall 
däremot konstateras. För tio femton 
år sedan var det nästan omöjligt att få 
svar. Detta beror troligen på språk
svårigheter. Sedan hjälpmedel tagits 
fram för att hjälpa DX-arna att skri
va rapporter på indonesiska, har 
svarsviljan ökat markant och även de 
flesta"QSL är avfattade på indonesi
ska. 

RADIO R EPUBLIK INDONESIA 
PEKANBARU 

Ägna gärna någon timme under en 
weekendeftermiddag denna vinter åt 
att kolla framför allt 60- och 90-me
ters banden och försök upptäcka nå
gon av dessa trevliga stationer! 

JL. tll . N. JUUOA 85 Bilderna av QSL här intill har lå
nats av Jan Svensson, Örebro, som är 
en av många entusiastiska 
Indonesien-DX-are i vårt land. 

11 ... ,. ~f~116.

ldlS A S 
~-...,._-----, ... 
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Exotiska brev ramlar in j brevl4dan 
niir svarenfrån Indonesien anläntkr. 
Här ett kuvert från RRI:s lokaJsta
tion i Pekanbaru. 

RAD IO & TELEVISION - NR 12 - 1977 27 



· . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fig II. Endo kameran med visarinstrument var 
Chinon. Här ser vi också tkn vanligaste typen av 
mikrofonkontakt - en liten tele plugg med extra 
uttag for ,Dä"manöver från miken i mikuttaget. 

~ 18 knattrande ljud vid avspelning. Brusspektrum 
visar annars ett mycket städat utseende. 

BEAULIEU 5008 S 
MULTISPEED 

Ä ven när det gäller kameror kör vi dem 
konsekvent med 18 b/ s. När det gäller Beau
lieu har vi emellertid gjort ett undantag och 
gjort några mätningar även med 24 b/ s. Ka
meran används ofta i mera professionella 
sammanhang och förefaller mera gjord för 24 
b/ s än 18 b/ s. 

Vi fann vid lyssningsprov (som gjorts med 
18 b/ s) av inspelad musik och tal att kameran 
ger den särklassigt bästa basåtergivningen. 
Den automatiska förstärkningsregleringen är 
dock ganska långsam och man kan därige
nom få överstyrda partier i början aven inspel
ning t ex. Hos alla provade kameror hördes 
störande modulationsbrus vid avspelning av 
pianomusik, och så även hos denna. Vid 18 
b/s var svajegenskaperna inte särskilt goda. 
De förbättras vid 24 b/ s, men ganska obetyd
ligt. 

Ljudnivån var medelmåttigt hög eller 44 dB 
vid 18 b/ s. 

CANON 514 XL-S 

Denna kamera har ingen manuell förstärk 
ningsreglering, även om det påstås så i bruks
anvisningen. I stället kan man variera nivån 
på den reglerade signalen 'så att man kan tona 
ut och in ljud. Vi har inte gått in i kameran 
för att försöka låsa regleringen vid inspelning 
av frekvenssvep, utan vi har försökt att gå en 
annan väg. 

Tillsammans med svepet och på en 10 dB 
högre nivå spelade vi in en konstant ton på 
400 Hz som skulle hålla förstärkningen nå
gorlunda konstant över hela frekvensområdet. 
Vi har inte haft möjlighet att exakt kontrolle
ra hur det lyckats, och det kan alltså vara 
svårt att göra några ingående jämförelser med 
andra kameror när det gäller frekvensgången. 

Som enda ljudfilmkamera har Canon ett fil 
ter som skall filtrera bort basen och därmed 
ge bättre upptagningar i bullrig miljö. Både 
våra mätningar och lyssning ar ger vid handen 
att filtret är nog så effektivt. Filtret verkar in
te blott genom att helt skära basen utan det 
höjer också diskanten. 

Inspelningsprov visade också att diskanten 
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mic / phono 

misshandlas med grumliga "s", som karakte
ristisk följd i båda lägena. Canons bommikro
fon som vi använde vid proven gav härvid be
tydligt sämre diskantrenhet än referensmikro
fonen, som dock även den gav upphov till den 
fula diskanten. 

Den lägsta basen saknade vi i musikinspel
ningarna och såväl svaj som modulationsbrus 
blir ganska förödande vid känslig musik. 
Ljudnivån ligger bland de högsta av de testa
de kamerorna. 

CHINON 506 SM XL 

Detta var den enda kamera som hade ut
styrningsindikator i form av ett visarinstru
ment. Detta gör det lätt att manuellt ställa in 
korrekt nivå vid musikinspelningar t ex. Om 
man använder automatiken vid sådana inspel
ningar får man en mycket störande pumpning 
från ljudspåret. Pumpningen upplevdes också 
som störande vid inspelning av tal. 

Frekvensomfånget är ganska begränsat hos 
kameran, både mätmässigt och hörbart. Sva
jet blir mycket störande hos långsam musik. 
Kameran ger högst ljudnivå i vårt urval. 

ELMO 350 SL 

Även här bjuds ett begränsat frekvensom 
fång, störande pumpverkan, kraftigt modula
tionsbrus och gungande svaj. Liksom hos den 
föregående kameran förbättras basåtergiv
ningen vid mikrofonupptagning om man an
vänder en god mikrofon, me.n diskanten blir 
ändå distorderad. På plussidan noterar vi en 
låg ljudnivå som endast överträffas i godhet 
av Nizo. 

NIZO 2056 

Denna kamera gav det bästa resultatet av 
de provade vid 18 b/ s. Svajningsegenskaperna 
överträffar t o m Beaulieu vid 24 b/ s! Trots 
detta finns svajet klart hörbart vid pianoin
spelningar. Spektralanalys visar ett relativt 
smalt och väl sammanhållet signalutseende. 

Den medlevererade mikrofonen var en 
smula basfattig, men duger för rätt goda talin
spelningar. Ljudnivån var också den lägsta vi 
mätte : 41 dB. 

Ljudoptimering möjlig 
med rätt filmval 

Vi har också gjort en jämförande mätning 
av de olika ljudfilmfabrikat vi funnit på mark
naden. Vi spelade in och av testsignaler på 
Bauers filmprojektor. Därvid fann vi att såväl 
Fuj i som Agfa ger bättre diskant än Kodak. 

Fig 12. Nito använtkr varianter av DIN-kontakter 
for anslutning av mikrofon och hörtelifon. En van
lig 5-polig DIN-kontakt passar i tkt vänstra utta
get. 

Förbättringen i Fujis fall torde bero på bättre 
anliggning mot huvudena tack vare att den 
filmen är gjord av tunnare .polyester i stället 
för den konventionella acetatbasen. 

Fuji-filmen ligger i speciella kassetter som 
endast kan användas i Fuji-kameror, så nå
gon möjlighet att använda den för andra ka
merainnehavare finn s inte. Den som har Fu
ji-kameror är också helt hänvisad till den fil 
men, varför kvalitetsskillnaden mellan Fuji 
och Kodak är mera av akademiskt intresse. 

Agfas film använder uppenbarligen en an
norlunda oxid i sitt magnetskikt och den ger 
också ett förbättrat diskantområde. Dessutom 
tycks filmen tåla en högre nivå vid högre fre
kvenser, vilket i en del fall bör kunna innebä
ra mindre grumling av "s" -ljud och andra 
högfrekventa ljudelement. 

Resultatskillnader 
knappast avgörande 

Vilka slutsatser bör man nu dra av alla des
sa mätningar och lyssningar? Är det verkli
gen befogat att spela in symfonisk pianomu
sik på enkla super 8-kameror? Har vi inte 
granskat dessa enkla ljuddelar ur fel perspek
tiv ? Är det inte rent av så, att den lilla och 
inte alltför goda super 8-bilden bör ledsagas 
av ett ljud som inte är alltför perfekt? Det 
kanske kan bli så att ljudet verkar främmande 
för bilden om det är för gott! Och dessutom: 
Spelar det så stor roll om de första barnskri
ken man ljudfilmar svajar lite eller ger en be
synnerlig brustrumpet om man analyserar 
dem? 

V år första reaktion efter att ha genomarbe
tat Iyssningar och mätningar var att super 
8-ljudet i allmänhet var så dåligt att det inte 
spelade någon roll vilken utrustning man val
de. Om man ville ha bättre ljud var man i alla 
fall tvungen att gå in för ett annat system, t ex 
likt det vi beskrev i förra numret av R T. Den 
åsikten vill vi stå fast vid. Om man sätter in
vändningsfritt ljud mycket högt på prioritets
listan finns inget annat alternativ än ett 
2-bandssystem med synkad bandspelare på 
något sätt. Det bör vara en given slutsats av 
vårt test. 

Nu finns det naturligtvis ändå stora skillna
der mellan olika apparater. Bland kamerorna 
kan man se ganska stora skillnader mellan de 
billigare Canon, Chinon och Elmo och de be- ~ 
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Philips nya Super Quaiity 
blev det i Hifi & Musiks 

stora kassettest 10/ 1977 

-
I 

Läs mer om testen på nästa uppslag! 

/ 
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PhilipsYSuper Quali~ 
i Hifi & Musiks stor. 

Så här skriver Hifi & Musik i nr 10/ 77: 

" 

Som konsument är det ofta svårt att välja band. Det 
finns många sorter att välja bland men ändå kanske 
man inte hittar just det band man söker eller som till
verkaren av bandspelaren rekommenderar till 

apparaten. För att underlätta valet har vi nu testat de nyaste 
och intressantaste typerna på den svenska marknaden. 

Så har vi mätt 
För att få fram mätresultat som verkligen säger det 
väsentliga om hur bra bandet är för vanligt HiFi-bruk har 
vår bandexpert Bengt Göran Sta af utarbetat en speciell 
mätmetod. 

När det gäller kassetter så finns det band som är en norm 
enligt DIN . Med detta som utgångspunkt har en Nakamichi 
kassettbandspelare av typ 700 justerats in så att man får 
bästa möjliga värden. Sedan har alla kassetter provats med 
denna inställning, ty det visade sig att band med samma 
magnetiska material var sinsemellan ganska lika när det 
gäller frekvensgång. 

Förutom frekvensgång mättes bruset över hela det hör
bara frekvensområdet och det dynamikvärde man kan få 
med bandspelaren . 

För att mäta distorsionen spelades en ton med frekvensen 
333 Hz in på bandet med full styrka vilket motsvarar en 
magnetisk styrka av 250 nWb/ m. Samma mätning gjordes 
också med en tor. på 1000 Hz. 

För att få ett begrepp om hur väl detaljer i ljudet återges 
har vi mätt intermodulationen genom att samtidigt spela in 
två toner på 10 och 11 kHz så att de tillsammans har en 
styrka som motsvarar 320 nWb/ m vid 1 kHz. Vi har sedan 
analyserat vad som kommer ut ur bandspelaren med en HP 
analysator som visar resultatet på en bildskärm. Här ser 
man då de inspelade tonerna , diverse blandtoner 
(distorsion) och brus. 

När man tillverkar band är det svårt att få ytan helt jämn . 
Ojämnheter kan resultera i att ljudet helt eller delvis 
försvinner under korta stunder eller i varje fall varierar i 
styrka. För att mäta detta fenomen som kallas "drop out" 
har vi spelat in en jämn ton och sedan spelat upp den och 
registrerat styrkan på ett papper under flera minuter. 

-- J. 

1) Frekvenskurvan skall vara så rak som möjligt. Ju högre upp hela 
kurvan ligger desto kraftigare blir det inspelade ljudet och desto käns
ligare är bandet. De bästa banden ligger något ovanför strecket märkt 
40-20tv. 

2) Den undre tjocka kurvan v isar bru set. För att få med bruset på sam
ma papper har det förstärkts 30 dB. Avståndet mellan de två kurvorna 
skall vara så stort som möjligt, särskilt i diskantdelen th . 

3) Bruset har vi också mätt totalt och det f inns på papperet i form av 
de fyra horisontella strecken längst th . 

4) I basen f inns det litet brum tillsammans med bruset. Därför ser 
kurvan väldigt ojämn ut här och detta beror alltså ej på bandet. 

5) Kurva n, som mäter drop outs, skall vara så rak som möjligt. Drop 
outs är ojämnheter i bandet som gör att ljudet tidvis försvinner. 

(Textförklaringarna till 1. 2. 3 och 5 har vi på Ph ilips av utrymmesskäl kortat något.) 

Resultatet 
Kassettbanden som vi provat håller en betydligt högre 
kvalitet än för några år sedan. Det är i hög grad bandens för
tjänst att v i i dag får så fint ljud med kassettbandspelare. 

Banden är också sinsemellan mer lika så att man faktiskt 
ganska fritt kan välja band till sin bandspelare utan att 
behöva tr imma apparaten . Det är ju både bekvämt och 
ekonomiskt . Vi lovade i vår löpsedel i förra numret att ha med 
en " bandnyckel " som talar om vilket band man skall välja 
till varje märke av bandspelare. Denna har nu blivit över
flödig. Ser man på de olika bandens frekvenskurvor så är de 
ganska lika , och skillnaderna uppträder främst i diskanten 
och kan normalt väl kompenseras med förstärkarens 
tonkontroll. 

Philips Super Quaiity 
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Distorsion vid 333 Hz (3:e ton , 0,7 % 
250 nWb/ m 0,1 % 
Distorsion vid 1 kHz (-10 dB) 
Distorsion vid 1 kHz men högre 0 ,57 % 
nivå ( - 5dB) 
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Bra (något över genomsnittet) 
Medelgod 

Philips kassett bäst 

Något sämre än genomsnittet 
Dålig 

Tre av kassetterna var i särklass bäst: BASF LH l , Fuji FX och 
Ph ilips Super. De har utmärkt frekvensgång, lågt brus och 
hög känslighet. Skillnaderna mellan dessa band är små men 
på alla punkter leder Phil ips, som dessutom har den bästa 
mekaniska uppbyggnaden av kassetten . Mekaniken är viktig 
om man vill ha lägsta möjliga svaj och v i har mätt det svaj de 
olika kassetterna ger med flera bandspelare (Technics, 
Philips, Nakamichi) . Philips hade lägsta svajvärdet. BASF 
hade något högre svaj men fortfarande bra och dessutom en 
mekanik som effekti vt förhindrar att bandet trasslar sig. 
Fuj i hade bra svajvärde men på en av deras kassetter 
lossnade den filtkudde som pressar bandet mot tonhuvudet, 
vilket troligen var en tillfällighet. 

Priserna på kassetter varierar kraftigt mellan 
olika butiker och orter men enligt vad vi kommit " 
fram till så brukar Fuj i FX kosta c:a 22: - kronor, 
BASF LH I c:a 19:- och Ph ilips Super c:a 17:50. 
Vi anser därför att Philips är det bästa köpet i dag. 
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"bästa köp" 
kassettest 

(Nr 10/77) 

Så här säger vi på Philips: 
Vi är glada för det fina betyget. Philips som uppfann 
kompaktkassetten arbetar ständigt med att förbättra dess 
kvalitet. Detta har nu resulterat i en uppdatering av Super
kassetten som tex fått en ökad känslighet framförallt i bas
området. Dessutom större dynamikomfång. 
Nedanstående figur illustrerar några av de viktigaste egen
skaperna hos ett kassettband. Den grå ytan symboliserar var 
Philips Super har fått ökade prestanda. 

Super 

E 
~ 
E 
ro 
c 
>
O 

MOL 10kHz 
(Diskant) 

Specifikationer 

BIAS· 
MOL333Hz 
MOL lOkHi· 
RFR 10kHz· 
RTS 333 Hz · 
S/ N (A·filter) 
Ekoeffekt 
Frekvensomfång 

Super 

OdB 
+4dB 

OdB 
OdB 
OdB 

62dB 
- 54dB 

3O- 14000Hz r Frekvensområde 

Brusniva • Jämfört med DIN Reference Tape T3OBS. 
Mätningarna utförda enl DIN 45512. 

Frekvens 

"Bästa mekaniska 
uppbyggnaden" 
säger Hifi & Musik 
Philips kassetter, som köps mer än något 
annat märke i Sverige, är ensamma om 
att ha FFS. Det är en konstruktion som 
ökar driftsäkerheten. Risken för band
trassel är så gott som obefintlig. Tryggt 
att veta, inte minst för den som har 
kassettspelare i bilen. 

Skulle en Philips-kassett ändå krångla 
inom ett årfrån det du köpt den - så får 
du en ny. Byt där du köpt den . 

ps. Vi har också uppdaterat Philips Standard som fått bättre signaI 
egenskaper i diskantområdet och större dynamikomfång. 

Till sist vill vi säga att tekniska mät
ningar inte helt kan avgöra 
kassettens verkliga kvalitet. Inget 
instrument kan avgöra hur du upp
fattar ljud. Det kan bara du själv. 
Pröva därför vilken kvalitet som 
passar d ig bäst. Varje kvalitet har 
sitt användningsområde. Välj den 
som passar din utrustning. 

PHILIPS 



'U,udets tidsmaskin '~ 

Digitalprocess inom ljudtekniken 
spränger gränserna för tonbandet: 
RT hos pionjärfinnan Soundstream 

* - Framtiden är här! meddelade R T:s utsände Bengt Olwig 
tifter återkomst från Soundstream Inc, jöregångsjirma inom den 
framväxande digitalIjudsektorn i USA. * Där har man inte bara lyckats uppnå en hittills okänd signalkva
litet vid sina med nya digitala tillämpningar berikade teknik -
man gör bl a parallellöpande direktgraveringar jör att påvisa 
hur ännu mycket bättre digitalinspelningstekniken uifaller! * Man lyckas också hos Soundstream mer eller mindre 'upphäva 
tidsdimensionen "digitalt - eller vad sägs om så ''restaurerade '' 
och datoranalyserade, mer än 60 år gamla Enrico Caruso-original, 
som givits nytt liv och nu klingar som om Caruso vungit in skivorna 
i dag? * Digitaltekniken på inspelningssidan kan användas påfascineran
de många sätt. Den är helt enkeltframtidens medium, och om 
den framtiden kan åtskilligtjörutses redan i dag. Den inspelningstek
niska revolutionen har inletts - och den medger i princip att 
vem som helst också kan behärska ''det perfekta mediet"! 

•• Så har då de första betydelsefulla och konkre
ta stegen mot den helt digitaliserade inspelnings
studion tagits. Den sedan länge närda drömmen 
om digitalteknikens smått oanade möjligheter 
inom den professionella inspelnings industrin har 
genom det amerikanska företaget Soundstream lnc 
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Fig 2. På den hiir dDlorplotten lam mon stlldera 
det medelvärtksbildadefrekvensspektratför Enrico 
Carusos inspelning av ''Vati la Guibba "från 
1907. 
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blivit till en högst påtaglig verklighet. 

Det började med Caruso 

- Förenklat sysslar vi för närvarande med i 
princip två olika verksamhetsgrenar. berättar Ro
bert Ingebretsen. Director of Computer Services 

O 

A - 1 O 
M 

P -20 

L 

I 

T 

-3 O 

u - 40 

O -5 O 
E 

,..., 
d 

- 60 

B -7 0 

-B O 

,I 

I ~ 'rt /11 

"" J 1 

I 

I 
j I 

1 0 100 1 000 5 000 

F R E QUENC Y ( HZ) 

Fig J. Det hiir frekvensspektrat är resultatet av 
motsvarande dDlorbearbetning som i fig 2, fast 
den hiir gången av en modem elektrisk inspelning 
av ''Vesti la Guibba " med Jussi Björling. 

Fig I. Robert G Ingebretsenfral,iför Soundstream 
Incs minidDlor DEC PDP 11. Bland övriga fines
ser märks bl a två s kjloppy disk-enheter samt 
företagets egenhiindigt utvecklade D/A- resp A/D
omvandlare och programmerbara klockenhet. 

vid Soundstream. Det ena verksamhetsområdet 
omfattar utveckling av datorbaserade metoder för 
restaurering av ofullkomliga analoga Ijud inspel
ni.ngar. 

På det här området har man redan kommit långt 
och kan i dag uppvisa ett fullt utvecklat system för 
uppdatering av gamla "stenkakor" från tiden före 
de elektriska grammofoninspelningarnas genom
brott under 20-talets senare hälft. Som prov på vad 
den framtagna datormetoden förmår finns i dag en 
i samarbete med skivbolaget RCA utgiven. remar
kabel uppsättning av datorrestaurerade Enrico Ca
ruso-inspelningar från vårt sekels början (R CA 
CR MI -1749). 

Den använda datormetoden benämns dekonvo
lution och innebär enkelt uttryckt att man ur en 
komplex signal som t ex musik separerar de olika 
ingående grundsignalerna från varandra. 

Med en Digital Equipment Corp PDP 11/ 45 mi
nidator (fig 1) utför man hos Soundstream Inc di
gital Fourieranalys av den analoga insignalen efter 
det att den digitaliserats i en analogdigitalomvand
lare. Genom avancerade matematiska beräkningar 
är det möjligt att klassificera det komplexa ljudet i 
olika grupper som t ex mänsklig röst. musikinstru
ment och mekaniska resonanser. Alla dessa olika 
ljud separeras och lagras digitalt i datorns minne 
för kommande signalbehandling. 
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Fig 4. Så här ser frekvensspektrat utför den da
torberäknade skillnaden meUan den gamla och 
den nya skivinspelningen. fTenom aU invertera den 
erhåJbul frekvenskurvan kan 1I1Iln få fram den 
liimpliga digitala filterkurvan. 
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Fig 13. Frekvensgång över Kodak-film på Bauer
projektorn vid /8 b/s. 
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Fig 14. Frekvensgång under sammajOrhåJhmden 
somfig /3 men med Flfii-film. Notera den bättre 
högfrekvensåtergivningen! 
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Fig IS. Samma somfig 13. men med Agfa-film. 
Prestanda blir praktiskt taget identiska med Flfii
filmens. 

tydligt dyrare Beaulieu och Nizo. Beaulieu 
och framför allt Nizo gav en ljudkvalitet som 
i vissa fall var ganska acceptabel. 

När det gäller projektorer är bilden mera 
splittrad. Bauer visade sig t ex ge bäst bas
återgivning, Elmo hade bäst åtkomstmöjlighe
ter för rengöring osv och Noris gav de lägsta 
svajvärdena. Någon apparat med en invänd
ningsfri prestandakombination är däremot 
knappast realiserad. För både kameror och 
projektorer gäller att de överträffas i ljudkva
litet av skäligen enkla kassettspelare. 

Den största begränsningen upplever vi inte 
det ringa frekvensomfånget vara, utan det 
alltför stora· svajet och det höga modula
tionsbruset. Därnäst sätter vi dynamik pro
blem och först därefter kanske det begränsade 
omfånget. 

Men det finns andra aspekter. Ovanstående 
postulat gäller med dagens apparater. Som vi 
såg i inledningen borde ljudfilmen kunna låta 
mycket bättre om man verkligen optimerade 
lösningarna. Det verkar som om det primära 
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Innan grundaren av Soundstream Inc. dr G Tho
mas Stockham, tillsammans med sina kolleger 
startade med restaureringarna av Carusos inspel
ningar utfördes mycket omfattande försök i syfte 
att få en objektiv uppfattning av datormetodens 
värde och tillförlitlighet. Ti ll hjälp vid dessa inkör
ningsprov använde man moderna skivinspelningar 
av hög kvalitet. vilka förvrängdes genom tillföran
de av samma typer av ljuddefekter som återfinnes 
på äldre 78-varvs stenkakor. När så ljudet "var det 
rätta" satte man igång med s k blind dekonvolu
tion (reJ 1), med vars hjälp man hoppades kunna 
återskapa det ursprungliga ljudet. 

Så småningom var allt förarbete och alla tester 
klara och man kunde ta sig an restaureringarna av 
16 olika Carusoinspelningar. Av alla de olika to
nala deformationer som återfanns på dessa gamla 
skivor var det främst mekaniska resonansfenomen 
uppkomna i inspelningssystemets akustiska över
föringar som dominerade. Övriga defekter i ljudet 
som t ex brus, beskuret frekvensomfång och distor
sion föreföll alla vara av m-indre betydelse. 

Den huvudsakliga restaureringen inriktades 
m a o på att komma till rätta med stundtals mycket 
kraftiga resonanstoppar i inspelningarna. Med ut
gångspunkt i ett flertal undersökningar av skivor 
från den här tiden kom man fram till att resonans
fenomenen kunde uppgå till bortåt 20 dB inom fre
kvensintervallet 100-1 000 Hz. dvs just i det to
nomfång inom vilken den mänskliga rösten ligger. 
Beklagligtv is visade det sig också att resonansfeno
menens frekvens och styrka varierade högst betyd
ligt från en inspelning till en annan. Det innebar. 
att varje skiva i sig var akustiskt unik och följakt 
ligen också krävde sin egen högst "personliga" da
torbehandling. För att kunna genomföra detta var 
man tvungen att digitalt dela upp varje enskilt mu
sikstycke i små segment på vardera mindre än en 
halv sekund. Varje segment valdes så. att det delvis 
överlappade det föregående enligt ett forutbestämt 
matematiskt mönster. 

Med det här förfarandet var det sedan möjligt att 
genomföra separation av den sammansatta signa
len med stöd av avancerad statistisk medelvärdes
bildning av varje enskilt segment. Ur dessa medel
värden kunde man så småningom bestämma in
spelningens frekvensspektra (fig 2). Detta innehöll 
nu alla skivans ljud. såväl önskade som oönskade. 
För att kunna eliminera de senare genomfordes 
motsvarande datoranalys på en modern inspelning 
av samma musikstycke (fig 3). 

Skillnaden mellan den moderna resp äldre in
spelningen gav sedan en god uppfattning om vilka 
brister som förelåg i den äldre inspelningen (fig 4). 
Så här långt kommen hade man "bara" att införa 
linjär digital filtrering enligt principen höghastig
hetskonvolution för att få det eftersträvansvärda 
resultatet (reJ 2). 

Hela restaureringsprocessen tar i dagens läge I 
timme/ skivminut med Soundstreams egen minida
tor PDP-ll, men med ett större datorsystem är det 
fullt möjligt att reducera beräkningstiderna så att 
datorrestaureringen kan utföras i realtid. menar 
Robert lngebretsen. 

Lyssningsmässigt imponerande 

Vid mitt besök hos Soundstream lnc i Salt Lake 
City fick jag tillfälle att själv lyssna pa några äldre 
78-varvsinspelningar såväl före som efter den digi
tala restaureringsprocessen. 

Effekten av datorbehandlingen var milt uttryckt 
imponerande. Den i original plågsamt resonans
mättade skivan fick efter "ansiktslyftningen" en 
helt annan lyster plus en total avsaknad av alla 
som helst former av resonansfenomen. För ett kort 
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Fig 5. På det här Iilockschemat framgår den principiella uppbyggnaden av inspeJningselelaroniken 
för Soundstreams digitala bandspelare. Den inkommande analoga signalen passerar först ett brant 
lågpas~er vartifler den omhändertages i en s k sample & hold-krets. Därtifler uiförs en Al D
omvandling samt konvertering målan parallellt och seriellt datqflöde. 

serial 
to 

parallel 
converter 

& 
decoder 

servo 
control 

xtal 
c10ck 

synch 
chro-

reproduce 
control logic 

DAC 

Fig 6 . På motsvarande sätt som iföregående bildframgår här uppbyggnaden av digitalbandspelarens 
avspelningselelaronik. Förutom defunktioner som finns utritade ifiguren.förekommer en speciell 
drop-out-elektronik med vars lVälp man tiU viss del kan "återskapa" den förlorade signalUiformatio
nen. KristallosciHator och digitalminne används för att återskapa en eXllkt rätt tidbas för datqflödet 
innan det omvandlas till analoga signaler i DIA -omvandhlren (se text). För au hindra samplingifre
kvensen au nå tifler}01jande steg har man på den digitala bandspelarens utgång kopplat ett brant 
lågpas~er. 

ögonblick svävade jag i tvivelsmål om det ändå 
inte rörde sig om två helt olika skivinspelningar 
med samma artist! 

Efter att ha hört hur pass mycket bättre ljudet 
blir efter restaureringen är det inte speciellt svårt 
att förstå hur det av RCA utgivna samlingsalbu
met med 16 stycken av Caruso blev den stora för
säljningsframgång som den blev. 

Digitaliserad inspelningsutrustning 

- Den huvudsakliga verksamheten inom 
Soundstream lnc går ut på att så långt som möjligt 
arbeta för att infora den helt digitaliserade infor
mations-/inspelningsprocessen i studiosamman
hang. Det här innebär utveckling av flerkanaliga 
digitala bandspelare och helt digitaliserade kon
trollbord samt 2-spårs digitala masteringmaskiner. 
På lite längre sikt syftar vi till att införa digitala 
processenheter även i våra hem. så att hela överfö
ringskedjan mellan rriikrofon och högtalare är digi
taliserad. 

Den stora fördelen med en helt digitaliserad in
spelningsstudio är att man kan eliminera all form 

av successiv försämring av programinformationen 
i samband med att signalen passerar genom olika 
typer a v processorer. 

Dessutom har man med det digitala konceptet 
en betydligt bättre kontroll över vad som egentli
gen händer utmed signal vägarna .. En ytter ligare 
fördel är att man kan långtidsförvara digital infor
mation utan minsta risk för t ex kopieringseffekter . 
påpekar Robert lngebretsen. 

Digitalbandspelare forsta konkreta produkt 

- På Soundstream lnc inriktar vi oss nu på att 
kommersiellt tillverka såväl digitala processenhe
ter som digitala flerkanalbandspelare. Vår mark
nadsföring av digitalbandspelare beräknas vara 
igång inom kort. och bland vart sortiment kommer 
att finnas 2-. 4-. 8- och 16-kanalsbandspelare. En 
4-kanalsbandspelare kommer att kosta omkring 
40000 dollar. 

Men vil[s:a är då fördelarna med en digital band
spelare jämfört med konventionella. analoga band-
maskiner? .... 

Den senare typen av bandspelare har som be- .... 



Ett viktigt meddelande till er som 
använder pickuper med rörlig spole 
Ortofon presenterar den nya förförförstärkaren MCA-76! 

Eftersom pickuper med rörlig spole har en lägre ut signal 
än de magnetiska typerna är det nödvändigt att höja denna 
signal. Hittills har man använt en transformator för detta, 
på goda grunder. Transformatorer är fria från brusproblem 
och har mycket låg distorsion. Men de har en del teoretiska 
olägenheter i fråga om frekvensgång och fasvridning . Det 
finns alltså utrynune för förbättringar. Därför har tekni
kerna på Ortofon ägnat de senaste åren att utveckla en för
förförstärkare som kan användas som alternativ till 
transformatorn. 

Målsättningen var att göra en förförförstärkare med en 
ohörbar nivå på bruset, och att göra den lättskött och 

stärkare MCA-76 är mycket nära de teoretiska gränserna 
för brus och distorsion. Den förstärker signaler från en 
"moving-coil"-pickup så att signalnivån stänuner med 
vedertagna ingångskänsligheter. 

Här är några av finesserna: 
Inbyggd nätdel med en specialtillverkad transformator. 
Omkopplare för förbikoppling, då man använder en 
magnetisk pickup. 
Omkopplings bart filter för höga frekvenser för bästa 
funktion vid CD-4. 
Lågt brus, endast 5 dB ovanför teoretiskt minimum. Efter
som MCA-76 har låg utimpedans reducerar den också brus 
som genereras på ingången i efterföljande utrustning. 
Låg distorsion. 
Subsonicfilter som skär av frekvenser under 13 Hz. 
Oönskade signaler i detta område, i och för sig ohörbara, 
kan orsaka distorsion och även skada högtalarna. 

Skicka in kupongen så får du en broschyr där du kan 
läsa om MCA-76. Och också Ortofons tre nya pickuper med 
rörlig spole, SL 20E, MC 20 och SL 20Q. Eller hör efter med 
din hifi-fackhandlare. 

ortofon 
accuracy in sound 

Generalagent: Elfa Radio & 
Television AB, 17117 Solna. 

8 MEDLEM AV SVENSKA Hi Fi INSTITUTET 

driftsäker. Den skulle ha nätdrift för att undvika beroendet r - - - - - - - - - - --I 
av batterier. Den skulle vara okänslig för påverkan av yttre I Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna. 
signaler, t.ex. brum eller radio signaler. Den skulle ha extremt I ' I 
låg distorsion och möjlighet att eliminera mycket lågfre- J ag vill veta mer om Ortofons förförförstärkare och 
kventa signaler, Lex. rumble. En stabil funktion oberoende l0rtofons nya "moving-coil"-pickuper. Sänd broschyr. I 
av ålder, temperaturväxlingar eller nätspänningsändringar. I Namn I 
Den skulle vara användbar för stereo, matriserad fyrkanal 
och CD-4. Och den skulle vara enkel att använda och lätt I Adress I 
att ge service. I p( t dr I 

Det tog lite tid, men nu är målet nått. Ortofons förförför- L?~ .:::..S _ ~ ________ ":::J 
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Fig 7. Här några kurvor påjörekomsten av THD 
och brus i Soundstreams digitala bandspelare. 

kant ett inte obetydligt antal begränsningar. hu
vudsakligen orsakade av tonbandets och band
transportens egenskaper. Sammanfattningsvis re
sulterar dessa olika mekanismer i begränsningar 
som t ex förhållandevis lågt signal/brusförhållan
de. fasdistorsion. harmonisk distorsion. dåliga 
transientåtergi vningsegenskaper. modu lationsbrus. 
kopieringseffekter plus en mängd andra brister. 
Det stora flertalet av de här typiskt "analoga" pro
blemen kan helt eller delvis elimineras i det digitalt 
realiserade bandsystemet. 

Låt oss t ex studera förekomsten av modula
tionsbrus i det analoga resp digitala systemet. l den 
första typen av bandspelare kommer modula
tionsbruset att uppstå pa grund av att anliggningen 
mellan tonhuvud och bandets magnetskikt inte 
sker likformigt. Detta medför att de inspelade to
nerna kommer att tidsrnoduleras. vi får m a o mo
dulationsbrus. 

l en digitalbandspelare omvandlas den analoga 
insignalen till ett seriellt digitalflöde (fig 5). En 
eventuell amplitudmodulering av detta signalflöde 
kommer enbart att påverka nivån på respektive da
tapuls/datallöde - men inte deras antal. Följaktli
gen kommer inte informationen i det inkodade di
gitalllödet att påverkas det allra minsta. dvs digi
tal bandspelaren påverkas ej av eventuella anligg
ningsproblem mellan tonhuvud och magnetband. 

En del nackdelar som återfinnes på konventio
nella analoga bandmaskiner kan inte elimineras 
bara genom att omvandla analoga signaler till di
gital information. Däremot öppnas helt andra möj
ligheter till kontrollerbara manipulationer i sam
band med digital signalbehandling än vad som kan 
ske med konventionella analoga metoder. 

Ett typiskt exempel på hur ett analogt problem 
kan manipuleras bort i ett digitalt bandsystem är 
förekomsten av wow och flutter. Om man inte ut
nyttjade speciella digitala "tricks" skulle saledes 
även e; digitalbandspelare uppvisa störningar till 
följd av wow och flutter i bandspelaren (= lång
samt och snabbt svaj). Problemet ligger i att tidba
sen hos den överförda signalen kommer att påver
kas till följd av bandsystemets hastighetsvariatio
ner. I ett analogt system kan man inte görå något 

Fig 8. Så här ser den digitala bandspelaren ut. 
Bandmaskinen är av fabrikatet Honeywell och 
arbetar med 76 cm/sekund bandhastighet. Den 
huvudsakliga elektroniken är placerad i apparat/å
dan till höger på bilden. 
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åt dessa tidbasvariationer. men när det gäller digi
tal signalöverföring kan man på avspelningssidan 
t ex dumpa det erhållna digitalflödet i ett minne av 
FIFO-typ (ett slags minne där den först inmatade 
databiten även blir den först utmatade). Utmat
ningen fran minnet sker sedan med samma klock 
frekvens som vid in- eller enkodningen i inspel
ningsögonblicket. På det här viset bestäms datallö
dets tidbas endast av klockfrekvensens exakthet 
vilken kan göras mycket stor. varför den överförda 
signalen förblir helt opåverkad av alla mekaniskt 
orsakade hastighetsvariationer i bandföringen (fig 
6). 

Stora förbättringar i brus och distorsion 

En av de parametrar som kan förbättras högst 
avsevärt jämfört med vad som gäller för konven
tionella analoga bandmaskiner är distorsionen. Ef
tersom storleken av denna är omvänt proportionell 
mot antalet databitar vid varje s k sample av den 
analoga signalen. kan man rent teoretiskt erhålla 
hur låg distorsion som helst om bara antalet data
samples är tillräckligt stort. 

F örvisso kan det uppstå andra för digitala sys
tem unika distorsionsfenomen. men dessa har man 
i dag med mer eller mindre sofistikerade metoder 
helt eller delvis eliminerat. Bl a använder man i 
Soundstreams digitalbandspelare s k deglitcher för 
att reducera distorsionsalstring i samband med den 

! 

IJ 

l 
100 1K lOK 

digitala-analoga omvandlingen (reJ 3). 
- Genom att använda ett stort antal digitala 

bits kan man vidare uppnå betydligt högre dyna
mik än i konventionella analoga bandspelare. I 
Soundstreams 2-kanalsystem utnyttjar vi 16 bits 
ordlängd och en 15 bits AD-omvandlare. vilket ger 
ca 92 dB signal/brusförhållande (fig 7), berättar 
Ingebretsen. 

Nu finns det emellertid en smärre "nackdel" 
med att använda så här många bits/ sample. För att 
bandmaskinen ska klara av all informationsmängd 
vid 15 bits kodning och den i systemet använda 
samplingshastigheten på 37000 samples/ sekund. 
krävs att bandmaskinens totala band bredd uppgår 
till hela 600 kHz! Dessa villkor har medfört att 
man valt att arbeta med en Honeywell bandenhet 
med 76 cm/ sek bandhastighet (fig 8). 

Intressant i detta sammanhang är att den valda 
bandmaskinen arbetar med s k longitudinell inspel
ning. dvs all datainformation spelas in i seriell 
form i bandets rörelseriktning. Att man valt just 
longitudinell inspelningsform beror huvudsakligen 
på önskan om kompabilitet med övrig utrustning 
inom den professionella inspelningsindustrin. om
talar Ingebretsen för R T:s utsände (re! 4). 

Vissa begränsningar i frekvensomtänget 

Det digitala bandningssystemets frekvensom
fång beror av vilken samplingsfrekvens man arbe-



tar med. Enligt Nyquisls samplingsleorem gäller . 
att alla analoga signalfrekvenser upp till högst hal 
va samplingsfrekvensen kan bearbetas utan pro
blem. Men samtidigt gäller att alla frekvenser över 
"Nyquists frekvens " måste dämpas helt. Det här 
innebär. att man måste lågpassfi ltrera den analoga 
signalen med ett oändligt brant lågpassfilter. För 
att komma bort från detta praktiskt ogenomförba
ra krav har man på Soundstream Inc valt att lägga 
samplingsfrekvensen 20 % över teoretiskt mini 
mum för 15 kHz analog bandbredd. 

- Vårt nuvarande 2-kanals system arbetar en
dast med 15 kHz band bredd. men den inom kort 
färdiga 4-kanalsenheten kommer att ha mellan 18 
och 20 kHz band bredd. Teoretiskt kan frekven
somfånget utsträckas hur långt som helst. men ef
tersom även samplingsfrekvensen då flyttas uppåt. 
kommer den digitala informationsmängden plöts
ligt att bli ohanterligt stor. Det är således inte 
praktiskt att i dagens läge arbeta med t ex ett fre 
kvensomfång mellan DC och 100 kHz. heter det. 

Trots att man använder hög band hastighet i 
Soundstreams digitala bandspelare. tar den digita
la informationen mindre plats på bandet än mot
svarande analoga inspelning. Orsaken till detta är 
att dataflödet kan packas m ycket tätt på bandet 
med mindre än 25 dB S/ N utan att det hörbart 
på verkar slutresultatet. 

Det här medför att man utan större problem kan 
få plats med t ex 8 kanaler på ett l-tums band. 
Med ytterligare förfinade metoder är det fak ti skt 
möjligt att tänka sig hela 40 kanaler på endast 1-
tums band bredd. menar Robert Ingebretsen som en 
nära i tiden liggande framt idsvision. 

Ny teknik eliminerar drop-outs 

- För att undvika störande inverkan vid s k 
drop-outs har vi på Soundstream Inc utvecklat ett 
speciellt digitalt system. Detta detekterar när ett 
drop-out inträffar och aktiverar samtidigt tre olika 
korrektionssystem. med vilka man försöker åter
skapa den information som gått förlorad. Slutre
sultatet är ett i det närmaste ohörbart drop-out. 
Tyvärr är metoden ännu ej patentsökt varför jag 
inte kan gå in på några närmare detaljer. 

Några av de mest anmärkningsvärda egenska
perna hos digitalbandspelaren framgår av fig 9. 

" Framtidens studio" 

- Vårt mål är. som jag tidigare nämnt. att ut
veckla ett så komplett inspelningssystem som möj
ligt. I dagens läge kommer det troligen att ta uppe
mot 2 - 3 år att nå detta mål. 

Den uppenbara fördelen med ett digitaliserat in
spelningssystem är dess totala tlexibilitet. Speciella 
signalprocesser kan utföras enkelt genom att bara 
göra ett datorprogram som styr den önskade verk
samheten. På det här viset kan man helt valfritt 
programmera d igitala simuleringar av fysiskt icke 
existerande utrustningar som t ex ekokammare. fil 
ter osv. 

Målsättningen med vårt arbete på Soundstream 
Inc är inte att göra om samma saker som redan 
gjortS med hjälp av analog teknik. utan att tillhan
dahålla ett grundläggande system. där bokstavli
gen talat all t mänsk ligt framtänkt är praktiskt ge
nomförbart. 

Det digitala inspelningssystemet ska vidare vara 
så utformat. att det kan skötas av i det närmaste 
vem som helst. medan den bakomliggande tekni 
ken förbehålls en mindre grupp välutbildade digi 
taltekniker. 

Månne förbyts våra dagars prestigefyllda direkt
graveringar i framtiden mot direkt minnesaccess!? 

BO 

WOW & FLUTIER: 

HARMONIC DISTORTION: 

FREOUENCY RESPONSE: 
SIGNAL TO NOISE RATlO: 
CROSS TALK: 

INTERMODULA TION 
DISTORTION: 

TAPE SPEED: 

RECORDING FORMAT: 

NUMBER OF CHANNELS: 

TAPETYPE: 

AUDIO PRINT THROUGH: 

RECORDING TIME: 

INPUT CHARACTERISTlCS: 

INPUT IMPEDANCE: 

INPUT GAINS: 

OUTPUTS: 

ER ROR DETECTION & 
CORRECTION: 

HEADS: 

CONTROlS: 

OTHER CAPABIUTIES: 

OPTIONS' 
-O 

GENERAL SPECIFICATIONS 

None, (the timebase of the reconstructed audio is reestablished with the precision of a crystaJ.) 

Belterthan ·65 db (See Fig. 2). 

DC to 17 KHz± 1.5 db . 
TypicaJJy ·6 5 db (unweighted, noise reduction unnecessary) 
Better than ·6 0 db at O VU level for all passband frequencies 

Better than -60 db 

30ips 

Each channel of audio recorded serially and independently on tape. 

Up to 16 channels of audio recorded on 1.0 inch tape. (6 channel systems presentJy 
available, 16 channel systems in development) 

Instrumentation recording tape of approved type 4600 Fl. on 1 Oy, inch reels. 

Totally eliminated by the digital recording process. 

30 min . per pass on 1 Oy, inch (4600 fl.) reels. 

Two ranges, HIGH range accepts 7. 0 7 v rms, lOW range accepts O dbm (.775 volts rms.). 

High range 60 K ohms, Low range 10 K ohms on single ended inputs. 100 K ohms available 
with beJanced differential inputs. 

Adjustable (wijh caiibrate swijch.) 

Low impedance outputs capabJe of driving 7 .07 volts rms into a 100 ohm Ioad w ijh no 
increase in distortion characteristics. 

Thi~ system incJudes proprietary error detection and correction schemes which virluaJJy 
eliminate the effects of tape induced digital errors. 

Long life ferrite heads, minimum 3000 hrs. operating life. 

Each channel: Input gain controi, digital peak indicat ing VU meter covering the range from 
-54 VU to + 12 VU , Jatching LED overrange indicators, PLAY/RECORD enable switch wijh 
indicators, momentary and latching tape dropout indicators. 
General Controis: Power ON/OFF, lED Indicators for each power supply, Jatching indicator 
clear switch, playback reset switch , self test switch. 

Oirect transfer of digital data to/from computers and future digital 8udio processing and 
mixing systems. Comp4ete self contained GO/NO GO self test capabili t:,t 

Maintenance panel Nith indicators for all internaI maintenance related signals 

FreQuency Response 
"0 ; 

: , ; , I 
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100 Hz 1 KHz 10KHz 15KHz 20KHz 
FIGURE 2: FREOUENCY RESPONSE AND HARMONIC DISTORTION AND NOISE 

37 5 Chipeta Way, Salt Lake Cijy, Utah 641 06 (6 0 1) 563-5 7 1 1 

Litteraturreferenser: 
l. Blind deconvolution through digital signal 
processing, T G ST OCKHAM, Jr, T M 
CANNON och R B INGEBRETSEN, Pro
ceedings of the IEEE, April 1975. 
2_ High-speed convolution and correlation, T 
G STOCKHAM, J r, Proceedings-Spring joint 
computer conference, 1966. 
3. Slewing distorsion in digital-to-analog con
version, D M FREEMAN, Journal of the au
dio engineering society, April 1977, volume 
25, number 4. 
4. Longitudinal digital recording of audio, R 
B WARN OCK, Preprint No 1169 (i-3), 
Journal of the audio engineering society, No
vember 1976. 

SONET GRAMMO
FON AB I NYTT 

LIDINGÖHUS 
Sedan en tid Iinils Sonet Grammofon AB i nya 
lokaler, nämligen Adasvägen l , Lidingö. Den 
gamla fastighet man köpt - tidigare ett pensio
närshem - har rustats upp genomgående, och 
företaget disponerar nu tre våningar. 

Det av små rum och många prång och vind
lingar uppfyUda huset rymmer numera bl a en 
fiIm- och videostudio utöver konferenslokal och 
bibliotek m m. Det senare bar inretts i " engelsk 
stil", vilket väl harmonierar med huset i övrigt. 

En lång tid efter invigningen, som bevistades 
av ett uppbåd kända artister och proffsfolk ur 
musikbranschen, gästades Sonet av gratulanter 
och skådelystna; för att underhålla dessa sina 
gäster hade bolaget engagerat pianisten Thore 
S wanerud. som alltså hade jobb långt utöver själ
va invigningsdagen med Sonet-evenemanget. 

Vi hoppas på trivsel och framgång för Sonet i 
den nya omgivningen_ 

GR 
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0-800 frontmatat Dorby kassettdäck 
med "3- Head-System" Frekv -omf 
med Cr02-band u brusr 25 - 18000 Hl. 
C:a pris 2365 kr. 

~~l:~~l~~~?:::::::::::::::::::::::::~:::::::::::~:r::~:~~:r:::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:~*~i:~t~:~:~ 
•••• , '@ ... *' 
.~ V t: ~ '" .. '~ :;::: 

~ . 

I '-- ...... 
,. ~,-~ 

H MA-8300 Dynaharmony effekt 
förstärkare med 2 x 400 W topp
effekt/ 2 ' 200 W FTC-effekt . 
C:a pris 4640 kr. 

SR-503 l stereo receiver med FM / 
MV/ LV. Uteffekt FTC 40 - 16000 Hz 
v 4/ 8 ohm: 2 x19 W/ 2 x 21 W. 
C:a pris 1 540 kr. 

PS-48 direktdriven skivspelare med 
Un itorque-motor och automatisk 
återgång. Svaj, vägt värde 0,04%. 
C:a pr is 1 440 kr. 

0-555 frontmatat Dolby kassettdäck 
med Auto Reverse. Frekv-omf med 
Cr02-band u brusr 30 - 15000 Hz. 
C:a pris 1 850 kr. 

HA-5300 Dynaharmony-stereo 
förstärkare med 2 x 150 W topp
effekt/ 2 ' 65 W FTC -effekt . 
C:a pris 2375 kr. 

SR -303 l stereo receiver med FM / 
MV/ LV. Uteffekt FTC 40 - 16000 Hl 
v 4/ 8 ohm: 2 x18 W/ 2 x16 W. 
C:a pris 1 335 kr. 

PS -58 direktdriven automatisk 
skivspelare med Unitorque-motor. 
Svaj. vägt värde 0,04 %. 
C:a pris 1 855 kr. 

D-720 frontmatat kassettdäck med 
Dolby + DNL. Frekv-omf med 
Cr02 -band u brusr 30 - 15000 Hl. 
C:a pris 1 540 kr. 

SR-903 FM / MV stereo receiver med 
Dynaharmonyförstärkare med topp
effekt 2 ' 160 W. Uteffekt FTC v 4 ohn 
2 ' 45 VII. C:a pris 3610 kr. 

.: .... ~n. 
: : _ . 

SR-502 stereo receiver med FM / MV. 
Uteffekt FTC 40 - 16000 Hl 
v 4/ 8 ohm: 2 x 20 W/ 2 x 19 W. 
C:a pris l' 230 kr. 

HT-350 direktdriven skivspelare med 
Unitorque-motor och automatisk 
återgång. Svaj. vägt värde ± 0,06%. 
C:a pris 920 kr. 

0 -550 frontmatat kassettdäck med 
Dolby. Frekv-omf med Cr02-band 
u brusr 30 - 14000 Hl. 
C:a pris 1 230 kr. 

"the professionals" är den ge
mensamma benämningen för ett 
antal specialutbildade HITACHI 
HI Fl återförsäljare_ 

AB. Botkyrka Axelssons Elvaruhus. Ekshärad 
Edgrens Radio TV. Enköping Arne Andersson 
Radio TV. Eskilstuna Brinks Musikhandel AB . 
Eslöv Hemarks Radio TV. Fagersta Arne An
derssons Radio TV. Falkenberg Davids Radio 
TV AB. Falun Falu Radio TV A8. Farsta NK, 
Walters Bild & Ljud AB . Gnesta Åke Nilsson 
Radio TV. Gnosjö Be-Of Rad io TV. Gällivare 
F:a Evert Henriksson Radio TV Gävle El - Radio 

TV Göteborg Broddmans. Eko Radio TV HiFi. 
Göteborgs Hemapparater, Hiibner & Böös Radio 
TV. Karrins, Lennart Mel in Radio AB, Ljud & Bild 
AB, NK, Norens Rad io TV Hagfors Edgrens 
Radio TV Halmstad Kays Radio TV, Rydens 
Radio TV AB. Handen Vendelsö Radio TV He
demo ra Alfs Radio & TV AB . Helsingborg 
Broddmans, Wabe Ljud & Bild AB. Hjo TV
Special isten. Huddinge Hudd inge Radio TV. 
Hudiksvall Hudiksvalls Radiobyrå AB. Husby 
Axe lssons Elvaruhus. Härnösand Dufvenbergs 
Radio TV AB. Jokkmokk Åströms Radio TV
Service. Jönköping NK, Westers Radio & Foto 
hus. Kalix Tore Henriksson Radio TV. Karls
hamn Caj Radio TV AB. Karlskrona Ljud & 
Bildspecialisten. Karlstad Ahlbergs Radio TV 
AB, Expertbu tiken. Katrineholm Br inks Musik -

Alvesta Görans Rad io TV. Arboga Arboga Rad io 
TV Avesta Plus Radio TV Nya A8. Boden Vidars 
Radio TV AB . Borlänge AB Löfdahls Elektronik. 
Borås Rydens Radio & TV AB, Stadigs Rad io TV 
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Nu kommer H itachi med ett av marknadens bredaste 
sortiment på tu ng, kva I ificerad H i - Fi. Testade av världens 
förnämsta experter på ljud och med flera helt unika 
världspatent. Dynaharmony ... Unitorque .. . 
3- Head System och Gathered Edge. Kom in och lyssna 
och häpna över tekniska data. Detta är Highest FideiityI 

I ·~-·"'!-!'·l'····!:" 

HA-330 Stereoförstärkare. 
Uteffekt FTC 40 - 16000 Hz 
v 4/ 8 ohm: 2 x 45 W/ 2 x 35 W. 
C:a pris 1 315 kr. 

·FT -440 FM/ MV stereo tuner. 
Känslighet, stereo 15 liV. 
C:a pris 1 335 kr. 

FT -340 Stereo/ tuner med FM / MV. 
Känslighet, stereo 20 liV. 
C:a pris 1 095 kr. 

SR -703 Stereo receiver med FM / MV. 
Uteffekt FTC 40 - 16 000 Hz 

L • PS- S8 direktdriven manuell 
skivspelare. Svaj, vägt värde 0,04%. 
C:a pris 1 025 kr. 

PS-17 remdriven skivspelare med 
auto-retur. Svaj, vägt värde 0,06%. 
C:a pris 820 kr. 

HS -450 3-vägs högtalare med 
" Gathe,ed Edge" baselement. 
Frekv-omfång enl. DIN 
30 -20000 Hz. C:a pris 2370 kr. 

LA 300 V 

v 4/ 8 ohm: 2 x 50 W/ 2 x 45 W. 
C:a pris 2165 kr. 

Hitachis stereoracks finns i flera olika 
utföranden - alla med den gemensamma 
nämnaren att de är stadiga, har hög finish 
och god passform för de HiFi-komponenter 
de är avsedda för . 
LA 300 V Pris kr. 995:-
LA 200 Pris kr. 730:-

HT-320 remdriven skivspelare 
med auto-retur. Svaj 0,08%. 
C:a pris 715 kr. 

H S-530 3-vägs högtalare med 
" Gathered Edge" bas- och 
mellanregisterelement. Frekv
omfång enl. DIN 35-20000 Hz. 
C:a pris 2940 kr. 

~HITACHI 
handel A B. K i runa C. Thylin Radio A B. K ista 
Radiovaruhuset. Kopparberg Larssons TV Foto 
El. Krist ianst ad I. Schain AB. K r istinehamn 
Ton & Bild. Kumla Kumla Radio TV. Köp ing 
Wijks Nettoköp. landskrona Arne Olsson Radio 
& TV. lidköpi ng Bäckströms Radio TV li nkö
ping Prof ilen Ljud & Bild, Tars Ljud & Bild AB. 
l udvika Beges Radio & TV. l uleå Beliva AB. 
lund Gartsjö Radio TV AB, Histrup Radio & TV 
AB. lycksele Häggströms Radio TV Malmö 
Broddmans, Daler i Skåne AB, Fridhems Hus
hållsmaskiner, NK, Wabe Ljud & Bild AB. Mora 
Morells Radio TV AB. M ö lndal Ljud & Bild. 
Mörrum Caj Radio TV Nor rköp i ng Malmros 
TV - But iker AB, Spiralens Radio TV AB . Norrtälje 
Vincents Rad io TV. Nykö ping Radio & TV-Tjänst, 
Ta rs Ljud & Bild AB . Nyn äsha m n Osmo Radio 

TV. Olo f ström Caj Radio TV. Oska rshamn Nu 
Foto Radio. Piteå Beliva A B. Sala A rne A nders
sons Radio TV. Skellefteå Rune Bergström 
Radio TV. Skärholmen Axelssons Elvaruhus 
A B, Walters Bild & Ljud AB. Skövde Strömbergs 
Rad io & TV. Sollefteå Hagbergs Radio TV. Sol
na Solna Radiobyrå. Spånga Radiovaruhuset. 
Stockholm Brodd ma ns, Ljud TV-Galleriet, NK, 
Sedi ns Rad io, Tors Ljud & Bild A B, Walters Bild 
& Ljud AB . Storuman Storumans Maskintjänst. 
Strömsund TV- Dokto rn. Sundsbruk Ljud & 
Bild AB. Sundsvall C. Thylin Radio A B. Sve
dala Svedala Rad io TV A B. Söderh am n Bild & 
Ljudcenter. Södertälje Tommys Ljud & Bild. 
Tibro TV-Special isten. Trellebo rg Fehrms Ra
dio & TV AB . Trollhättan Rämjes Radio TV. 
Trå ngsund Skog ås Rad io TV. Täby NK. Udde-

valla Radiogaranti, Thörners. Umeå A B Rune 
Johanssons Rad io TV, Lyssna & Se, Radio TV 
Marknaden. Uppsala All radia A B, Broddmans. 
Va lbo Nilssons Radio TV AB. Varbe rg Davids 
Radio & TV A B, TV-Tjä nst. V i lhelmi na Isaks 
sons Radio Hi Fi. V isby H. Carlssons Hushålls
maskiner. V äll i ngby Axelssons El varuhus. V äs
tervik Hallbergs Radio & TV A B. V äst erås Arne 
Anderssons Radio TV. Växjö Görans HiFi Center. 
Ystad Fehrms Radio & TV AB. Åmål Elbyrån . 
Älvsbyn Beliva AB . Ängelholm Bjäre Radio 
A B. Öreb ro Bild & Ljudcenter, Nettoköp AB, 
NK, Wijks Hämtköp. Ösmo Ösmo Radio TV. 
Östersund Stereotorget. 
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Stark utveckling av Hifi-mottagare: 
Moduler idag - mikroprocessorer imorgon 

•• Det finns en trend inom Hi fi mot allt 
högre uteffekt, men också mot en rikligare ut
styrsel av kontroller. Innanmätet har därmed 
blivit alltmer komplicerat vilket försvårar fel 
sökning och service. 

För receiverns del har det hittills betytt an
tingen mödosam och tidsödande reparation, 
där apparatrnodellernas mångfald inte precis 
gör saken bättre. Ett alternativ vid svåra fel 
har naturligtvis varit att sända hela apparaten 
till fabriken eller generalagenten men det är 
en omständlig och dyrbar metod. En lösning 
på detta problem är modul uppbyggda chas
sier som kan sändas till generalagenten fOr ut
byte eller som ersätts med en ny modul. Det 
systemet tillämpar Telefunken i sitt TV-chassi 
712 och man inför nu tekniken i en serie Hi 
fi -receivers. Detta betyder naturligtvis även 
rationellare tillverkning eftersom många mo
duler är gemensamma i apparatserien. Man 
kan lätt komplettera en modell med nya funk 
tioner. 

Kabelförbindningar 
och kontakter 

Alla komponenter och enheter har delats 
upp och gjorts om till funktionsriktiga modu
ler. Dessa är förbundna med varandra med 
plug-in-ledningar som ligger alla i ett plan. 
Efter att man har lyft höljet och botten plattan 
är samtliga moduler åtkomliga både uppifrån 
och nedifrån. 

Varje modul u tgör en i sig komplett funk 
tionsenhet. Elektriska störningar på en modul 
leder inte till att en annan modul skadas. 

Om vi tar som exempel receivern Studio 
Center 5030 HiFi finner vi att denna innehål
ler följande moduler: AM- / omkopplarplatta. 
lamphållarmodul , LF-potentiometermodul. 
skivspelare S 400 (reparationsmodul, se ne
dan), nättrafo med säkringsplatta, högtalarut
tag med omkopplare, LF-slutförstärkare med 
förförstärkare, FM-modul , FM-blandarmo
du l. kassettbandspelardel (reparationsmodul), 
LED-indikator, styrsteg för bandriktningsin
dikator , FM-touchkontrollmodul. 

Moduliseringen innebär i och fOr sig inte 
att reparationen skall göras i hemmen, så som 
är möjligt med det moduliserade TV-chassiet. 
Meningen är att radioreparatören skall ha 
valfrihet att reparera modulen, att byta ut den 
eller att kasta den trasiga modulen och ersätta 
den med en ny. De nämnda modulerna kan 
indelas i: by tes moduler, reparationsmoduler 
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och en vägsmodu ler. De senare är sådana de
taljer som t ex nättransformatorer. Dessa la
gar man ju mera sällan. 

Reparationsmoduler är de stora enheterna 
kassettbandspelare och skivspelare. De repa
reras av serviceverkstad eller sänds till Tele
funken för reparation. 

Chassi 1000 som visades för RT hade lös
tagbar bottenplatta så att kretskorten som al
la ligger i samma plan kunde nås underifrån 
för felsökning på hela enheten. För att under
lätta denna finns på kretskortens lödsida ett 
screen-tryck. 

Fig J. Kompaktanläggningen i bakgrunden, Tele
fonken 5030, är uppbyggd rrred de moduler som 
syns på bilden. Modulerna forekomrrrer i en rad 
olika anläggningar. 

Chassi 1000 är baschassi i den kommande 
generationen ~i fi från Telefunken. 

Nyheterna innebär 
förenklad betjäning 

I början av artikeln nämnde vi trenden mot 
ökad förenkling av apparaternas betjäning. 
Som ett exempel för detta får stå Telefunken 



Vi ger här en överblick över rundradiomottagarens status inom AEG - Telifunken-koncemen - från 
dagens helmoduliserade chassier till morgondagens mikrodatorstyrda mottagare. 

Den senare iriformationen är hämtad ur ett föredrag av Dir Dr-Ing Gerhard Dikopp som leder 
utvecklingen av TV och rundradio vid Hannoverfabriken. 

TRX 2000 hiji. se fig 2. Mottagarfrekvensen 
anges digitalt på ett sifferdisplay som även vi
sar kanalnummer (varför finns bara kanaI
nummer angivna på tyska apparater?). 

Intressant att notera är att apparaten om
fattar även lång-, mellan- och kortvåg. På 
lång- och mellanvågsbanden sker en fyrsiffrig 
frekvensindikering, medan 5 siffror är i funk 
tion på kortvågs- och ultrakortvågsbanden. 
På kortvåg sker en indikering i 5 kHz-steg 
och på UKV i 50 kHz-steg. Detta är använd
bart i vissa länder där man gör avsteg från det 
gängse 100 kHz-mönstret. 

Då de ni\mnda kanalerna på UKV omfattar 
300 kHz, kompletteras kanalnumren även 
med + eller - för att indikera 100 kHz hög
re eller lägre inställd frekvens. 

Kretsarnas grunduppbyggnad visas i fig 3. 
Kretsen mäter egentligen frekvensen hos 10-
kaloscillatorn. I en superheterodynmottagare 
avviker denna med mellanfrekvensen från den 
mottagna frekvensen. Vanligen ligger oscilla
torfrekvensen över mottagen frekvens. I kret
sen subtraheras därför mellanfrekvensen från 
beräknad frekvens och vi kan därför direkt 
avläsa den mottagna frekvensen. 

Eftersom frekvensområdet från de olika 
våglängds banden varierar mellan 0.6 - 120 
MHz in till frekvensräknaren , måste man in
föra frekvensdelning med en faktor 10 på 
UKV och KV. 

Specialkrets ror 
frekvensräknaren 

Frekvensräknaren utgörs aven specialkrets 
som är framtagen av Telefunken: DFU 101. 

Denna sköter om subtraktionen av mellanfre
kvensen, innehåller kretsar för utmatning till 
sifferindikatorer och delare för de två högsta 
frekvensområdena: KV och UKV. 

De digitala indikatorerna kan även nyttjas 
för tidangivelse då man kompletterar motta
garen med en elektronisk klocka. 

Ställ in önskat program 
utan vetskap om frekvensen! 

Ännu ett steg längre har man gått i en labo
ratoriemodell, som kanske inte direkt är av
sedd att gå i produktion, utan som snarare 
kan anses ge bidrag till kommande generatio
ner av Hi fi-radiomottagare. Frekvens- och 
kanalindikatorn är här utbytt mot en tablå 
över olika program från olika rundradiofore
tag. Man behöver bara ta en titt i radiopro
grammet och kanske bestämma sig för NRD 
l. Problemet är att en UKV -kanal upptas av 
flera sändare; t ex på kanal 18 finns både ' 
NRD l och Siidw~stfunk l. Vad som krävs 
för mottagaren är en uppgift om mottagning
sorten. t ex i form av ett postnummer. 

Mikroprocessor 
gör frekvensval 

Hur fronten på en sådan mottagare kan te 
sig, framgår av fig 3. Alla styrfunktioner kon
trollerås aven mikroprocessor. Det har visat 
sig att de två forsta siffrorna i postnumret tjä-

Fig 2. TRX 2000 hifi utgör fn ''slagskeppet'' i sor
timentet. Den innehåller bl a digitalfrekvensräkna
re som kan kompletteras för tichJngivelse. De fyra 
Vu-metrarna är lysdiodbestyckade. 

nar utmärkt som information om mottagning
sorten. Efterföljande inställning 30 indikerar 
vistelseort Hannover. Postnumret behöver i 
en stationär apparat som regel bara ställas in 
en gång. Bara flyttning till en ny ort kräver ny 
programmering. 

Det huvudsakliga instruktionsfåltet i bil
dens mitt upptar alla sändare som kan motta
gas inom Tysklands gränser. således även 
sändare som ligger utanför dessa gränser. Här 
anges rundradiostationernas olika progam -
inte sändarstationerna. 

Sändare och deras koppling till ett visst 
postnummer finns lagrat i minne. På panelen 
belyses det aktuella programmet för indike
ring. Ett rundradioföretags olika program 
väljs med hjälp av beröringskontroller. 

Ställer in sig 
på bästa sändare 

På en ort kan det ju vara så att man har 
möjlighet att ta in ett beställt program på fle
ra frekvenser. från flera sändare. Vilken av 
dessa som är lämpligast att ta emot kan vara 
mycket lokalt. En flyttning av mottagningsor
ten bara någon meter kan i vissa fall innebära 
stora förändringar. Därför är det viktigt att 
mottagaren har flera frekvenser att välja på, 
svarande mot ett visst postnummer och ett 
visst program. Försöksmottagaren är utförd 
på detta sätt, med informationerna lagrade i 
minnet. Mottagaren söker helt enkelt upp den 
station som har den högsta fältstyrkan. Där
med är frekvens- och kanalindikering överflö
dig i en sådan mottagare. 

Så fungerar 
avstämningen 

Ett grovt generaliserat blockschema visas i 
fig 4. Ingångsdata är postnummer. rundradio
företag och programnummer. Dessa ger de 
sändarstationer (frekvenser) som är möjliga 
att mottaga. Värdena bearbetas i mikrodatorn 
och resultatet blir en lämplig lokaloscillator
frekvens (lämplig mottagarfrekvens + mel
lanfrekvensen). Styrsignaler från mikrodatorn 
påverkar en oscillator som svänger in på den 
givna frekvensen. Sker ingen utsändning där 
stegar mikrodatorn fram oscillatorn till nästa 
tänkbara mottagningsfrekvens. Får vi in en 
signal där, mäts fältstyrkan och dess mätetal 
lagras i minnet. Därefter upprepas procedu-
ren från sändare till sändare till dess att alla 
tänkbara sändare har mottagits och deras 
fältstyrkor har registrerats och lagrats i min- ~ 
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UKW KW 
Frequ., 
Kanal MW/ LW Zeit 

Betriebsartenwahl 

Stellar Netz· 
Frequ. 

Fig 6. Vid de forsta experimenten med mikropro
cessormottagaren använde man standordkretsar (i 
bakgrunden) som senare ersattes med en LSJ-krets 
(förgrunden). 
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... Fig 3. Blockschematfor de digitala kretsarna 
i TRX 2()()(). Sifferindikatorn utnyt(jas även 
for urtillsatsen. 

Fig 4. Den mikrodotorstyrda experimentmot· 
tagaren har en front med detta utseende. Fre· 
kvens och kanalnummer [h är egentligen 
obehövlig station. Man programmerar in de 
forsta två siffrorna i sitt postnummer t v. och 
väVer där~er önskat program. ~ 

Fig 7. Den flrdiga experimentmodellen som visa
desfor RT for någon månad sedon i Hannover. 

Q l.ut.tlrka 
B.lene. 
Tonblande 

Anzeigen 

Frequenz 

I09Q601 

o 
EIN/AUS 

empf.nvb.r. SA' n Empf .• Frequenz 
*,ng."ellle SA UKW-Kan.1 
_Inga,tellte. Progr. 

Fig 5. Här visas ett grovt generaliserat blocksche
ma for den mikroprocessorstyrdiJ experimentmo[
tagaren. 

net. Efter detta väljs den starkaste sändaren 
ut. Samtidigt visas den mottagna stationens 
frekvens och kanalnummer. Därmed är av
stämningen klar. 

Framtidens mottagare 
- Hur ser den ut? 

Ingen kan säga hur framtidens mottagare 
kommer att se ut. Modellen från AEG-Tele
funken får anses som ett bidrag till frågans 
svar. Mottagaren medger inställning av spe
ciella radioprogram utan att den som betjänar 
den har någon aning om vilka frekvenser det 
är fråga om. r Sverige har vi knappast dessa 
problem med våra tre program att välja mel
lan; åtminstone inte vid stationärt mottagar
bruk. I en bilradio kan tekniken förvisso vara 
intressant och går Nordsatprojektet igenom 
får vi genast en mängd stationer att välja 
emellan. 

Är enkelt sidband 
något ror rundradio? 

Under de senaste åren har en diskussion 
förts om möjligheten och lämpligheten av att 
sända oberoende sidband på mellanvåg. Detta 
förutsätter ett kanalraster om 9 kHz. Man 
menar dock att vinsten i form av ett ökat sig
nal/brus-förhållande. vilket t ex ger bättre 
uppfattbarhet vid tal , äts upp av ökad ljudför
vrängning. Man håller det därför inte troligt 
att SSB och ISB även i framtiden bara kom
mer att förekomma i kommunikationssam
manhang och för specialändamål. 
GL • 



Högtalarna som är för bra 
för de flesta förstärkare. 
Cabasse. De franska högtalarna som av väl
grundade skäl fått ett avundsvärt anseende 
för sin elektroakustiska teknik. N u äntligen 
lanseras de även i Sverige, för svenska lyss
nare med höga anspråk på naturtrogen ljud
återgivning. 

Cabasse-högtalarna är inte särskilt billiga, 
en del av dem kostar faktiskt mer än många 
ordinära förstärkare. Så därför ska du inte in
vestera i ett par Cabasse-högtalare om du inte 
har en bra hifi-anläggning för övrigt. 

Cabasse tillverkar själva sina lådor, element 
och filter. 

Förutom de vanliga, självklara presta
tionskraven har Cabasse ägnat ytterligare 
ett par saker stor uppmärksamhet. 

Dynamisk anpassning. Vart och ett av 
de ingående högtalarelementen uppför sig 
inom sina respektive frekvensområden 
dynamiskt likformigt i förhållande till var
andra. Detta är en förutsättning för en 
homogen ljudbild i fråga om detalj upplösning 
och djuprealism. 

Homogen spridning. Vart och ett av de in
gående högtalarelementen sprider likformigt i 
förhållande till varandra inom sina respektive 
frekvensområden. 

Hög verkningsgrad. Verkningsgraden är inget 
direkt uttryck för välljud, men det kostar fak-
tiskt watt och pengar om verkningsgraden är låg. 
Cabasse-högtalarna har en verkningsgrad som ofta 
är större än 0,6 %. 

Låg färgning. Cabasse-högtalarna låter precis som 
programmaterialet, de varken lägger till eller drar 
ifrån. 

Men du ska lyssna på Cabasse-högtalarna innan du 
tror oss. Gå in till din hifi-fackhandlare och be att du 
får lyssna på dem. 

Du kommer att bli förvånad över hur mycket 
mer musik ett par Cabasse-högtalare kan ge 
tillsammans med en bra förstärkare. 

Eller fyll i och sänd in kupongen så får du 
en broschyr med data om alla Cabasse
högtalarna. 

-g§C a 6.a$ Le 
Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 
17117 Solna 8 MEDLEM AV SVENSKA Hi Fi INSTITUTET 

~fuR~0&ThleViSionAB~117Soln~--R .-7 1 
I Sänd mig broschyr med data om Cabasse-högtalarna I 

I Namn I 
I I 
I Adress I 
I - I 
LPostadress _ I _________________ =..J 
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•• Arets stora ljudhistoriska hän
delse är alltså att inspelat ljud fyller 
100 år. Huruvida födelsedagen verkli 
gen är korrekt rent historiskt är när
mast en definitions- och smakfråga. 
men vi räknar vanligen med att den 
första ljudinspelningen och atergiv
ningen gjordes av Thomas Alva Edi
son år 1877. 

Men vad är då en ljudinspelning? 
En definition kan vara att en inspel
ning återger ett mönster av ljud auto
matiskt enligt ett på förhand givet ori
ginal. Med en sådan. generös men 
adekvat. definition kommer vi betyd
ligt längre tillbaka i tiden än 100 å r. 
Vi kan faktiskt börja redan hos de 
gamla grekerna som fått skulden för 
så mycket annat! 

På 200-talet f Kr levde en grekisk 
matematiker vid namn Apollonios 
från Perge med tillnamnet "den store 
geometern". Han var alltså främst 

Detta ser kanske ut som en korsning 
mellan ettjlygelhorn och ett mekano 
men det är faktiskt Berliners gram
mofon, tillverkad 1889/ 

verksam inom den geometriska veten
skapen. men han lär också i detalj ha 
beskrivit ett blåsinstrument med en 
anordning som spelade automatiskt 
på det. Huruvida det någonsin reali 
serades vet man inte. men tanken att 
få ljud att låta "av sig självt" uppre
pade gånger fanns redan då. 

Programmerade instrument 
första musikåtergivarna 

Tekniken förverkligades och ut
vecklades under medeltiden och ba
rocken sa att de flesta instrument i 
någon form försetts med självspelar
anordningar. Berömda är ju vatten
drivna orglar. bl a den i Salzburg. 
Den byggdes ursprungligen 1502 och 
fungerar än i dag om än med flera 
omfattande restaureringar bakom sig. 
Den kan i dag spela med tvåhundra
åriga styrvalsar som alltså program
merats i slutet av 1700-talet. 

Vi har där ett exempel på hur vi 
alldeles exakt kan återge hur musik 
lät för 200 år sedan - och utan någ
ra som helst förändringar i ljudkvali
teten! 

"Självspelande" pianon blev med 
tiden så utvecklade att man faktiskt 
kunde spela in ett framförande på 
den. i modern bemärkelse. Både per-

IJudrum av 1924: Den runda möbeln 
t v är Ultraphone golvgrammofon 
med två ljuddosor och två homför 
bästa (jud. På skrivbordet står en 
grammofon från HMV med membran 
i ställetför den gängse tratten. Golv
lampan har inbyggd grammqfon i 
foten och trutl till den i lampskärmen. 
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1'1för de 100 åren gör även RT en kort tillbaka
blick över självafödslovåndornaför inspelningstek
niken. Vi var som mänsklighet havande med tan
kar på bevarande av ljud i många hundra, ja tusen 
år innan vi förlöstes av Edison. 
Vi bjuder också på några nostalgica iform av bil
der ur ljudets historia. 

ÖVerst Youngsfonogrqfliknande (jud
analysator från 1800-talets början. 
Nedan den första avbildningen av 
Edisonsfonogrqfi Scientjfic Ameri
can den 22 december 1877. 

fekt rytmik och nyansering kan i så
dana fall ge återgivningen en oöver
träffad nivå. Gränsen mellan "åter
givning" och uppförande blir här 
svårdefinierbar. Vi har bl a hört upp
tagningar med den polske kompositö
ren. pianisten och statsmannen Pade
rewski som helt oöverträffat återgett 
hans virtuosa musicerande utan de 
begränsningar en "akustisk" inspel
ning från den tiden skulle ge. 

Sådana upptagningar går naturligt
vis inte att överträffa - om man an
vänder ett gott instrument vid återgiv
ningen. 

Men ortodox ljudupptagning rör 
det sig ändå inte om; man arbetar ju 
inte med utgångspunkt i det ur
sprungliga ljudet. utan går direkt på 
hammarmekanismer och liknande. 

Ljudsvängningar upptecknades 
vid 1800-talets början 

En engelsk forskare vid namn Tho
mas Young sysslade med experiment 
rörande vågrörelser i början av 
1800-talet. Han använde därvid bl a 
en apparat som i mycket påminner 
om Edisons fonograf. En stämgaffel 
försågs med ett stift som fick rita ett 
spär på ett sotat papper vilket var fäs 
tat på en cylinder som roterade fram 
för stiftet. N är stämgaffeln aktivera
des kom stiftet att vibrera och avbilda 
stämga~lns periodiska rörelse på 
papperet. Ljudet var upptecknat. som 
ljud eller vågrörelse för första gång
en! 

ÖVerst ett behändigt reseschatullför 
fonogrqfrullar. Nedan en grammofon, 
tillverkad i Tyskland 1905. Denna 
grammqfon ingår i HMV:s varumär
ke med hunden Nipper. 

Någon tartke på att återge sväng
ningarna hade inte Young. han var 
blott intresserad av att studera vågrö
relsen. 

Så småningom tog fransmannen 
Leon Scott ytterligare ett steg och er
satte stämgaffeln i Youngs uppteck
ningsmaskin med en megafon med 
membran och nål som kunde göra 
uppteckning av tal på samma sätt. Ar 
1857 skrev han i en rapport till den 
franska vetenskapsakademin att prin
cipen för uppteckning och återgivning 
av ljud var funnen och att det bara 
återstod att realisera den. 

Apparaten kallades phonoauto
graph och många uppteckningar som 
gjorts med den finns bevarade i dag. 
Med modern teknik skulle vi säkert 
kunna återuppväcka dessa ljud som 
alltså spelats in långt före Edisons be
römda premiär. Utbytet aven sådan 
uppspelning skulle vara magert. efter- -
som man mestadels tecknade upp en
staka vokaler och liknande. men tan
ken att höra dessa mer än 100-åriga 
ljud fascinerar! 

Komplett ljudsystem 
beskrivet före Edison 

Det blev en annan fransman vid 
namn Charles Cros som först klart 
insåg hur återgivning av ljudsväng
ningarna skulle kunna ske. Han var 
poet och en mångsysslare av rang. 
Bland annat arbetade han mycket 
med fotografi och hans ljudåtergiv-



Inf"ör ett jubileum: 
Skivan, miljonmediet 
för ''human activity" : 
Industriprodukt nr 1 

"Långt mera än blott och bart en industri eller 
en kommersiell verksamhet - en spegling av ti
den." 

De citerade orden kan ges en tillämpning på 
manga företeelser som omger oss och präglar vår 
tillvaro, men på grammofon branschen passar de 
alldeles osökt. 

Inspelningsteknikens hundraårsjubileum högtid
lighålls i år världen över, och mediet grammofon
skivan ägnas spaltmeter i praktiskt taget varje 
land. Så sker också i Sverige, där utställningar, 
åldriga fonogram samt beledsagande tidningsartik
lar låter det förflutna leva upp igen; röster och to
ner från fordom, frambragta av sedan länge döda, 
hörs på nytt. Vi rekonstruerar svunna teknikepoker 
och kan granska pionjärernas olika medel. se deras 
miljöer och förundras över de resultat de nådde 
med det slutande 1800-talets nya medium, ljudet. 
som jämte den rörliga bilden skulle komma att om
välva kommunikations tekniken. 

Begrepp som kulturhistoria, teknik triumfer och 
massrörelse står alltså med rätta i förgrunden i 
hyllningsbudskapen efter ett sekels spektakulär ut
veckling. Som alltid gäller också här. att vi så lätt 
betraktar oss som kronan på verket, utvecklingens 
kulmen och fullbordan. Det perspektivet är i histo
riens ljus alldeles falskt. Också vår tid kommer en 
gång, om världen består. att betraktas som ett hi-

st~riskt skede, lika ofullgånget och rörande som 
det, vars yttringar speglas i 1977 års expo 100 år 
med inspelat /judo Det är lätt att dra på mun åt de 
åldriga apparaterna, att känna respektlös munter
het över deras användning. Men precis samma öde 
kommer också att bli vårt en gång. Alla de av våra 
landvinningar vi beundrar som mest och ser med 
reservationslös hängivenhet på kommer ju. bok
stavligen. att en gång stå till beskådande i tekni
kens stora museum som vittnesbörd om sin tid, 
dess strävan och förhoppningar. Deras ofullstän
dighet kommer att lysa betraktaren i ögonen. pre
cis som vi beskådar de nu åldriga klenoderna. 

Vid sekeljubileet och infar den retrospektiva ut
ställning som Tekniska museet jämte grammofon
branschen arrangerat i Stockholm erinras vi inte 
bara om den tekniska utvecklingens världseröv
ring. Här bar också skett en kulturell revolution. 
omspännande hela Västvärlden: Inspelningstekni
ken och grammofonindustrin har tillsammans ska
pat en ny musikkultur. En masskultur med de mest 
vittgående ekonomiska och sociala fOljder i form 
av nya mönster, livsstilar och ideal. Allt det vi kän
ner som "popmusik" är ju helt enkelt inspelat ljud. 
Det existerar knappast som något slags fristående 
företeelse. kan svårligen tänkas frikopplat från sitt 
medium, grammofonskivan. 

Och grammofonskivan. säger sociologer och 
marknadsforskare, är världens universellt mest 
kända merkantila produkt och varumärket med 
hunden och hornhögtalaren har aldrig överträffats 
av något annat i popularitet och identifiering. 

Musik på skiva, säger man vidare i hyllningsle
den, är helt enkelt ett livsbehov, ehuru branschen 
som sådan i jämfOrelse med andra industrigrenar 

Grammofonskiva och bok 
uppmärksammar de 100 åren 

Nrj. detta är inte skivmtlp
pen till jubileumsskivan 
uUUI den välbekanta 11U1p

pen tiJlfyrtiotalets Sono
raskivor nred sinfantasti
ska prisangiveJse, 

Etthundraårsjubileet har uppmärksammats på 
flera sätt. Bland annat har IFPI (Svenska gruppen 
av International Federation of Phonograms and 
Videograms) tillsammans med Tekniska museet i 
Stockholm ställt samman en utställning med in
tressanta ting ur ljudåtergivningens historia. Ut
ställningen visas på Teknorama i Stockholm t o m 
den 15 januari 1978. Därefter är det meningen att 
den skall vandra över landet. bl a till Malmö och 
Göteborg. Hela utställningsmaterialet är uppbyggt 
i modulform så att delar av utställningen kan visas 
i många olika sammanhang, t ex hos radiohandla
re. vid andra mässor och utställningar samt natur
ligtvis på museer. 

Tidsmässigt omspänner utställningen hela hund
raärsperioden med en del unikt material. Den som 
är intresserad av ljudåtergivning bör ta chansen att 
få ett historiskt perspektiv på tekniken genom att 
se de mycket intressanta och innehållsdigra sam
lingarna! 

Till jubileet har man också givit ut en skiva med 
intressanta ljud från förr och nu. Skivan. som helt 
enkelt heter" 100 år med inspelat ljud" (IFPI-LP 
1(0) innehåller inspelningar från dessa tidiga fono
grafrullar (1899) till modern 4-kanalupptagning 
(1972). Till skivan hör ett häfte med historik över 
ljudinspelningens historia. författad av Sigvard 
Strand. Enskildheter i urval och presentation kan 
diskuteras. men som helhet finns mycket intressant 
att läsa och höra. 

Ett av de intressantaste inslagen på skivan är en 
inspelning på fonografrulle av författaren Axel 
Klinkowström som i december 191 2 talade in en 
rulle att spelas upp på Sällskapet Iduns IOO-årsdag 
1962. Denna hälsning till framtiden rymmer myc
ket intressant stofT. 

l övrigt bjuds på skivan en inspelning som gjorts 
på ståltråd av Kaiser Franz Josef vid världsutställ
ningen i Paris år 1900. tidiga elektriska grammo
foninspelningar m m. 

omsätter förhållandevis ringa summor ... ja. allt 
är ju relativt! 

Men som "human activity" rankas skivspelande 
som en verksamhet. vilken ligger tätt bakefter så
dant som har med de rena livsfunktionerna att göra 
jämte områden som transporter. religion. undervis
ning etc. Säger sociologerna. 

Allt detta är särskilt intressant mot bakgrunden 
av att Edison. fonografens uppfinnare, knappast 
föresvävades av iden att hans apparat skulle kunna 
nyttjas för några av de ändamål som senare så to
talt skulle ta överhanden: Han avser 1877 på som
maren att skapa något som lämpar sig för "att 
kunna återge ljud vid vilken kommande tid som 
helst" . 

Han förtecknar också 10 tänkbara användnings
möjligheter för apparaten med dess cylindervals. 
Sådant som "musik och underhållning" befinns ba
ra ha andrarangsintresse och nämns mest i förbi
gående ... 

Ett stycke in på 1970-talet har så en cirkel slu
tits: Dagens grammofontekniskt mest avancerade 
produkter framställs nu på samma sätt som pionjä
rerna fick göra under många årtionden efter det att 
Edison och Berliner visat vägen. Den "direktgrave
rade" skivan - inspelad i princip enligt den enda 
metod som stod till buds ända in på 19S0-talet -
har fått en renässans. Det är en annan historia. 
Men den representerar något viktigt att ta fasta på 
vid ett tekniskt jubileum och märkesår som detta: 
Att det skivan är ett medium för, musiken. inte 
med någon fördel kan manipuleras hur som helst 
av elektroniken; att också här växer sig en rörelse 
stark under fältropet Tillbaka till källorna! 

vs 
• 

En mycket lyssningsvärd skiva, speciellt i de 
äldre avsnitten, men även inslaget från 1959 med 
Carl-Gustav Lindstedt och Kjell Stensson spelande 
ping pong i stereo blir väl historiskt intressant så 
småningom. 

PauJsens telegrqfonfor inspelning 
på ståltråd. TrådLm gick nred 2 m/s 
och gav en speltid av ca l min. 

ningside lånade teknik från det omrä
det. Han föreslog att man vid upp
tecknandet skulle låta ett stift rita ett 
spär i ett sotskikt på en glasplatta. 

Tysk. baueridriven bandspelare från 
1940-talet. använt av Sveriges Radio. 

som de det utsattes för vid uppteck
ningen". Och därmed skulle alltså lju
det återges. Beskrivningen i sin helhet 

Med fotografiska metoder skulle 
man sedan överfOra ljudspåret till en 
annan platta av metall och där etsa 
spar av exakt samma utseende i mate
ri alet. Vid avspelning förs sedan plat
tan förbi en nål som ansluts till ett 
membran. och Cros säger sedan 
själv: 

"Membranet mottar då impulser av 
exakt samma varaktighet och styrka 

är klar och entydig - men det fanns 
en hake. Charles Cros hade inte någ-
ra ekonomiska möjligheter att för
verkliga sin ide. och han lyckades in-
te heller få någon att satsa på honom. 
l stället lade han beskrivningen i ett 
förseglat kuvert och lämnade det till 
den franska vetenskapsakademin. 
Detta skedde i april 1877. sex måna
der innan Edisons uppfinning blev ..... 
känd. .... 10 
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Japanska MOSFET för höga effekter 
realiserar nu 100 W förstärkare 
M OSFET tillverkas nuför höga t:ffekter vilket möjliggör tillverkning av 100 Waudioförstärkare. 
De nya komponenterna erbjuder en rad fördelar i jä"lförelse med vad bipolära transistorer kan ge. 
Materialet härstammar från några rapporter från Hitachi, se rtiferenslitteratur . 

•• RT har tidigare orienterat om den nya 
aktiva komponenten vertikal MOS FET (1). I 
den artikeln beskrev vi de transistorer som ta
gits fram av Siliconix. Tekniken är patenterad 
och nyttjanderätten av transistorerna ligger 
hos Siliconix, medan VMOS-tekniken kom 
mersiellt utnyttjas av AMI och Motorola för 
supersnabba minnes- resp mikrodator kretsar. 
Mot bakgrunden av detta har vi något över
raskande tagit del av rapporter från Hitachi 
som nu satsar på tillverkning av vertikala 
MOSFET-transistorer. Det rör sig dock inte 
om något patentintrång finner man vid när
mare granskning, de transistorer som Hitachi 
tillverkar har en avvikande uppbyggnad som 
framgår av fig l. Jfr gärna med RT 1977 nr 3 
sid 28. 

Attraktiv komponent 
i efTektsammanhang 

En MOSFET har flera fördelar . vilket gör 
den mera attraktiv att använda i effekt
tillämpningar än vad bipolära transistorer är. 
Den uppvisar t ex inte sådana fenomen som 
lokala strömkoncentrationer. termisk ström
rusning och sekundärt genombrott. En annan 
fördel är den kvadratiska karakteristiken som 
är betydelsefulla i linjära applikationer. 

Som framgår av tidigare nämnda RT-arti 
kel lämpar sig Siliconix-transistorerna ypper
ligt i datasammanhang Som switchar i linjära 
HF-effektapplikationer. De ger också intres
santa egenskaper i audiosammanhang tack 
vare sin snabbhet och kvadratiska karakteris
tik . Dock måste parallellkoppling ske av flera 
MOSFET. eftersom strömtåligheten f n är be
gränsad till 2 A. 

Hitachi har gå tt en något annorlunda väg 
och tagit fram en komponent som lämpar sig 
speciellt i audioapplikationer. men som inte i 
lika stor utsträckning lämpar sig i de övriga 
applikationsfält som nämndes. Deras MOS-

., 

Dr .1n Heta I 

Fig l. Genomskiiming aven hög«fekts M OS· 
FET trred vertikal kollektorelektrod och bas trred 
nätstruktur. 
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Fig 2. Brantheten hos en hög«fekts 
MOSFET somfonktion av kollek· 
torströmtrren. 

o 

1 

2 

3 

FET tål 20 A. En spänningstålighet av 100 V 
gör denna lämplig att användas i effektsteg 
för lågohmig belasting. 

Komplementära par 
tillverkas även! 

För att tillverka en förstärkare med effek
ten 100 W vid 8 ohms belastning behöver 
man en transistor som tål ca 140 V (för att 
vara på den säkra sidan). 

Hitachi tillverkar MOSFET för 160 V som 
tål 7 A. Transistorerna tillverkas i både p
och n-kanal utförande och man har därmed 
möjlighet att bygga komplementära slutsteg. 

Låt oss se på vad dessa transistorer kan ha 
för typiska data. Brantheten i A/ V, eller om 
man så vill ohm - '. som funktion av kollek
torströmmen visas i fig 2. Upp till I A ökar 
brantheten linjärt med kollektorströmmen. 
Kurvan börjar bli olinjär över denna nivå och 
den maximala brantheten synes vara 3.5 AlV. 
Detta höga toppvärde visar att serieresistan
sen i strukturen är mycket liten. 

Brantheten som funktion av frekvensen vi 
sas i fig 3 för olika resistanser i serie med 
styret (gate). Mätuppkopplingen visas i form 
aven infälld ruta i fig 7. Brantheten börjar 
minska vid en bestämd frek vens. Gränsfre
kvensen gäller vid - 3 dB . Vid matningsimpe
dansen O ohm ligger gränsfrekvensen vid 1.5 
MHz. Denna begränsas av ingångskapacitan
sen , 2000 pF. och den inre resistansen hos 
styret. 30 ohm. 

Gränsfrekvensen minskar med ökad serie
resistans och kurvorna får olika resistanser 
har plottats i fig 3. Man kan ur kurvorna få 
fram att den inbyggda serieresistansen ligger 
vid ca 30 ohm. Detta är 10 ggr bättre än för 
en FET med ett styre som har interdigital 
uppbyggnad. Den skulle ha uppvisat 300 ohm 
och en gränsfrekvens av 150 kHz. 

III 
Powtr MOS FE:I 

nch.nnet 

r--

~ 
1\ Bipol. rTr.mistor 1\ 
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JO.J . 
~ 
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Vo __ lOY 

lo .-1 A 

R,.. SA 

Fig J. a) Brantheten 
som fonktion av fre· 
kvensenfor olika vär· 
tkn på den yttre resis
tansen rg i serien med 
basen. b) ÖVerförings
fonktioner for emiUer
flfjare trred bipolär 
transistor och for hög
«fekts M OSFET. 
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Vad du behöver veta om 
kvalitetshörtelefoner 

Vad Du verkligen 
kan höra 
Ditt öra kan uppfatta ljud med 
olika svängningstal , från unge
fär 25 Hz i den lägsta basen 
till c:a 16000 Hz i den högsta 
diskanten - om Du är ung 
och frisk. Redan när Du läm
nar tonåren börjar Du höra 
sämre i diskanten. 
Även mycket bra moderna ski
vor återger inte mer än c:a 
18000 Hz. Radion klarar i bäs
ta fall 15000 Hz, ett kassett
däck i bästa fall något mer. 
Men utvecklingen går framåt. 
De allra nyaste, direktgrave
rade skivorna liksom högklas
siga rullbandspelare klarar 
20-20000 Hz. 
Vad skall nu detta tjäna till? 
Man hör ju " bevisligen" bara 
25-16000 Hz! Jovisst, men 
örat är en förunderlig meka
nism och många försök visar 
att det faktiskt låter bättre när 
man återger hela 20-20000 
Hz. 
Därför har vi på Beyer kon
struerat alla våra hörtelefoner 
för att återge 20-20000 Hz -
minst. 

Frekvensomfånget 
är bara början på 
ljudkvaliteten 
En bra hörtelefon - liksom 
varje annan HiFi-komponent 
- skall återge alla toner lika 
starkt, dvs ha en rak frekvens
kurva. 
Och den skall återge exakt in
spelningen - inte själv lägga 
till eller dra ifrån någonting. 
Dvs inte skapa distorsion. 
Beyer hörtelefoner söker åter
ge inspelningen. Exakt. 

Beyer Dynamic 
öppen hörtelefon som fått 
mycket fina lovord i stora jäm
förande tester världen över. 
Sverige: HiFi & Musik septem
ber 1976. 
Bästa köp: För dem som vill 
ha mest för pengarna, all tså 
bästa kompromiss mellan 
pris, ljudkvalitet, slitstyrka, 
har vi valt Beyer DT 440 som 

den mest prisvärda. Den ger 
ovanligt fint ljud för sitt pris, 
den är bekväm att ha på huvu
det och den bör hålla många 
år. 
Tyskland: HiFi Stereophonie 
september 1976. 
Beyer DT 440 är utan tvivel en 
av de bästa öppna hörlurar 
som man idag kan finna . 

Exakt ljudåtergivning 
kan vara fruktansvärt 
bra. Eller bara 
fruktansvärt. 
En förstklassig inspelning hör 
Du i en Beyer hörtelefon exakt 
så som det lät vid inspel 
ningen. 
Men skulle inspelningen vara 
mindre bra hörs det också -
fruktansvärt väl. Bandsus, 
knäppande skivor, ja även 
små fel som Du knappt mär
ker när Du lyssnar över bra 
~ögtalare - allt detta hör Du. 
Andå har Beyer valt att pro
ducera exakta hörtelefoner. 

Beyer Dynamic DT-302 är en 
mycket prisvärd hörtelefon 
av öppen typ. Den låga vikten, 
66 g, gör den mycket behaglig 
att bära - och den ger ändå 
äkta Hifi-kvalitet. 

Beyer Dynamics 
filosofi 
Vi bygger hörtelefoner, som 
återger inspelningen så exakt 
vi förmår. 
Vi vill inte göra hörtelefoner 
som bara låter vackert för 
stunden eller koncentrerat på 
en viss sorts musik. Erfaren· 
heten visar att man snart trött· 
nar på sådana produkter. 
Du kanske har en något an
norlunda smak än vi - vill ha 
lite mer bas eller kanske dis
kant. Det tycker vi att Du själv 
skall bestämma - med ton
kontrollerna på Din förstär
kare. Vi som hörtelefontill
verkare skall vara neutrala. 
Den här filosofin är inte ny för 

oss. Redan 1937 började Beyer 
tillverka sin första hörtelefon, 
DT 48. Den blev snabbt stan
dardutrustning hos inspel
ningsstudios och radioföre
tag världen över för exakt kva
litetskontroll. Det är den än 
idag. Så använder tex Sveri
ges Radio fortfarande 100-
tals DT 48 - och köper lö
pande nya. 
Vi tror detta är helt unikt inom 
HiFi-branschen - en 40 år 
gammal produkt som fort
farande används för kritisk 
kvalitetskontroll! Ett bevis för 
att Beyer Dynamics filosofi 
stämmer även för proffs. 

Öppna eller slutna 
hörtelefoner? 
En hörtelefon kan man kon
struera på två olika sätt. 
En sluten hörtelefon sluter all
deles tätt omkring örat. Därför 
störs Du inte av ljud från om
givningen. 
En öppen hörtelefon vilar bara 
lätt utanpå örat. Därför skär
mar den inte helt av störande 
ljud utifrån. Det återgivna lju
det hörs svagt utåt. 
Beyer ti liverkar hörtelefoner 
efter båda principerna. Vi an
ser oss löst båda typernas 
tekniska problem. 
Därför överlåter vi åt Dig att 
själv avgöra vilken typ Du 
föredrar. 

Titta på eller lyssna? 
Det förefaller som om en del 
tillverkare tycker att en hör
telefon skall vara ett stort, im
ponerande stycke. 
Så inte Beyer Dynamic. Vi läg
ger ner den största delen av 
pengarna på den tekniska 
uppbyggnaden - dvs ljudkva
liteten. Kromlister och krusi 
duller tycker vi inte har någon 
v.erklig funktion . 
Andå har vi fått många utmär
kelser för god design. 

Beyer Dynamic DT·220 är en 
ny sluten hörtelefon i samma 
pris- och kvalitetsklass som 
DT 440. Den har fått mycket 
goda betyg vid flera tester 
världen över. 

Hur skall man välja 
hörtelefon? 
Lyssna och prova själv! 
Det är ju Du som skall bära 
hörtelefonen. Så pröva att 
den är bekväm att bära -
även en längre tid . 
Och det är Du som skall lyss
na - så provlyssna länge och 
omsorgsfullt. Se till att Du an
vänder förstklassiga i nspel
ningar som spelas av med 
högklassig utrustning; bara 
så kan Du rättvist bedöma 
hörtelefonens ljudkvalitet. 
Vi har här förklarat varför 
Beyer Dynamic tillverkar just 
de produkter vi gör. 
Vi hoppas Du instämmer i vår 
filosofi. 

Några ord om 
Beyer Dynamic 
Beyer Dynamic är ett väst
tyskt företag som allt sedan 
30-talet tillverkar högklassiga 
ljudomvandlare, främst mikro
foner och hörtelefoner. 
Programmet är mycket om· 
fattande med långt över 100 
olika produkter för alla tänk
bara behov, från prisvärd HiFi 
t ill högsta professionella krav. 

Beyer Dynamie ET 1000 är en 
elektronisk hörtelefon i abso
lut högsta kvalitet. Den elek
trostatiska principen ger än
nu bättre prestanda än dyna
miska hörtelefoner - till ett 
högre pris. Skillnaderna är 
främst en ännu renare, klarare 
ljudbild med bättre transien
ter och ännu bredare frekvens
omfång: 10-25000 Hz. 

En information från: 

Bever»))) . 
Dynamlc 

Generalagent: Rydin Elektro
akustik AB, Spångavägen 399-
401 , 16355 SPÅNGA. Telefon 
08/760 03 20. 
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Gal. Vollag .. 

Komponenten är 
temperaturstabil 

-Ve; (V) 

Överföringskarakteristiken för en högef
fekts MOSFET visas ifig 4 för temperaturer 
från 27 till 180o e. Temperaturberoendet lik
nar det hos en vanlig MOS FET. Man ser att 
temperaturkoefficienten är positiv vid låga 
strömmar och negativ vid höga strömnivåer. 

Input 

\ 

'-. -
Output 

(a) Bipolar Transistor 

\ 

<III Fig 4. Kollelaorströmmen som 
funktion av basspänningen vid 
olika temperaturer. 

- ,o 

il 
[ 
Il 
~ 
Il 
II 

I 
h.il 
I ' 

ll 5hifl 
:>-.... 

~' Bipol .tu.mistor 

.'\. \ 
O· 

-

'" 
\ MOSFET 

Fig 5. Frekvens respfaskuT'lIor. 
for emitterfofiare med bipolär 
transistor och t:ffela-MOSFET. 
lrifdJJt i diagrammet visas resp 
scheman. - 20 r'm' 1"~!'h -.". ~ 

80 ; 8 0 

\ 
\ MOSF~T 

Ir \ 

\ "1'i' .~nslltor 
,20" 

III 
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Det är viktigt att notera att strömmen är obe
roende av temperaturen vid strömmar kring 
0.2 A. Temperaturberoende vid låga nivåer 
bestäms genom ökningen av tröskelspänning
en V T' Vid höga strömnivåer minskar ström
men med ökad temperatur beroende på att 
laddningsbärarnas rörlighet minskar i kana
len. Laddningsbärarnas rörlighet, J1.s. beräk
nades med utgångspunkt i ID - V G-kurvorna i 
fig 4 vid olika temperaturer. Från detta resul
tat kan man härleda att J1.S är proportionell 
mot T-u inom temperaturområdet 27 till 

'Ok 

180o e. 

1111111 
'OOk 

Frequeocy (Hll 

r'J 1111 ,M ,o M 

Stabil drift är möjlig även vid temperaturer 
upp till 180o e. Detta beror på den negativa 
temperaturkoefficienten i kanalen vid höga 
ström nivåer. Dessutom gäller att komponen
ten inte uppvisar termisk strömrusning eller 
sek undärt genombrott. 

MOS FET -egenskaper 
i sammandrag 

Ovan sagda visar att den vertikala kollek
torelektroden och det jonimplanterade nät-

Input ~--1---1---1---~--~--~--+---+---~--~ 

'-. I--

Output~--~--~--~--~--~---r--+---+----~--~ 

(b) MOSFET 

f = 50 kHz, H = 5 IlS/div V = 5 V/div (Input), v = 10 V{div (Output) 

Fig 6. Omkopplingsegenskapema for bipolär transistor resp tif[ekt-MOSFET. 
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(a) Emitter current wavefo.rms (b) Source current waveforms 

f = 100 kHz, v = 0.5 A/div H = 2 Ilsec/div 
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Fig 7. Sekundär övergångsdistorsion i ett kloss B push-pull-kopplat steg orsa- bipolärt steg och till höger visas tktfor ett MOSFET-steg. 
kas bl a av fifierledning i slllltransistorema. Till vänster visasforloppet i ea 
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H iE.i.' i den hpsre skolan är 
teknisk fulländning. 
Det är en känsla. 

Du vet den .. där fantastiska 
IjuduppleveISE!.tl# 'liL 

Den som kaons. Fullärltlad. 
Men det är med HiFi som 

med mycket annat. Det är inte 
alltid som kassan stämmer 
överens med kråven. 

Man kan inte alltid få det 
allra bästa. 

luxman tillverkar HiFi-ut
rustningar i den högre skolån. 
Det har vi gjort länge och bra. 
Det är därför vi oftast ligger i 
topp när det gäller kvalitet och 
överlMsna mätvärden. 

Våra receivers R 1040 och 
R 1050 är inga undantag. För
stärkare med toppenvärden 
och rildiodel sqrn hävda~sig 
bra i jämförelse med separata 
tuners. 

Dessutom' är dom åtkom
liga i pris för d~ flesta HiFi
entusiaster. 

Det här är receivers för den 
som inte nöjer sig me'd vad 
som helst. 

Som kan och vet och ställer 
krav. 

Som kräver kvalitet. Pres
tanda. Finish. 

Tå och titta på R 104Q och 
Rl05Q -

Studera prestanda och jäm
för priset. 

Lys$na o~h> upplew;jden 
högre skolan l ,' 

~
'+' ECEIVER R 1050h 
' .' En komplett rec~lver. 

Med en uteffekt på över 
55 W per kanal. 
«i},Här finns en standTby funk;;; 
tion ,; som skyddar högtalarna 
mot .oönskade transienter vid 
påslag. 

Här fin~~: LED peakindika;;:, 
torer omkopplingsbara ° dB-.:.. · · 
12 dB. 

Dualgate MOSFET transis
torer i FM~sektionen. 

Förberedd för D<;>iby FM-
mottagning. • 

låg FM stereodistorsion. 

FORSTARKAROELEN 
Utgångseffekt: Min 55WI 

kanal. 20 till 
20.000 Hz 
vid 8ohm. 
Mindre än 
0,05% dis
torsion (båda 
kanalerna 
drivna) 

Effektbandbredd: 10- 50.000 
Hz (-1 dB) 

IM-distorsion: Mindre än 
0,05% 

FM-DElEN 
Känslighet IHF: 

Signal/bru!;;' 

Stereo il:i 
separation: 
Distorsion; 

1,8 uV/98 
MHz 
74 dB/98 
MHz,l mV, 
mona 

15 uV 
(1 MHz, 30% 
mO~f 
52 äB 
0,5% 

R~lrE;i~~~~I~~n receiver 
i denna prisklass som har 

allt detta? 
Stand-by funktion mot 

oönskade translenter. 
Omkopplingsbara , lED 

peakindikatorer. 
D te MQSFET transis-

torer i -sektionen. .' 
Och mycket annat som 

man bara finner på betydligt 
dyrare receivers" 

Uteffekt över 40W per 
kanal. 

Stereodistorsion FM lägre 
än 0,3%. 

FQRSTARKARDElEN 
Utgångseffekt:' Min 40Wf 

kanal. 20 till 
20.000 Hz 
vid 8 ohm. 
Mindre än 
0,05% distor
sion (båda 
kanalerna 
drivna) 

Effektbandbredd: 1 0- 50.000 
Hz (- 1 dB) 

IM-distorsion: Mindre än 
0,05% 

FM-DHEN 
Känslighet IHF: ?: uV/9S MHz 
Signal/brus: 74 dB/98 

MHz,l mV, 
mono 

45 dB (1 KHz) 
0,2% (mono), 
0,3% (stereo) 

AM-DELEN 
Känslighet: 15 uV 

(1 MHz, 30% 

Signal/brus: 
AITlod) 

SOdB 
Distorsion: 0,6% 

L 
EN Hd~RE SKO~N! 
Sverige av Tonala HiFi AB 
om ma, Tel. 08/26 25 35 
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Fig 8. Total harmonisk distorsion som funktion 
av frekvensen. 

verkstyret (meshed gate) möjliggör realiseran
det aven MOSFET för höga effekter. 

En MOSFET i p-kanal utförande fabricera
des från en n på p+ epitaxiell kisel bricka ge
nom att använda styre av "polysilicon"-typ 
med jonimplantationsprocess. Data för en 
bricka med formatet 5 X 5 mm visas i tabell 1. 
Komponenten tål 20 A. har 3 AlV branthet. 
85 V genombrottsspänning och 1,5 MHz övre 
gränsfrekvens. Dessutom uppvisar den ej lo
kala strömkoncentrationer eller sekundärt ge
nombrott. Stabil drift är möjlig även vid tem
peraturer upp till 180o e. 

100 W förstärkare 
realiserade med MOSFET 

Hitachi visar att det är möjligt att produce
ra 100 W-förstärkare (8 ohms belastning) 
som innehåller MOSFET i slutsteget. Inom 5 
Hz till 100 kHz lämnar den full effekt med 
bara 0,0 I % THD. 

Detta är ungefär 10 ggr bättre än vad mot
svarande konstruktioner med bipolära transi 
storer ger. Dessutom blir kretslösningarna 
enklare med MOSFET. Antalet erforderliga 
komponenter kan reduceras med en faktor 
30 %. 

10 W ,...-------------..., 

1W 
Bip. TR 

~ 100mW 
O 
o. 
I
::J 
o. 10mW z 

1 mW 

1 k 10 k 100 k 1 M 

FREQ. (Hz) 

Fig 9. Här visas den driv~ekt som behövs for ett 
100 W slutsteg. 
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Tillförlitligare steg 
med effekt-MOSFET 

Hittills har som regel bipolära transistorer 
används i lågfrekvensförstärkarnas slutsteg. 
helt enkelt därför att detta varit den enda 
tänkbara halvledarkomponenten som funnits 
att tillgå. Sådana komponenter kräver att 
man arbetar med marginal till de s k SOAR
kurvorna (SOAR står för Safe Operating 
Area, se f öRT 1974 nr 1 sid 22: Feldimen
sionerade kretsar undviks med SOAR-kur
vor). Detta för att få god tillförlitlighet och en 
stor förstärknings/ bandbreddsprodukt vid 
höggradig motkoppling vid höga frekvenser. 
Bipolära transistorer, vilka har positiv tempe
raturkoefficient beträffande kollektorström
men. uppvisar sekundära genombrott. och bi
polära transistorer som arbetar med minori
tetsladdningsbärare, vilket ger ett begränsat 
frekvensområde och därtill fördröjningseffek 
ter. 

Mot bakgrunden av dessa nackdelar, för
knippade med bipolära transistorer. har 
MOSFET-transistorn utvecklats for att möta 
krav vid högfrekvenstillämpningar och 
switchapplikationer. 

I audioslutsteg är effekt-MOSFET överläg
sen bipolära transistorer i ett flertal avseen
den: 
l) God frekvensåtergivning p g a snabba 
laddningstransporter. 
2) Snabb switchning tack vare avsaknaden av 
upplagrade minoritets bärare. 
3) Termisk stabilitet och sekundära genom
slag förekommer ej därför att kollektorström
men uppvisar ett negativt temperaturberoen
de. 
4) . Hög effektförstärkning tack vare hög in
gångsimpedans. 

Frekvensåtergivningen har vi redan disku
terat. Fig 3 a och b visar vilka stora band
bredder det är fråga om. En band bredd av he
la 1,5 MHz vid emitterföljarkoppling gör ef
fekt-MOSFET idealisk att använda i slutsteg. 
I jämförelse med Darlington-steg får man inte 
heller samma snabba fasändring som funk 
tion av frekvensen vid höga frekvenser. Detta 
gör att man kan applicera större grad av mot
koppling vid höga frekvenser, t ex 40 dB vid 
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Fig 11. Med en lämpligt orienterad och ul.{örd 
spole i återkopplingsledningen kan man reducera 
den totala harmaniska distorsionen. 

300 kHz. för att man därvid skall uppnå låg 
distorsion. (Nota bene. statisk distorsion. rap
porten från Hitachi tar inte upp begreppet dy
namisk intermodulation. D/M.) 

Omslagsfördröjningen mindre 
vid böga frekvenser 

l bipolära transistorförstärkare utgör om
slagsfördröjningen ytterligare en begränsning 
av utgångseffekten. Fig 6 visar ett exempel på 
switchegenskaperna hos bipolära transistorer 
och hos MOSFET. Den senare har en påfal
lande högre snabbhet. 

Den långa omslagstiden för bipolära transi
storer. 2 ilS , beror på att laddningsbärare 
finns upplagrade i basregionen vid frånslaget. 
MOSFET för hög effekt är ungefär 20 ggr 
snabbare. 

Efterledningen farlig 
i pusb -pull-koppling 

Strömmen genom respektive halva i ett bi
polärt push -pull-slutsteg visas i fig 7. Den 
streckade linjen visar den antagna vågformen 
om transistorn inte skulle ha haft någon för 
dröjning. Den andra halvan av sinusvågen är 
också streckad på ett sådant sätt att den sam
mansatta signalen blir en sinusvåg, korrigerad 
genom negativ återkoppling. Ser vi på de 
verkliga strömmarna i ett klass B-slutsteg fin
ner vi att dessa avviker nära övergångsområ
det och att oanvändbar ström kommer att fly
ta. vilket ökar effektförbrukningen. Fenome
net blir tydligt vid högre frekvenser. Det be
tecknas vanligen sekundär övergångsdistor
sIOn. 

Styr man ut ett bipolärt slutsteg vid höga 
frekvenser kommer dessa strömmar att orsa
ka termisk strömrusning. 

Man ser även i fig 7 att ett steg med effekt
MOSFET inte uppvisar någon fördröjning. 
Därför.' ~an man utan risk ta ut hög effekt 
även Jid ,hög frekvens . En annan effekt är na
turligtvis att övergångsdistorsionen är liten. 
vilket bidrar till lågt THD. 

I fig 8 visas distorsionen som funktion av 
effekten och frekvensen hos slutsteg med bi-
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polära transistorer och med effekt-MOSFET. 

Låg driveffekt 
rorenkJar drivsteg 

Fig 9 visar den driveffekt som fordras för 
att styra ut slutsteget till 100 W. Driveffekten 
ökar linjärt med frekvensen i MOSFET, men 
den är mycket mindre än för en bipolär tran
sistor. Den låga drivströmmen gör att drivste
get kan förenklas i jämförelse med det för ett 
bipolärt slutsteg. Att den termiska karakteris
tiken har fördelar har vi tidigare belyst i tex
ten. Sefig 4. Där framgår bl a att temperatur
beroendet är negativt över en viss nivå. Under 
denna nivå, som ligger vid ca 0,1 A, är tem
peraturberoendet positivit. I ett klass B 
push-pull-slutsteg som detta arbetar respek
tive transistorer av n- och p-kanaltyp som 
komplementära emitterföljare för varje sig
nalhalva. Överföringskarakteristiken ändras 
vid en minskning av kollektorströmmen från 
linjär karakteristik till olinjär, kvadratisk ka
rakteristik. Det är bäst att förspänna en 
MOSFET vid övergångspunkten mellan lin
järt och olinjärt område för att minska risken 
för övergångsdistorsion. I denna MOSFET 
sammanfaller denna optimala punkt för låg 
distorsion med den punkt där temperaturkoef
ficienten växlar tecken. Därför kan tempera
turkompenserande element, som annars är ett 
måste i bipolära sammanhang, uteslutas i ett 
MOSFET-steg. Den resulterande kretslös
ningen kommer därför att innehålla 30 % får
re komponenter än vad ett motsvarande bipo
lärt steg skulle ha fordrat. 

Praktiskt exempel 
på effektforstärkare 

Fig 13 visar ett schema för en audioeffekt
förstärkare uppbyggd med effekt-MOSFET. 
Det första steget är en differentialförstärkare 
som har en aktiv kolektorbelastning (ström
spegel, formad av Q5 och D I) för mottaktver-

Fig JO. Schemafor ett JOO W 
MOSFET-slutsteg. 
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Fig 12. Total harmonisk distor
sion som funktion av ut«fekten. 
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kan. Detta andra differentialsteg driver ut
gångssteget direkt. Utgångssteget är uppbyggt 
med dubbla komplementära par av MOS
FET. I vanliga förstärkare använder man som 
regel ett komplementärt par av Darlington
kopplade bipolära transistorer. 

Distorsionen reduceras vanligen med nega
tiv återkoppling, men det har visat sig att en 
viss sorts distorsion inte reduceras med nega
tiv återkoppling. Denna resterande distorsion 
induceras genom magnetisk koppling mellan 
nätaggregatets ledningar och förstärkarens ut
gångsledning eller återkopplingsledning. 

I ett klass B-slutsteg flyter ström under hal
va periodtiden genom varje transistor och 
denna ström ger upphov till övertonskompo
nenter. Det mesta av denna resterande distor
sion består av dessa frekvenskomponenter. 
Distorsionstypen kan nedbringas genom att 
man inför en spole i återkopplings- eller ut
gångsledningen. Spolen orienteras så att ut
släckning sker. Speciellt vid höga frekvenser 
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är detta motrnedel effektivt och den totala 
harmoniska distorsionen (THD) kan minskas 
från 0,0 I % till 0,003 %. Fig 11 visar vilken 
verkan en kompenseringsspole kan ge. 

Denna förstärkare kan lämna kontinuerlig 
uteffekt av 100 W vid 8 ohms belastning inom 
frekvensområdet 5 Hz till 100 kHz med 
mindre än 0,01 % THD. Detta är mer än 10 
ggr bättre än vad motsvarande bipolära tran
sistorsteg förmår ge. • 
Referenslitteratur: 
(1). Isao Yoshida, Masaharu Kubu, Shikayu
ki Ochi och Yoshito Ohmura: A High power 
MOS-FET with a vertical drain electrode 
and mes hed gate structure. 
(2). Tohru Sampei, Shin- ichi Ohashi (båda 
vid Consumer Products Research Center), 
och Shikayuki Ochi (Central Research Labo
ratory): 100 watt super audio amplifi,er using 
new MOS devices. 
Samtliga författare är anställda vid Hitachi 
Ltd, Tokyo, Japan. 
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Prårmare verkligbeten 
kan du inte komma! 

Två IIY.I kassetter från BASF som låter bättre äD de bästa 
Japanska. Tom på japaDska kassettspelare! 

BASF:s två nya kassetter, BASF Chrom super för 
chrominstäIlning och BASF Ferro super I för järnin
ställning, ger musikupplevelser från kassett som kom
mer att förvåna dig med sin renhet och klarhet. 
Det är speciellt det exceptionellt låga bruset och för-

BASF Chrom super. 
Det bästa för chrominställning. Ger bättre balans mellan bas och 

diskant med Dolby inkopplat än chromsubstitut som MaxelI UDXL II el
ler TDK SA gör. Att BASF Chrom super är klart överlägsen dessa båda 
konkurrenter i diskanten märks tydligt i nedanstående tabell. 

bättringarna i diskanten som märks. Det gör att vi 
lugnt vågar påstå att BASF:s nya kassetter är de bästa 
med dagens kassetteknik. De tar dig så nära verklig
heten du kan komma. 

BASF Ferro super I. 
Det bästa för järnin:;tällning. Lägre brus än någon annan kassett 

avsedd för järninställning. Gjord för den nya "trimning" som de flesta 
japanska och amerikanska (och en del europeiska) kassettspelare har 
för järnkassetter. 

• Extremt lågt brus -ingen ----------------------------------... 
kassett kan uppvisa lägre. Dynamik vid Dynamik vid 

• Marknadens lägsta brus på 
kassett för järninställning. 

• Upp till 6 dB förbättrad dyna- /dga frekvenser (333 Hz) höga frekvenser (14 kHz) 
mik i de högre frekvenserna. per spår i dB Med Do/by B per spår i dB Med Do/by B 

• Klara förbättringar i 
diskanten. 

• Mindre tonhuvudsslitage än BASF Chrom super 55,5 64,5 32,5 41,5 
de flestajärnkassetter. Chromdioxid 52 61 26 35 

• Bättre dynamik -tål högre 
inspelningsvolym utan 
störningar. • Ny precisionstillverkad MaxelI UDXL II 53,5 62,5 22,5 31 ,5 

• Ny precisionstillverkad 
kassett med perfekt mekanik. 

kassett med perfekt mekanik. TDK SA 53,5 62,5 24,5 33 
Mätningar en/ D/N 44405. (En/lEG "A "kurva+8 dB.) 

"----- Dynamiken vid /dga frekvenser relativt MOL har mätts individuellt f/jr va rje band. --_/ 

1 ARS GARANTI! 
Skulle en BASF-kassett trassla på en 

normalt fungerande kassettspelare får du utan 
kostnad byta kassetten mot en ny dlir du köpte 
den. Det vågar vi lova för alla BASF-kassetter 
har SM (Special Mekanik) som skyddar mot 
bandtrassel. 

BASF Svenska AB, tel 03 1181 3260. 

BASF-KASSETTER I C-BOX! 
Alla BASF-kassetter kan köpas i C-box. 

Förvaringsask och kassettstIiII - allt i ett
som gör det lätt att få ordning bland kasset

terna. Boxarna som öppnas framifrån , kan 
skjutas ihop till en stabil stapel. Till syste
met hör också en fastslittningsvinkel och 
ett blirhandtag. 

Så mycket bar da aldrig förr fått ut av dia kassettspelare! 
52 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1977 Informationstjänst 14 



Tekniska data om 
BASF:s två nya kassetter! 

BISF Cbrom super. 
Sanningen om Inspelningskapaciteten hos Cr02 -kassetter och 
deras substitutl 

Sanningen om chrombandens sli tage. En 
jämförelse. 

[dB] Huvud· 
slitage. 
/l m 

i __ -+_+--t __ II--i-_ BASF --
I--+-+--t- TOK SA _ C 60 Cr02 ___ g O~~=-""~~~~~"""~~ __ ~--lIv Studio Tape BAS F 

SPR SO LH vid 38 cm/ s. t--t--f--+-- C 60 I # ~ 3 
Mycket krävande musik. 

J , 
" E 

.,; 
OJ 
:ö 
a. 
OJ) 

~ 
'O 
Q) 

E 
Q) 

O; 
äi 
a. 
en 
'O 
c: 
OJ 
.c 
ro 
c 
<{ 

6 Jazz, t ex Miles Davis "Friday Night ". I I 2.01--+-+--+--+-I-
1

-+--
1
, t--f--+--i 

9 I I 
12 

James Last "Non-stop Dancing". I I 
I I 

1.5t--+--t---+1-I--t",~-t--+-+--t-., 15 

18 

21 

f--+--t--+,"''--'''~L.'-- PHI LIPS Tonhuvud 
f--+--t---"""-I·~I.<+-- Nr. 4822 249 10044 

• I I I I 
I I I I I 1 -

24 

27 

BASF Chrom super. 

Chromdioxid 

I , I I I I 
1.01--+-+,#-L~'---+--t--+-+----1'--l 

I--+--I--I-+--+ 0,09 /lm/h TOK SA -
1--+-1r,1-1+ -t- 0,07 /lm/h BASF Chrom 

30 TOK SA. 

33 
Beethoven 5: e symfoni. 

I--t-L.,',....~I~-+-+ = Efter 25 ti~mar ' -
f--+,lrJ-, I~f--+--i- 2,2 /lm TOK SA -

MaxelI UOXL II. O,51--t"
r1
1-t--t--+ 1 ,7 /l m BASF Chrom --

36 

" 39 

-t----+----t----f----+-----I----+-""'" Mindre krävande musik. u 
125 333 1.000 5.000 10.000 14.000 

I Ref. Frekvens. Hz 

MOL (Maximal utnivå) vid 3% distortion har satts till O för alla banden. 

Som denna kurva klart visar så klarar alla dessa kassetter högt ställda krav i de 
lägre frekvenserna. Där är skillnaderna mellan chrom och chromsubstitut mycket 
små. 

I de högre frekvenserna är skillnaderna däremot betydande. Detta syns ännu 
tydligare i tabellen på vänster sida. Detta innebär i klartext att signalen antingen 
måste överst yras vid inspelningen eller förstärkas kraftigt vid avspelningen på 
UDXLlI och SA för att ge samma fina balans mellan bas och diskant som BASF 
Chrom och speciellt BASF Chr om super kan ge. 

Detta medför i sin tur att chromsubstituten UDXLlI eller SA aldrig kan ge så dis
tortionsfritt och brusfritt ljud som BASF Chr om super vid lika utsignal. 
Visserligen klarar ingen av kassetterna verkligt "svår" musik men BASF Chrom su
per är utan tvekan den av kassetterna som tar dig närmast verkligheten. Fast upp till 
BASF: s studiotape SPR 50 LH körd med 38 'cm/s är förstås avståndet långt. 

l 

Bias-jämförelse mellan olika kassetter 
och kassettspelare. 

Ursprunglig bias för 
Kompaktkassettsystemet. 

AUDUA 

o 10 20 30 40 

Speltid i timmar 

Många har påstått , och ännu fler har trott, att chromband sliter mer på 
tonhuvudet än järnoxid- eller järn/kobolt-band. För att en gång för alla ta 
död på denna myt visar vi här en jämförelse mellan TOK SA och BASF 
Cr02' Som diagrammet lydligt visar har alltså BASF Chrom t o m lägre 
slitage än SA. Testet är gjort på ett högkvalitativt Philips stereohuvud (Nr 
4822 249 10044) av den typ som normalt förekommer på ordinära kas
settspelare och i bilstereon. 

BASF Chrom sliter ca 0,07 /l m per timma mot 0,09 /l m per timma för 
TOK SA. Skillnaden är med andra ord rätt så stor. Tilläggas skall dock att 
också TOK SA är ett mycket bra band med avseende på slitaget. Vad vi 
vill visa är i första hand att BASF Chrom faktiskt sliter mindre - och inte 
mer - på tonhuvudet och alltså utan tvekan kan användas i alla typer al,' 
kassettspelare . 

BISF Ferro super I. 
Detta diagram visar den stora skillnaden mellan olika japanska bands 

optimum-bias. Detta innebär i praktiken att kassetter som t ex TOK AU
DUA fungerar optimalt endast på ett mycket litet antal kassettspelare. De 
flesta har en bias- inställning som ger felaktig frekvensgång, och som 
ytterligare försämras om Dolby B används. 

BASF nya kassett - BASF Ferro super 1- gjord på en järn/kobolt -oxid 
ligger med sitt optimum på samma arbetspunkt som de flesta apparater. 

Därför är BASF Ferro super I, med marknadens lägsta brus, ett 
säkert val för alla som vill ha en högkvalitativ järnkassett till en japansk 
kassettspelare. 

® 
Dagens europeiska järnoxid- bias, baserad på DIN referensband 
BASF TP 18 LH Super, Batch T 308 S (finfördelad järnoxid). 
Använd BASF Ferro super LH - den röda kassetten. 

Dagens chrome-bias, baserad på DIN referensband BASF TP 18 
Cr02, Batch C401 R. 

Mittpunkt i bias-inställning på japanska kassettspelare. Använd 
BASF Ferro super I - den gröna kassetten. 

BISF-renl ljud läage. 
Utan trassel! 
BASF Svenska AB, tel 031/8 1 3260. 
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Förförstärkare med symme s a steg 
-Avancerad konstruktion utan DIM 

_ Stereoslutsteget fOr 2 X 75 W beskrivet i 
RT 1975 nr 10 och senare i reviderat skick i 
"Bygg själv - Ljudteknik " kom att bli en 
stor succe. Steget, konstruerat av Per Elving
Akermark, har enligt indikationer byggts i 
mer än l 000 exemplar. Att sedan komplette
ra detta högvärdiga steg med en passande fOr
fOrstärkare har varit något av ett problem. 
Förforstärkaren bör naturligtvis liksom slut
fOrstärkaren vara helt symmetriskt uppbyggd 
och vara konstruerad fOr att ge låg dynamisk 
intermodulation (D/M). Den bör i övrigt ha 
fOrstklassiga prestanda med god överst yr
ningsmarginal, verkningsfulla tonkontroller 
etc. Det har tidigare inte funnits några till
gängliga byggbeskrivningar eller byggsatser 
som har mött dessa krav. Den här presentera
de forforstärkaren bör passa bra till nämnda 
75 W-slutsteg. 

Alla förstärkarsteg 
komplementärt uppbyggda 

I RT 1975 nr 4 samt i "Bygg själv - Ljud
teknik" (kap 13) beskrevs ett komplementärt, 
symmetriskt RIAA-korrektionssteg. En efter
fOljande tonkontroll bör givetvis vara upp
byggd efter samma principer och en praktisk 
lösning av tillhörande problem presenteras 
kortfattat nedan: 

RIAA-korrektionsstegets kretsschema åter
ges ifig 1 och fOr teorin kring detta steg hän
visas till RT 1975 nr 4. Några avvikelser fO
rekomrner dock i komponentfOrteckningen, 
men kretskortslayouten är utformad enligt det 
ursprungliga schemat i vilket Rl och R2 an
slutits till en punkt i motståndsnätet. Emeller
tid kan dessa motstånd med fOrd el i stället 
kopplas mellan bas och jord. Genom denna 
ändring får man en fOrstärkning som i det 
närmaste är oberoende av pick upens impe
dans, vilken i stort sett ökar med stigande fre
kvens. I detta sammanhang kan det vara värt 
att påminna om att en pick up bör belastas 
med såväl korrekt resistans som kapacitans 
och lämplig kondensator bör kopplas mellan 
respektive ingång och jord. Pick up-tillverka
ren torde kunna lämna uppgift om belast
ningskapacitans. Denna kan uppdelas i ka
belns kapacitans och nämnda kondensator på 
ingången. 
Sörstärkningen i RIAA-steget är låg och 
nivån höjs i en efterfOrstärkare, som är nära 

Av JAN LEWERENTZ 

54 RADIO & TELEVISION - N R 12 - 1977 

nog identisk men saknar RIAA-korrektion. 
Schemat framgår av fig 2. 

Fysiologisk volymkontroll 
samt tonkontroll 

Fig 3 visar den symmetriska, komplemen
tära tonkontrollen samt en volymkontroll av 
den typ som fOr några år sedan skisserats av 
Gunnar Nyström. V åra öron kräver bas- och 
diskanthöjning när man sänker ljudstyrkan. 
För att slippa justera detta med tonkontrol
len, används en fysiologisk volymkontroll 
(P4), som automatiskt justerar frekvens kur-

van då man sänker ljudnivån. Som ett kom
plement till den fysiologiska volymkontrollen 
finns en nivåkontroll (Pl) - en dubbel poten
tiometer med skilda axlar - som utökar den 
sammanlagda volymvariationen och fungerar 
som stereobalanskontroll. 

Kriteriet på rätt fOrhållande vid inställning 
av PI och P4 skall avgöras med örats hjälp. 
Tonbalansen (bas/diskant) skall ej ändras då 
P4 varieras. Hörtelefoner kan kopplas in mel
lan punkt Il och jord. 600 ohms lurar är att 
rekommendera och uteffekten är i storleks
ordningen 20 mW. Använder man t ex 8 

Fig 1. Här visas en prototyp tillförförstärlUlren, uppbyggd i en enkel U-prqfil av aluminium. Den som vill ha 
inte bara godfunktion utan även ett tilltalande yttre, bygger medfördel in konstruktionen i någon passande 
färdig lådn. 
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Fig 2. Blockschema över färförstärlUlren. Man kan givetvis tänka sig en konstruktion med flera 
ingångar; se tig 13. 



• En för}örstärkare med data. i den övre Hifi-klassen har sedan länge varit ett önskemål bland RT:s 
bygg själv-entusiaster. 
• Föreliggande konstruktion är genomgående symmetriskt uppbyggd med bredbandiga, lokalt mot
kopplade stegför att klara kravet på lågt D/M. Artikeln avslutas med mätningar som visar att kriteriet 
på lågt D/M är uppfyllt. 
• Förförstärkaren lämpar sig särskilt väl att anslutas till det tidigare beskrivna stereoslutsteget med 
2 X 75 W utdfekt. 

Fig 3. Ingångssteget for dynamislUl pick uper. I 
återkopplingen ligger RIAA ·korrektionen. 

Fig 4. Ingångsstegets (Fl) mönsterkort i skala 
I :1. Kortet rymnrer två kanaler. 

I------- 'Vönst.r kanal-----;-------'Höger Iconol-----..., 

r-r-----.--r---+28V 

R' 

In C1 

Ut 

.l 

L-_.L-___ ->-__ .28V 

Fig 6. Schema for nrelIansteget (Fl). Det är upp
byggt i stort sett som ingångssteget. nren motkopp
lingen sk#jer. 

Fig 7. Mellatiförstärkarens mönsterkort i slUlla 
I :1. Kortet rymnrer två kanaler. 

Fig 5. Komponenternas placering på ingångsste
gets kretskort. 

ohms lurar påverkas den fysiologiska volym
kontrolJen. 

Med P2 och P3 regleras bas respektive di
skant. Dessa potentiometrar kan vara ganga
de vid stereo, eller, om man önskar variera 
mellan kanalerna, dubbla med skilda axlar. 

Anslutningen mellan punkt 4 och P l bör 
göras med kortaste möjliga sladd, eventuellt 
skärmad med låg kapacitans. Detta fOr att 
undvika självsvängning. Uppstår ändå detta 
fenomen kan en möjlig hjälp vara att koppla 
skärmen till punkten X. 

Förbikoppling 
av tonkontroll 

Önskas tonkontrollen i absolut mittläge 
kan detta lätt arrangeras. Skär av kretskorts
mönstret mellan punkt y och z och koppla 
enligt fig 4. Med omkopplaren väljs tonkon
troll eller "tone defeat". 

Stabiliserad nätdel 
med ström begränsning 

För att få ett lågt störfält har nätdelen fOr
setts med ringkärnetransformator. Spänning
en är stabiliserad och strömbegränsad till ett 
etTektuttag som räcker till två kompletta ste
reoenheter. 

Darlington-transistorerna BD 266A och 
BD 267A monteras isolerade mot lådan och 
bär upp det lätta kretskortet. Se fig 5 . • 
C5 - C8, D3 och D4 samt R7 och R8 bildar 
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· . De~ är ett obest~idli~ 
1 varje prisklass ger hogre 

Tcctcr,cs receiver SA-556C Uteftekt enl FTC 2X85 W med max 0.1 distorsion. 
2 X 94 'eV enl DIN (8 ohml Effektbandtlredd 7 55.000 Hz. 
MassIv natdel med stora filter kondensatorer. Helt komplementart slutsteg. kondensator 
Il 5d hcgt" larutgangar LagbrUSlg korrektionskrets for sklvspelarrngangen. hogtalar -
,kl (jdskretsar mot Ilkspann lngs lackagp 41 -stegad volymkontroll Stereoradlo med 
k(,rdm iSka fil ter och PL L·krets Ca-plis 2 900-

Uteffekten är inget universalmått 
på en förstärkares kvalitet,det vet både du 
och vi. Men det vore fel att förneka att de 
båda begreppen hänger ihop. Högre 
uteffekt innebär ofta mindre distorsion 
och brus, bättre överhörningsdäm pning. 
Framförallt ökar marginalerna. Den som 
ställer stora krav på ljudåtergivningen 
slipper att ständigt ta ut mesta möjliga ur 
sin förstärkare. Och det finns en reserv att 
lita till när kontrasterna i ett musikstycke 
blir häftiga och krävande. 

Det här kan tyckas vara en rent 
ekonomisk fråga. J u högre uteffekt, desto 
mer slantar kostar en receiver. Men det är 
inte sant. 

Vi har roat oss med att granska och 
jämföra uteffektuppgifterna i Stereo HiFi
handboken 1978. Det visar sig då att 
ingen receiver-modell av något annat 
märke ger så hög uteffekt för pengarna 
som Technics.Titta själv på följande tabell 
där alla marknadens receivers kring 3.000-

____ kronorsstrecket finns med. Vi återger dels 
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fabrikanternas egna uppgifter, dels de 
kontrollmätningar som Svenska HiFi 
Institutet gjort. 

Uteffekt ffC Uteffekt 
20- 20.000 H z enl. DIN 

Fabrikant- SHI- Fabrikant- SHI· 
uppgift mätning uppgift mätning 

Technics 5560 
ca-pris 2.900:- 2X85 W 2X 104 W 2X94 W 2X116 W 
Hitachi SR-903 
ca-pris 3.100:- 2X85 W 2X92W 2X95 W 2X 108 W 
Rotel RX 803 
ca-pris 3.000:- 2X70W 2X76W 2X70W 2X84 W 
Sony STR 5800 
ca-pris 3.200:- 2X6OW 2X68W 2X6OW 2X74W 
Optonica SA-3131 
ca-pris 2.900:- 2X40W 2X58W 2X40W 2X64 W 
JVCJR - S 300 
ca-pris 2.900:- ZX50W 2X58W 2X55 W ZX64 W 
Pioneer SX-750 
ca-pris 2.800:- 2X50W 2X56W 2X50W 2X66W 
Luxman R 1040 
ca-pris 2.800:- 2X40W 2X51 W 2X50W 2X56 W 
Tandberg TR-2040 
ca-pris 2.900:- 2X40W 2X50W 2X40W 2X60W 
Marantz 22356 
ca-pris 2.900:- 2X35 W 2X43 W 2X45 W 2X52 W 
Leak 3400 
ca-pris 2_900:- 2X36W 2X36W 2X4 1 W 2X41 W 
Onkyo TX 2500 
ca-pris 2.900:- 2X27W 2X27W 2X30W 2X33 W 
Boomaster 2400 
ca-pris 2.800:- 2X26 W 2X33 W 

Informationstjänst 15 

Vi ska också skynda oss att påpeka 
att vi inte valt ut den här prisklassen för 
att Technics är speciellt starka just där. 
Nej, du kan ta vilken Technicsreceiver 
som helst i vilken annan prisklass som 
helst. Du kommer att upptäcka att skill
naderna går igen överallt. 

Låt oss då lugnt och sansat ställa 
frågan:Finns det någon anledning att nöja 
sig med 2X40W när man kan få 2X8SW 
för samma pengar, förutsatt att du gillar 
Technics och kan godkänna alla andra 
kända fakta om våra receivers ? 

Du ser samtliga modeller i den här 
annonsen med priser och viktigaste 
data. Ännu mer kan du ta reda på' i den 
nya Technicskatalogen som vid det här 
laget hunnit ut till din HiFi-handlare. 

riTechnics 
Instrumentvägen 31,Box 43047,10072 Stockholm 



t faktum att Technics 
lteffekt än andra receivers. 

RADIO & TELEVISION - NR 12 1977 57 



Fig JO. Mönsterkort i skala 1:1 for utgångiför
stärkaren (F3). Två kort krävs for stereo. 

ett paket som ej får beröra lådans metall bot
ten. Likaledes monteras C3 och C4 isolerade. 

Meta1låda tär 
bästa skärmning 

De beskrivna enheterna RIAA, efterförstär
kare, tonkontroll och nätdel byggs lämpligen 
in i en långsmal låda som bör vara av metall 
eller annars invändigt klädd med skärmande 
hushållsfolie. Nättransformatorn skall vara 
placerad så långt bort från förförstärkarens 
ingångssteg som möjligt. Ingen annan galva
nisk förbindelse skall förekomma mellan jord 
(O) och metallåda än vid utgångskontakten. 
Ingångskontakterna skall följaktligen ej an
slutas till metallhöljet. 

Fig 6 visar en enkel inkoppling (stereo) med 
tuner och bandspelaringång samt tapemoni
tor. Fig 7 visar en kanal aven mer avancerad 
uppbyggnad. 

Motstånden R TA och R TB (monteras direkt 
på kontakten) väljs med hänsyn till erforder
lig utspänning till bandspelaren. 

~ Fall A 
Låg utsignal till t ex tape in/out jack 

R TA = 2,7 k 
R TB = 56 k 

~ Fall B 

p, 

R' 

C, 

-
R' 

e"l 

In e2 
R2 

Jo< 
T3 

R3 

RlO R'2 

T4 

~ _e ___________________ ~ 

Hög utsignal till t ex line ingång 
R TA = O ohm 
R TB = 3 k. 
Om valmöjlighet mellan de båda fallen 

fmns är fall B att föredra, eftersom bandspela
ren som regel har lägre ingångs brus på en in
gång för högre nivå. Tuneringången har en 
känslighet av ca 75 m V ( - 20 dB). Önskas en 
känslighet av 750 mV (O dB) kopplas tunern 
till tonmodulen (Aux 2) i stället för till efter
förstärkaren. För att man skall få ett känslig-

hetsvärde som är högre än dessa värden, 
kopplas en dämpsats in vid ingångskontakten 
(fig 8). 

För att man skall få samma nivåer vid val 
mellan pick up och annan programkälla, kan 
man variera förförstärkarens motstånd R12. 
Ett lägre värde ger högre förstärkning -
dock bör detta motstånd ej väljas under l k. 
R12 kan med fördel bytas ut mot ett mot
stånd l k i serie med en trimpotentiometer på 
l k. • 

~Vänst .. r konol-----t----Höger konol---..., 

I Ut ut 

In -28V In 
_28V 

Fig 8. Komponentphu:ering på meJUuiförstärka
rens kretskort. 

R'9 6 e13 P2 • 

R1B 

e6 e7 

16 
R16 " '5 R17 

P3 

T6 

R20 

S6k S6k X---:hn 

5'Ok~_V 

z 

Fig 12. Förbikopplingsanordning lIl> tonkontroller
na. Observera att man nuiste göra en uppbrytning 
lIl> forbindningen Z-Y. 

• 28V 

" 

e,o 
t---+---u. 

R37 

012 

12 Jord 

Ingång 

G-- TiUefterförstärkore 
100 k eU!f tonmodul via 

funktionsvöljor. 

jord 

Fig 14. Signalenfrån 'Ex
tra 2 '~ingångama kan däm
pas med potentiometer for 
önskad kiinslighet • 

fl ~~ö:j:~;0220) m S.dd f,ön .",n 

El c E ~ 

. Fig 18. Inkopplingen lIl> 

nätaggregatets serietransi
storer. 

Pl ; ... ol".-:~lan§ .... 

I'f-, ba, ~ I---f-I 

Fig 9. Utgångiförstärka
rens (F3) schelfUl. Observe
ra den alaiva volymkontrol
len {PI) pi ingåltgen och 
den fysiologiska volymkon
trollen (P]) pi utgången. 
Tonkontrollerna ligger i 
motkopplingsslingan på 
andra steget. 

-:- __ " ""; diskon! _ 

N-; _,m (med fysiol09i) 
Rl, R13 

-28V 
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Fig 11. Komponenternas placering på utgång~r
stärkarens kretskort. 

Grommofon 1 

SIA 

.~I 
o Rad io o l 

Extro 1 

Sond 2 in 

Bond 1 ut 

Sond 2 ut 

Bo nd ' monitor 

Bo nd 2 monitor 

519 

RT9 

Fig 13. Förslag till en avancerad,fullt utbyggdförförstärkare. 

Komponentf'örteelming: C4,C5 
Tl, T4 

RIAA -steget T2, T3 
RI , R2 200 k Tonkontroll 
R3 , R4 30 k RI , R19, R20 
R7, R8 390 k R2 
R5, R6 390 k R3 , RI8 
R9 2 k trimpot R4 
RIO 1,8 k R5 
Rll 19,5 k R6, R7, R8, R9, R23 , R24, 

(två 39 k parallellt) R25 , R26 
RI2 2k RIO, RII , R29, R30 
RI3 15 k R12, R13 , R31, R32 
RI4 470 ohm R14, RI5 
RI vid belastningsimp 47 k välj 100 k R16, R17 
CI , C2 0,47 -y F 10 % met polyest R21 , R22 
C3 56pF styroi R27, R28 
C4, C5 6,8 -y F tantal R33 
C6 16,3nF R34 

16 nF + 300 pF I % R35 
C7 3,86 nF R36 

3300 + 560 pF 2,5 % R37 
C8 470 pF 2,5 % R38 
Tl , T4 2N521O CI 
T2, T3 2N5087 C2 
Efterförstärkaren C3,C14 
Rl 8,2 k C4, C5 
R2, R3 100 k C6, C9 
R4 I k C7 
R5, R6, RI3 12 k C8 
R7, R8, R9, RIO 220 k CIO 
Rll 470 ohm trimpot CIl , CI2 
R12 240 ohm C12 

VB<+~---~ 

<III Fig 16. Mönster
kort för nätaggre
gatet i skala 1:1. + In 

Fig 17. Kompo--ut 
nenternas place
ring på kretskor
tet. ~ 

rT 

~ 
T2 

r,T 

VO~~-1----+-~+-------+-~~~--~----~ 

eR 
V8<-____ ----1 

Fig 15. Nätaggregatets schema. 

47 -y F /20 V tantal T3 , T4, T5 , T9, TIO,TII 2N5210 
2N52 10 PI 200 k- 250 k lin 
2N5087 P2.P3 100 k lin 

P4 22 k med basuttag 
8,2 k för stereo använd t ex 
68 k P I dubbel med skilda axlar 
12 k P2 - P3 tandem eller skilda axlar 
47 k P4 tandem 
12 k Nätdel 

RI , R2 2,2 ohm 0,5 W 
I k R3 , R4 200 k 0,33 W 

180 k R5 , R6 56 k 0,33 W 
20 k R7, R8 1,5 k 0,33 W 

150 ohm CI , C2 22 nF met polyester 
2,7 k C3 , C4 2200 nF 63 V el lyt 

10 ohm C5 , C6 1000 -yF 40 V el lyt 
130 ohm C7, C8 1000 -yF 25 V el lyt 

27 k DI, D2 Zener 27 V 500 mW 
560 ohm D3 , D4 Zener 20 V 500 mW 

33 k Tl BD267A 
680 ohm T2 BD266A 
100 ohm T3 , T5 BCI07B 

1,8 k T4, T6 BCI77B 
I -yF 35 V tantal Br B80 C 1000 el likn 

150 pF ker Tr Ringkärnetransformator 
6,8 -y F 35 V tantal 33-0-33V 15VA 

68 nF met polyester Alla motstånd metallfilm I % utom i nätdelen. 
2200 pF ker 

Dessutom tillkommer kontakter, 5-pol DIN. 6,8 pF ker 
4,7 pF ker För inkoppling se art om DIN-standard i detta 

I nF ker nummer. Alternativt kan amerikanska phono-

I -yF met polyest kontakter användas. 

1,5 -yF met polyest Kretskort och passande komponenter säljs ge-

CI 82 pF styroi monteras på potentiometern nom: BIDAB EJectrooics, Box 216, 76100 

C2, C3 0,47 -yF/3 5 V tantal Tl, T2, T6, T7, T8, TI2 2N5087 Norrtälje, tel 01 76/184 25. 
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Ingen risk för överstyrning av ingångarna 
men iiverhörning och brum + brus kunde varit lägre 

S/N rel I V Vol kontr Överhörning Max insp Förstärkning 
Anm. Fysiologisk volymkontroll är ställd i 
maxläge och den första volymkontrollen är 
ställd i maxläge utom vid mätning av max 
inspänning där den dragits ned för att inte ut
gångssteget skall klippa. 

neddragen = O 1 kHz 10 kHz före klippn vid 1 kHz 

Gramm 85 90 69 73 58 dB 45 dB 700 mV/ 1 kHz 49 dB 
Radio 68 71 69 73 1,95 V 39 dB 
Extra 69 71 69 73 
Band 63 64 90 94 

55 41 1,95 
> lOV 

31 
lO dB • Max utspänning vid begynnande klipp

ning, mättes till 19 V,g. 
- Klippningen skedde symmetriskt. 

Omätbar DIM 

lS~'~ 
-10 

-JO 

- lO 

-so 
- 00 

- 70 

- lO 

- 90 
_ Fr.k .... ns 

Spektrum av insignalen vid mät
ning enl vidstående tig. Insignalen 
består av 3,18 kHz och sinusvåg, 
15 kHz, med amplitudförhållan
dena 4:1. 

inga nya frekvenskomponenter 

har jOrstärkaren bildat 

-.. 
- 20 

.JO 

· lO 

-so 
- 00 

--

-70~~'~~ - lO 

-.. 
_fr,Irq", 

Utsignalen 1,5 V,g, visar ingen 
skillnad gentemot originalet tv. 
Förstärkaren har ingen påvisbar 
DIM (Dynamisk intermodula
tion) 

Spänning 

-.. 
-20 

-JO 

- lO 

-so 
-00 

-70 

-00 
- go 

Spektrum av den signal som an
vändes vid mätningen t h. Signa
len är sammansatt av fyrkantvåg, 
3,18 kHz och sinusvåg, 15 kHz, i 
amplitudförhållande 4: l . 

s"..., ... 
• 

-.. 
-JO 

-lO 

-go 
Fr,k".", 

Här ger förförstärkaren 8 V,g ut 
men uppvisar trots detta ingen 
DIM. 

Låg distorsion - nöjaktig frekvensgång - god fasgång 

- 20 

-JO 

- lO 

-so 
- 00 

-70 

- lO 

-.. 
Fr.kv'f'l1 

Vid 1,5 V,g utspänning kan inga 
övertoner registreras « 90 dB). 
Den statiska distorsionen är 
m a o mycket låg. 

Vid 15 V,g utspänning uppmättes 
distorsionskomponenterna till 
- 85 för andratonen och -74 dB 
för tredjetonen (THD 
0,0207 %). 

• Anm. När "huvud"-volymkontrollen varieras, ändras lik
spänningsnivån på utgången något. Man bör därför lägga en 
elektrolytkondensator i serie med utgången, t ex 47-yF. Vid mät
ning av S/N dominerar brummet över bruset. Ledningarna i 
provexemplaret mellan korten var ej skärmade. En övergång till 
skärmade ledningar skulle förbättra även överhörningen mellan 
kanalerna. Tänk dock på att jordning av chassiet bara får ske i 
en punkt. 
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dB 
.2<l 

.. o 

o 

-. o 

-20 

.,. 

i 

.~ 
N-!J 
dN 

• • 
'(1 H-r 

I .il J r-H- 11 

f+ 

-lOS 10 20 50 Q) 20D SOO lit 21t Sk lOk lOk 50kHz 

Bas- och diskantkontrollerna har 
tillräckliga reglerområden. Fre
kvenskurvan avviker något från 
en rak tonkurva vid kontrollerna i 
sina mittiägen. 

dB 
. 20 

o 

o 

-. o 

-20 

--I -

iili r- T 

, 

,. , 

II I I Tf 

Jl il 1111 I II .11 e-rt 

H-t 
, 

JJ 1111 

1+ 
-lOS la 20 50 toO 200 500 lit 21t Sk lOk lOk SOk Hl 

Grammofoningångens RIAA
korrektion avviker något från 
normerad kurva. 

~llll l l ll l llll l l l ll l llll l l l lljl 
5 '10 20 50 XJO 200 500 lit 21t Sk lik 201t 50kHz 

FrlMlw'l'Il 

Fasgången för förstärkaren är 
god. Fasen varierar bara några 
grader upp till ca 5 kHz och fas
vridningen ökar därefter, men för
loppet är "mjukt" utan några för
ändringar. Fasvridningen i di
skanten hänger samman med di
skantfallet; se frekvenskurvan. 
dB 

~- -
I T r n 

10 

l n 1. " 
-J. 'l! I lli b-t 

"+-l I 
10 

l .. 11 .. ", N-

~~2; Sk lOk 20k 
, "-

JO, 
10 20 50 100 200 SO, '" I)P,n fysiologiska volymkontrol-

len höjer både bas och diskant 
när kontrollen drages ned. Den 
översta kurvan gäller för - 10 dB 
vid 1kHz. 





'Det nya Uudet'~ del 4 

Nya förstärkarkonstruktione.; 
DIM- och ljudkvaHtetsdeklarerad 
apparatur drar nu in på scenen 

Fig l: Här två studier av den tidigare nämnda nya 
ADC-tonarmen LM F, som är utförd i kolfiber
kombositmaterial. Armen smalnar mot spetsen och 
har inte vanlig rörform, vilket ADC menar bidragit 
till låg massa, och det i en version fasta skalet ger 
en vridstyv, resonansdämpad och lätt konstruk
tion. Viskosdämpning i båda riktningarna. Lag
ringspunkter i instrumentståleggar, mindre utsatta 
än gängse knivlager, menar ADC. Alla LMF har 
100 pF-kablage. Anliggningstrycket kalibrerbart i 
steg om 1/10 pond. 

Fig 2. Här är slutsteget i Luxmans nya Lab Refe
rence-serie: SL IS heter det. Se tidigare text. 

r 

Fig 3. När detta läses torde Leif Häggmark och 
Audio Nord ha tätt in ett par av "the tlawless ste
reo fidel ity" speakers som heter Model 2SW Beve
ridge Cylindrical Sound System nr l. USA-pris 
S 200 dollar p2r par, vilket väl tyvärr blir en hel del 
mera i vårt land men vi är ändå långt från de när
mast groteska fantasisummor man kan tä se begär
da för vissa av dagens legendomsusade högtale
rier ... 

Av S-E B0rja och RT-redaktionen 
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•• Vi börjar närma oss slutet av alfabetet i den 
här tendens-, märkes- och produktinventeringen, 
som utgick från de framåtblickande nyheter vilka 
började presenteras på CES, Consumer Electronics 
Show, i somras i Chicago, USA. De utvikningar vi 
fortlöpande gör från den scenen har tillkommit för 
att belysa senare presenterade och intresseväckan
de produkter. 

Vi skall faktiskt börja med en sådan, som den 
svenska publiken något lite bekantat sig med : Den 
stora effektförstärkare som heter SAC Power 
Amplifier Model MB 500 och som kunde skymtas 
i dunklet inne i Audio Nords rum på U S Trade i 
höstas: Det handlar om en dansk produkt - fir
man ligger i Alleröd. RT kom till tals lite med de 
drivande krafterna bakom det unga företaget och 
det framgick, att den här 250-wattaren (per kanal i 
8 ohm, 2 X 350 i 4) är helt och hållet tillkommen 
efter Otala-kriterierna på OlM-befriat ljud, d v s 
med en relation av motkoppling och band bredd fö
re återforingen som låter förstärkaren obehindrat 
handskas med transienterna och att låta ogrumlat 
bra. Det är alltså en konstruktion i samma anda 
som den norska, här i spalten ibland refererade, 
samt den schweiziska FM 800, som kunde ses i 
oktobernumret (det fmns flera ändå). Dämpnings
faktor for SAC är större än 80 upp till 30 kHz. 
Stigsnabbheten är en viktig sak , och den här kon
struktionen uppges hålla mer än 50 V per ilS. Fre
kvensområdet går upp till 100kHz. Inkänsligheten 
är I V. Det dynamiska området for MB 500 upp
ges till mer än 120 dB. 

Vi hade för kort tid för att hinna bilda oss några 
mera grundade föreställningar om SAC, som är 
helt svart utford och med stativhandtag plus rejäla 
kylelement längs sidorna etc, men de forsta intryc
ken blev gynnsamma. Det verkar handla om en 
utan några publikfrierier gjord, for hård kontinuer
lig användning avsedd kraftstärkare, där ljudkvali
tet går hand i hand med robusthet. Vi avvaktar 
med intresse näramare rapporter från denna nya 
danska firma som alltså fOreträds av Leif Hägg
mark i Sverige. 

SAE 

är en överraskande liten firma mot bakgrunden av 
den omfattande produktlinje bolaget håller. Vi har 
ju många gånger i RT framhållit, att bolaget på ett 
lyckligt sätt balanserar mellan "tung" Hi fi och 
yrkesinriktade grejor - och SAE är lika väl an-

Fig 4. Pioneer har ett nytt produktsortiment med 
traditionell riklighet, men ett tidens tecken är nog 
att inom receiverområdet sker inga förändringar. I 
korthet skall vi här bara visa det nya PLC-S90-ver
ket, fmnans high-performancespelare, som man 
själv väljer tonarm till. 

skrivet i båda lägren! Då vi fOr relativt kort tid 
sedan visade de större nyheterna från SAE skall 
här endast i korthet omtalas, att firmans fk-varia
torlinje blivit en stor succe i USA på yrkesljudsi
dan. Man har utvecklat parametriska typer av ek
valisatorer, alltså sådana med frekvensval , regler
bart Q-värde och amplitudmönster. 

Intressant är också 4000, som är ett delningsfil
ter. Det omfattar både kontinuerligt valbara hög
och lågpasspunkter mellan 100 Hz och 10 kHz, 

där brantheten ligger på 12 dB/oktav. S/N är bätt
re än H)() dB och all slags klirr ligger under 
0,Q2 %. 

Största forforstärkaren heter 2100 som är en ny-



* Vi avslutar höstens serie om hemQudteknikens nuvarande läge och tekniska status med den här 
breda utblicken över ett par världsdelars samlade ansatser att dra till sig kundernas intresse. * Och visst har man mycket och intressant att komma med, visar S-E Bllrja i sin i samråd med RT 
skrivna redogörelse - här finns de materialisera de drömgrejorna men också sådant som kommer 
dessa nära utan att det behöver svida i plånboken for lång tidframåt •.. * Intressant särskilt i annalkande jultider ••. 

konstruktion, en "elektroniskt" verkande sådan 
med bl a ett fullkomplementärt klass A-steg för 
grammofoningången. som knappast drar med sig 
några som helst stigtids- och spännings problem. I 
apparaten sitter också inbyggd en ovannämnd pa
rametrisk fk-variator och något man kalla Dyna
mic Equalizer, som med linjär expansion skall "re
konstruera" dynamiska förlopp. I vad mån anord
ningen är besläktad med den likartade som finns i 
Phase Linears apparatur är ej bekant. Volymratten 
är stegad i snäpplägen och här har SAE hört till 
föregångarna. 

De stora fk-variatorerna är 2800, som har fyra 
frekvensband. och 1800, som har två per kanal . 
Inom varje band kan bredden varieras av använda
ren från 0,3 till 3,6 oktavers omfång. Distorsion 
alltid lägre än 0,02 % och S/ N bättre än 100 dB. 
säger SAE. Allt som allt, högst användbara pro
dukter som har något väsentligt att ge varje kate
gori av användare. Anmärkningsvärt är att SAE 
klarat det nästan otroliga - att kontinuerligt kun
na hålla rimliga priser på sina avancerade produk
ter; jämförelser med vissa USA-konkurrenter blir 
nog närmast katastrofala i en del fall för de senare, 
om vi skall tala om pris vägt mot kvalitet, både 
elektrisk och mekanisk. 

SAEC 

är en japansk finmekanikfirma som gör tonarmar, 
varav några nått en nästan otrolig popularitet i 
USA. Att det handlar om en tung arm med hög 
massa bekymrar inte användarnan - SAEC hör 
till de firmor som i likhet med t ex Micro Seiki 
lyckats få fram tonarmar som ändå är precisions
gjorda och lättrörliga i friktionshänseende. SAEC 
har dubbla, vertikala knivegglagringar som ger en 
utmärkt stabilitet. Den nya version som kom till 
CES heter SAEC WE - 308 S , hade både inkaps
lade knivlagerpunkter och automatisk nåltrycks
kompensation (undras om firman försökt sig på 
att lösa problemet med dynamisk spårföljnings
kompensation?) och en s k mekanisk ekvalisator, 
som möjligen kan antas skall häva resonanstill
stånd för arm och pick up. Fattningen för pick 
upen består av ett skal utfört i sintrad aluminium
oxid. Det är till synes precisionsutfört. och hela 
kombinationen uppges väl lämpa sig för magneto
dynamiska pick uper av låg eftergivlighet i fjäd
ringshänseende. Vi hörde någon säga att SAEC 
WE-308S borde vara en rätt idealisk arm för EMT, 
t ex. Klarar den en sådan tung bit finns mycket 
som talar för att vi har en toppklasstonarm i 
SAEC. 

SATIN 

har vi ju själva presenterat, och märket har stark 
medvind, internationellt sett. Dessa mc-pick uper 
är ju ovanligt konstruerade i det att användarna 
själva kan skifta spets och att typerna är , relativt- . 

Fig 5. CT-F 1000 heter Pioneers med tre tonhuvu
den försedda kassettdäck med tonhöjdskontroll, 
Dolby, mpx-fiIter och minnesautomatik. Huvude
na är ferriter. Antalet motorer är två på gängse 
maner och, förstås, man har luckan på framsidan. 
Däcket tänks ingå i SPEC l-sammanhang ihop 
med Pioneers dyrare tuners. 

sett, högrörliga. Den höga utspänningen, runt 2 
mV, har vi själva klart goda erfarenheter av. Det 
rörliga systemet är hängt i ett ankare av beryllium 
och i konstruktionen ingår, som omtalats, en hög
energimagnet (A/nico 9 av anisotrop struktur) 
SE RT P 54 i septembernumret. 

SANSUI 

är i Japan agent för J B Lansing och har nu lanse
rat ett par stora och stöddiga pjäser som framstår 
som kopior av det mesta JBL står för; element, 
filter etc är i detalj övertagna. Licensbyggen? SPL 
700 och 800 heter dessa stora Sansui, som har två 
stora baselement och det karakteristiska hornet 
upptill med akustiska spridningsflänsar. Pris i Sve
rige ca 7000 kr stycket. meddelar hr Angskog la
koniskt . .. 

Intressantare är då att Sansui nu lagt ned sin 
3000 och 5000-superserie och till betydligt billiga
re apparatur överflyttat nästan alla de tidigare dy
ra finesserna som t ex treregisters tonkontroller 
m m. Ett enligt uppgift mycket bra, nytt dc-stär
karprogram har kommit, t ex den sambyggda A U 
7 J 7 med den lite mindre A U 517 (och en matchan
de tuner, TU 717, till). Också rätt långt ned i mo
dellprogrammen har Sansui nu finesserna med val 
bara p u-belastningsimpedanser och känsligheter 
- däremot inte kapacitansvalmöjligheten, som 
fanns på försteget 5000. 

AU 717 ger 2 X85 W. En i Sverige intressant 
modell i den här nya andan är firmans A U - 11000 
A, som fått en hel rad av de goda utrustningsdetal 
jerna från tidigare dyrare serier - fast å andra 
sidan kostar 11000 ca 5 700 kr, vilket dock köper 
2 X 145 W i 8 ohm. enligt SHFl-data. 

En ny modell heter 2000, och i den - trots ett 
mindre format - kan man vänta en ytterligare 
"syntes" av serierna 3000/ 5000 och de utrust
ningsdetaljer dessa representerade. 

SEQUERRA 

har nu ute sin s k lilla tun er, en tilltalande och an
slående konstruktion, som har fått samma detalje
rade möjligheter som modell ett plus några till, 
som t ex vis variabel selektivitet, där man kan välja 
den komm-radiosmala bandbredden om 25 kHz i 
mf-delen. Tonfrekvensdelen har nu en något snab
bare operationsförstärkarkrets än vad Model l har 
- där sitter en LM 301. 

Sequerra gör nu diverse försvarsuppdrag och 
driver fou-kontrakt. vilket är en fördel vid kon
struktionen av firmans egna, högst civila modeller. 
Chefen , Fred Barrett, verkar för en tid ha skrinlagt 
planerna på att ta upp en linje med också andra 
produkter än radiomottagare. Det finns väl hopp 
nu om att Sequerra kommer att bestå, men långsik
tigt måste man nog tillverka även andra saker än 
nu. Kapaciteten f n är intecknad för tunerframställ 
ningen. 

USA-försvaret får leveranser av Sequerra på en 
militärmonitorversion av Model l , som ju i sitt 
slag alltfort kan sägas vara symbolen för det yp
persta inom amerikansk su per-fidelitet. 

SHERWOOD 

hör till firmorna som gärna vill försöka sig på att 
ta upp utmaningen från Sequerra. Sherwoods 
Micro/CPU-tuner har utvecklats vid Draco Labs 
men bär Sherwood-namnet. 

Tunern har ovanliga detaljer - så utläser den i 
digitalkod mottagna stationers identifieringssigna
ler (programmerbara över ett minne), här finns 
självsökande kretsar, som även de är programmer
bara, samt en avancerande digital detektor. Tunern 
har två mf-delar. en digitalt fungerande och en 
PLL, alltså en fas-låst slinga, är induktanslösa. be
höver ingen trimning och driver inte. 

Data upptar insignalen 2,1 J.i.V för 50 dB S/ N, 
distorsionen under 0,15 % upp till 6 kHz och max 
S/N ligger på 72 dB i stereo. Fångtalet är I dB. 
separationen 45 dB vid I kHz och aldrig lägre än 
30 dB upp till 15 kHz. Spegel frekvens undertryck
ningen anges till 130 dB, och detta värde gäller 
enligt fabriken också om alla slags falska signalers 
undertryckning, "sp~rioser" . 

Konstruktionen är uppenbart ambitiös men in
trycken den gav lite blandade: Tunern är lite för
virrande att använda. Den har nämligen en skala 
med lysande dioder man måste se på. samtidigt 
som den digitalt och precist presenterar stationsfre
kvensen, i det att tunern också presenterar bok
stavskoden som gäller för uppsökt station, samti
digt som två instrument darrar fram och åter, de
tektorindikator och signalstyrkemeter. Alla dessa 
saker finns utlagda på olika platser över fronten 
och betraktaren får flytta blicken oavlåtligt runt, 
samtidigt som man vevar på för avstämningen ... 
Det är knappast så elegant som Sequerras oscillo-
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skop, som i ett sammanhang ger alla nödvändiga 
indikationer! Ja, detta med ergonomi och human 
engineering .. . Men visst är Sherwoods praktpjäs 
imponerande och erinrar i formen om Yamahas 
elegant strikta 7000 T, fortfarande en världssäljare 
och champion. . 

SONIC RESEARCH 

är en ny högtalarfirma som kommit upp med några 
inte ointressanta konstruktioner - ett par stora 
tvåvägssystem, som vi skall försöka återkomma 
till då mera detaljerade intryck samlats. 

SHREVF/RABCO 

Matematikern David Shreve har slagit till igen med 
en ny modifering av Rabco-armen, som ju egentli
gen saknar konkurrens, då den vertikala spårnings
vinkeln kan ställas in lOO-procentigt nöjaktigt och 
vilket innebär en av de mest kritiska justeringarna 
över huvud för en tonarm. 

Armprofilen är nu ändrad och lagringen än mer 
raffinerad. Pris för den senaste modifieringen : Ca 
600 dollars... den pengen köper många skiv
album! 

SIRAC 

heter en ny engelsk rörförstärkare, ett arbete av 
herrar Chris Rogers och Carl Anthony. Det rör sig 
om 50 W per kanal mest som ett fö rsök att på nytt 
utmana halvledartekniken (och med en liten kom
mersiell baktanke dessutom). 

Minst tre andra brittiska förstärkarfirmor ämnar 
enligt uppgift lansera sina rörgrejor inom kort och 
en torde då höra till de större tillverkarna, faktiskt. 
Så rörvågen skulle inte vara riktigt död, då? 

SONEX 

är namnet på en ny högtalarfirma som leds aven 

Fig 7. Här syns Sansuis nya dc-förstärkare AU-
517, en sambyggd apparat som kostar 3 650 kr ca. 
Utöver kondensatorlös koppling har man fyra i st 
för aonast vanligare två ellytar, här på 48 000 /LF, 
dubbla nättransformatorer och en stigtid som är 
32,3 V / /LS. Effekt 2 X 65 W minimum. Flergangad 
volymratt i 32 steg. 
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hr Ed M Long. Sonex II - inget samröre med den 
brittiska mässan med samma namn - visade sig 
vara ett relativt bra system, där drivelementen 
grupperats för minsta möj liga tidförskjutning. I 
första hand för Il)an fram sitt trevägssystem med 
två mindre baskanaler i st f en stor, vilket en del 
menar ger bättre djupregister än vid förekomst av 
en enda stor kon, som fladdrar och pumpar å det 
livligaste. Det hela skulle ge en tätare och bättre 
detaljerad bas, menar man - men det beror allt på 
det enskilda fallets element, det. 

SONY 

har ett stort och kategorianpassat sortiment som 
ganska bra reflekterar firmans nu under 30 verk
samhetsår vunna insikter om vad de olika använ
darkategorierna väntar sig av dem. Både på Chi
cago-mässan och på den senare följande Berlin
utställningen, som ju RT utförligt har skildrat, var 
naturligtvis det stora slagnumret världens första di
gitala upptagningssystem på kommersiell basis, 
Sonys PMC-apparatur som skall kopplas till fir
mans Betamax-bandspelare. ~stemet fungerar ju 
uppenbart i praktiken och alla upptagningar man 
har fått höra hittills har varit av mycket god kvali 
tet. 

Det digitalt arbetande slutsteget och systemets 
förförstärkare har över allt dragit till sig beundran
de blickar då det inte bara är fråga om en teknolo
giskt avancerad skapelse, utan en designmässigt 
mycket vällyckad sådan. Apparaturen hör till de 
mest eleganta som finns i dagens audioindustri. 

På både C hicago- och Berlin-mässorna visade 
Son y också det enorma TTS 8ooo-drivverket, d v s 
en mycket stor skivspelare som också är en gedi
gen konstruktion. Det verket är ganska typiskt för 
Sonys nuvarande inriktning att i den översta pro
duktkategorin ge mycket stora och mycket gedigna 
pjäser. Fortfarande är Sony t ex tillverkare av Ja
pans dyraste bandspelare, den 3-motoriga dubbel
kapstanförsedda och direktdrivna apparaten TC 
880-2 ; japanskt pris ca 550 000 yen - det innebär 
att bandspelaren klart distanserat t ex Denons Am
pex-liknande bandspelare som flera gånger tidigare 
har visats i R T. 

Ett par mycket stora och välljudande högtalare 
har Sony nu satt i marknaden i form av systemen 
SSG7. De här högtalarna har haft flera föregånga
re och SSG7 kan väl ses som en mognad produk
tionsfardig modell. De här stora kioskerna till hög
talare med sina kolfibermembran och andra fines
ser har bl a demonstrerats för ljudtekniken vid 
Danmarks Radio som enligt uppgift till RT har 
varit imponerade över dessa stora studiosystems 
egenskaper. Utöver de här mycket stora, pmfessio-

Fig 8. Sansui har gjort ett slags JBL-upplaga under 
eget namn och här är högtalaren SPL-800 där all4 
elementen också, är "övertagna" från JBL lo 

Fig 6. Den nya tonarmen från SME, England, före- :. 
ter en betydligt massivare och mera inkapslad look 
än tidigare med bl a "oljetråget" framtill för reso
nansdämpning. Superb "camera finish" åberopar 
man sig, lite förvånande, på. Vertikal- och horison
talaxlarnas lagringar hos armen skär varandra vid 
nålspetsnivå för minimum s k warp-wow, alltså 
distorsion till följd av oplana skivor. Armen är nio 
tum lång. 

nellt inriktade högtalarna har Son y också ett par 
större Hi fi -högtalare, bl a med ett nytt passivt bas
system. 

Sony är fortfarande ensam om att göra vissa de
taljer på sina apparater - sålunda har man i pro
duktion en mycket exklusiv förförstärkare som till 
utstyrningsindikator har exakt samma ljusvisarin
strument som finns på den exklusiva bandspelaren 
TC 880-2. Apparaten tas in också i Sverige men 
får anses höra till en mycket exklusiv kategori . 

Många hävdar att den största och egentligen vä
sentliga nyheten både i Chicago och Berlin var So
nys PCM-modulator/demodulator-enhet som na
turligtvis är en vägvisare in i framtiden när det gäl
ler upptagningsteknik. 

SOUND EXPLORER 

Sound Explorer heter en ny och inte ointressant 
förförstärkare av det slag man vill kalla basutfö
rande. Det handlar om en blandad konstruktion 
som använder både rör och halvledare, där rören 
används i de delar av· kretsarna där konstruktören 
anser att de kan uträtta lite mer för ljudkvaliten än 
transistorerna. I och för sig är detta ett förlegat 
koncept som kanske vittnar mer om konstruktö
rens fördomar och begränsningar än om någon re
jäl förbättring . Men fö rförstärkaren verkade låta 
mycket bra när vi hörde den, men några närmare 
detaljer gick inte att få om de lösningar man an
vänt, tyvärr, 

SPECTRO ACOUSTIC 

En annan firma som får sägas ge ganska bra valuta 
för pengarna är Spectro Acoustic som för ögon
blicket har fyra produkter på marknaden. Model 
2 JO är en grafisk tonkontroll med tio frekvenser 
och bestyckad med gyratorkretsar. Model JOJB är 
en kombinerad fö rfö rstärkare och ekvalisator, Mo- ..... 
del 217 en starkt strippad och förenklad fö rförstär- ... 
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kare med en op-amp på grammofoningången som 
också försetts med förändringsbar kapacitans-re
sistansinställning. 

Model202 är ett effektsteg som ger 2 X 100 W i 
8 ohms last och uppvisar relativt goda och tidsen
liga data i övrigt. Dock måste man anmärka att 
den mekaniska uppbyggnaden hos de här produk
terna inte verkar speciellt förtroendeingivande. 
Kanske är det det som avspeglas i de tämligen låga 
priserna? 

STAX 

Den japanska superfirman Stax är fortfarande lika 
liten, unik och fantastisk när det gäller kvaliten 
som någonsin tidigare. Fortfarande gäller att de 
här produkterna är i högsta grad "state of the art". 
Firmans stora klass A -förstärkare har stått förebild 
för nu åtskilliga försök att göra någonting liknan
de, men det verkar inte som om eftersägarna hade 
så värst mycket att tillföra helheten, och i ett par 
fall har man helt enkelt fått lägga ner försöken att 
efterapa mr Hayashis konstruktioner. 

I Chicago hade man ställt upp ett komplett 
Stax-system som lät utomordentligt bra och ljud
källorna var givetvis de stora, nu än en gång för
bättrade elektrostatiska högtalarskärmarna. Möjli
gen kan man anmärka att det var ett misstag att 
sätta upp en mittkanal i det ganska lilla demon
strationsrummet, där man hade två stora elektros
tater för resp höger och vänster kanal och två som 
utgjorde den monofoniska centerkanalen. Det här 
fick som följd att hela ljudbilden faktiskt blev en 
aning monobetonad och kom att sakna djup och 
perspektiv, men, och det skall kraftigt betonas, det 
var absolut inte komponenternas fel utan enbart 
uppställningen och rummet som helt enkelt inte var 
stort nog för att kunna ta en sådan här demonstra
tionsuppställning. Fortfarande kan man säga att 
Stax är synonymt för ett utomordentligt klart och 
rent ljud med en imponerande utbredning och pa
noramaverkan. 

Den också i Sverige ganska mycket sålda förför
stärkaren SRA 12S-R-II som den nu heter har ge
nomgått ett par modifikationer, vilka firman menar 
skall ge bättre högfrekvensåtergivning för transien
ta förlopp, något lägre distorsion ändå genom en 
s k inre återkopplingsslinga som man har lagt in i 
kretsarna och ännu lägre brus - nu är man nere j 
- 97 dB ospecificerat. 

Den kanske ändå största nyheten hölls j det lilla 
formatet: De.t.·var kapacitaospick .upen.Jrån Stax, 
som visade sig vara fantastisk med hänsyn till ton
balans och inte minst spårningsförmågan. Den här 
länge beramade konstruktionen från herr Hayashis 
atelje är absolut något att vänta på. Det ligger 
många års arbete bakom utvecklingen av den pick 
up RT redan har beskrivit och spelat en hel del 
med i det förgångna. Konceptet är fortfarande 
unikt. Det finns ingen någonstans som har velat ge 
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<4 Fig 9. Den danska SAC MB 500 är ett av de 
nu ganska talrika, Otala-inspirerade byggen 
som uppträder och som måste utöva ett väl
görande inflytande på industrin i stort tack 
vare egenskaperna. Om det kommer i gång 
någon import nära i tiden är f n ovisst. 

Fig 12. Här är den vidareutvecklade kassett
spelare som Sony kallar TC 158 SD med bl a 
dubbla, treläges bandtypomkopplare, in
byggd dämpsats for mikrofon etc. Nät- eller 
batteridrift. ~ 

sig i kast med de svårigheter som det här innebär. 
För övrigt verkar det som om firman har sin 

absolut största marknad med de mindre effektför
stärkarstegen som är DA-80 och DA -80M. De säl
jer bra både i Japan och på de internationella 
marknaderna. Det stora DA -300 är långt, långt 
sällsyntare. 

SYMDEX 

Symdex heter en från ingenstans uppdykande ny 
högtalarfirma med en ung man i ledningen, Kevin 
Voeeks . Han samarbetar nära med Andy Rappa
port och tillsammans ställde de här bröderna ut på 
CES ett stort system som drevs med Rappaports 
elektronik, hans egen förförstärkare och en modi
fierad Quatre effektförstärkare, och det här anslöt 
man till Voecks högtalare, som f n kommer i två 
typer. 

Det minsta systemet är ett 3-vägs som kallas 
Symdex Home ReJerence Transducer som har för
setts med en lO tums basenhet, en plastbehandlad 
kon för mellanregistret, som sitter monterad på en 
konvex yta och är dämpad med skumgummi, och 
sist en l -tums kalottmembranstrålare. Det här sys
temet lät väl ganska bra men inte på något vis 
spektakulärt. Det gjorde däremot Symdex ReJe
rence Standard Transducer som visade sig vara ett 
mera påkostat och omfattande system där vi hade 
att göra med fem drivelement, tidanpassade sys
tem, alltså löptidskorrigerade, och med en inbyggd 
slavbas, en 12-tums basstrålare som omges av ett 
slitshölje enligt ett inom Hi fi-tekniken ganska 
gammalt koncept. Det är en variant på basreflex
lösningen. Elementet arbetar enbart mellan 20 och 
50 Hz! 

I mellanbasen satt en lO" -högtalare i ett helt slu
tet hölje och operationsområdet för lO-tummaren 
visade sig vara enbart upp till 250 Hz. Över detta 
område tar en KEF B 110 över. Den är i sin tur 
monterad på en kurvad baffel som täcks med 
skumgummi för att förhindra kantreflexioner. 
Högtalaren får arbeta som en akustisk dipol. Det 
finns alltså ingen egentlig inkapsling omkring den. 
Mellanregistersystemet i fråga är avsett att arbeta 
upp till I 200 hz och vid det frekvensområdet mö
ter vi förekomsten av ett Audax l 1/2-tums kalott
membran. Det _har konstruktören placerat på sam
ma baffel...som -mellanregistret sitter på. Audaxen 
går ända upp till 6 kHz och efter detta undre di
skantregister, som man väl kan kalla det, kopplas 
sex ..R.Til.:.....eiektrostatiska paneler in och deras fre
kvenso~radet anger man upp till 30 kHz. Hela den 
komplicerade filrerdelningen för det här systemet 
är moduluppbyggd så att högtaleriet antingen kan 
drivas som ett samverkande system i sin helhet, 
eller också som ett mångkanalsystem, där man har 
möjliggjort injustering av delningsfrekvenserna via 
speciella inskjutningsenheter. 

I detta ganska rekordkrångliga filter ingår myc-

ket goda och utvalda komponenter. Det är luftlin
dade spolar och po!ykarbonatkondensatorer samt 
diverse andra påkostade bitar. Systemet visade sig 
låta mycket bra, speciellt besatt det ett ovanligt 
stabilt stereo perspektiv och hela ljudbilden verkade 
väldimensionerad, något som man har intryck av 
kan bero mycket på de nämnda RTR-elektrostater
na. Vi kommer nog att få höra mera från Symdex 
om firman inte möter oöverstigliga ekonomiska 
svårigheter med alla de här påkostade och hant
verkskrävande lösningarna. 

SYMMETRY 

Ja, den sista firman under bokstaven S är kanske 
också en av de mest spännande. Det rör sig nämli
gen om en liten San Francisco-förlagd perfektio
nistorienterad sådan med namnet Symmetry. Det 
första man har hört av det här bolaget var att de 
släppte ut tre nyheter som tilldrar sig avsevärt in
tresse inom audiovärlden. Symmetry har inte så 
stor egen stab utan man knyter till sig på konsult
och uppdragsbasis två av de absolut mest fram
gångsrika konstruktörer USA kan uppvisa i dag, 
nämligen John Curl på elektroniksidan och John 
Meyer på högtalarområdet. 

Produkterna är JM-1 W Sub-WooJer. På nytt har 
vi att göra med en bashögtalare som byggts upp 
kring ett lO-tums Hartley-system . I Meyers relativt 
lilla hölje får det här systemet, som filterdelas med 
ett femte ordningens Butterworth-filter , en fre
kvensrespons inom 2 dB tolerans från 30 till 250 
Hz och med en transient bas, om man kan uttryc
ka sig så. 

Nästa produkt är ett elektroniskt delningsfilter 
som naturligtvis Curl har gjort. Det är på inget vis 
något vanligt delningsfilter. ACS-1 är ett som man 
menar faslinjärt brytfrekvenssystem (Besseltyp?). 
Curls elektroniska delningsfilter släpper alltså 
igenom 4-kantpulser utan att de naggas i kanterna 
eller degraderas. Delningsfrekvensen kan förläggas 
var som helst mellan 40 Hz och l 600 Hz. Det här 
aktiva filtret är en klass A-konstruktion i mottakt
koppling och där ingångsmodulen är byggd kring 
fålteffekttransistorer. Den statiska såväl som den 
dynamiska distorsionen ligger under 0,0 l % upp 
till 3 V utspänning. Stigtiden innebär 50 V per ilS 
och ingångsimpedansen är 100 kohm. 

Russinet i den här kakan innebär JCA -l . Curls 
nya effektförstärkare som i väldigt många avseen
den varslar om nya trender i konstruktions- och 
kretslösningshänseende. Självfallet är konstruktio
nen starkt influerad av Curls nära och nu långva
riga samarbete med Matti Otala olch Eero Leino
nen. Curls JCA-l har en ingång baserad på verti-_ _ 
kala fålteffekttransistorer och en s k "four quad
rant symmetry"-utgång i bryggkoppling. Spän
ningsderivatan för det här slutsteget är 250 V/ ilS, 
så på snabbheten kan man inte klaga och åter- ~ 
kopplingen håller sig till de här 26 dB som håller ".. 



Du HAR ALDRIG 
HÖRT NÅGOT LIKNANDE. 

"Vi har förändrat ljudbilden. Det du kom
mer att höra har du aldrig hört från oss 
tidigare. Och inte från någon annan heller 
för den delen. JBLs nya högtalarsystem, 
L212, är konstruerat av människor, som 
verkligen kan högtalare. Och det är en 
konstruktion, som ger en helt ny närvaro
känsla i musiken. 

Först hör du hela ljudet. N är du hämtat 
andan kommer du att söka efter ord att 
beskriva djupet, detaljerna och upplös
ningen av musiken. 

Det här pampiga paret av trevägshög
talare ger klart och rent ljud i hela rummet 
- vid alla frekvenser och vid alla ljudni
våer. Det spelar ingen roll om ljudet är 
starkt eller svagt. Energin är konstant. 

LJUDUPPLEVELSEN BLIR TREDI
MENSIONELL. 

Man upplever att vokalisten är längst 
fram, sologitarren två steg tillbaka och 
kompet lite till vänster. Längst bak är 
trummorna och pianot är lite närmare, 
nästan vid det högra hörnet av rummet. 
Plötsligt upplever du en fulländning i musi
ken som du hört tidigare men aldrig för
knippat till inspelat ljud. 

Spridningsdiagram för olika frekvenser. 
___ vid 400 Hz . 
___ vid 2kHz 

vid 10 kHz 

Lyssna på basen! Du hör all bas, alla de 
grundtoner, som du inte kunnat ta hem 
från en konsert tidigare. Lägg märke till 
hur rik musiken är av ljud längst ner i bas
registret på gränsen till vad man kan höra. 
De ljuden återges av den tredje högtalaren. 
Hjälten i sammanhanget! Ultrabasen. 

Ultrabasen är ett system i sigsjälv-bas
högtalare, slutsteg, equalizer och högtalar
Iåda - konstruerade och anpassade till att 
göra en sak perfekt - återge ljud på trös
keln till de ohörbara frekvenserna. Den 
återger alla de låga frekvenserna inom det 
hörbara området och balanserar dem per
fekt med resten av musiken. Den summe
rar också elektroniskt vänster och höger 
signal under 70 Hz och tar praktiskt taget 
bort allt rumble från grammofoven ~tr : ... 
störningar, som orsakas av skeva skivor.. 

Ultrabasen kan placeras nästan var som 
helst i rummet därför att lågfrekvent ljud 
inte går att riktningsbestämma. 

Men ultrabasen ger dessutom ytterliga
re en fördel! Den tillåter de två trevägs
högtalarna att vara specialister också. De 
återger de övriga 95 % av musiken. Lyssna 
på L212 9,Ch du kommer att höra vad det 
innebär. Aven på de högsta ljudvolymerna 
kommer du att uppleva en klarhet, mjuk
het och detaljrikedom, som du aldrig hört 
förr. 

Nu undrar du kanske om man måste ha 
en superförstärkare för att orka driva hela 
detta högtalarsystem. Men det behöver man 
faktiskt inte! L212 behöver bara en fjärde
del av den energi, som en konventionell 
högtalare med vanligtvis låg verkningsgrad 
förbrukar. 

Vad du nu läst om är, kort sagt, ett hög
talarsystem utan kompromisser. Den enda 
kompromissen är priset. För L212 är inget 
dyrt högtalarsystem. 

Kontakta din närmaste återförsäljare 
eller oss så att vi får ge dig all information 
om L212. Men först och främst hoppas vi 
du tar dig tid att lyssna i lugn och ro på den 

.. helt nya ljudåtergivningen. För du har ald
rig hört något liknande. Inte ens från oss. 

~----------------~-~~~---~--~~-------------, I Jag vill veta mer om nya JBL L212. _ - - I 
I I 
I Namn I 
I _. -·---~I 
I Adress I 
I I 
I Postor Ort I 
I SEPTON ELECIRONlC AB, BOX 4048, 42104 V. FRÖLUNDA. TEL 031-299400. I 
L ___________________________________________ ~ 
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Soundcraftsmen MA 5002, 
ny USA -effektförstärkare 
i energisnålhetens tecken 

CalifomieTfföretaget Soundcrqftsmen, mest känt 
för sina ekvalisatorer, har nyligen introducerat ett 
250 W starkt t:ffektslutsteg som man kallar ''Vari
portional-kontrollerat ". 

Bengt Olwig har triiffat företagets chtifskon
struktör Paul Rolfes och rapporterar här om detta 
nya, patentsökta koncept. 

Styrkrets 

U+hög o---------------~~--~~ 

U+I å g O----flll------------lf------------I 

o Drivste g r---------~------._--_4~---o Utgång 

U_I åg o---IE='------+----------. 

U-hög o---------------~~--_,( 

Fig 1. Ettforenklat schema över den kretstekniska uppbyggnaden 
av Soundcrqftsmen MA 5002. 

•• Så har då energisparandet slagit igenom 
även inom den tyngre Hi Ii-sektorn. På det 
amerikanska fOretaget Soundcraftsmen har 
man nu nämligen introducerat en helt ny 
kretsteknik när det gäller spänningsförsörj
ning i s k klass AB-förstärkare. Detta nya har 
man valt att kalla Vari-portionaloch innebär 
i korthet, att man arbetar med ett nätaggregat, 
vars levererade drivspänningar beror av den 
idkommande audiosignalens amplitud. - Jfr 
Hitachis Dynharmonylösning med "efter
brännkammare". 

Som framgår av det förenklade kretssche
mat ifig 1 arbetar man med två positiva resp 
två negativa matningsspänningar förbundna 
med varandra över ett speciellt kontrollsys
tem (det rör sig således inte om någon variant 
på det dubbla konventionella nätaggregatet i 
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enlighet med det "gamla H-K-receptet"). 
Vid låga och medelhöga effektuttag försörjs 

effektförstärkarens utgångstransistorer med 
2/ 3 av maximalt tillgänglig matningsspän
ning. Strax innan en toppklippning av audio
signalen befaras inträffa, aktiveras den s k 
Vari-portion al-logik -kontrollkretsen. Denna 
styr i sin tur en effekttransistor, kopplad som 
ett serieelement mellan de två fasta matnings
spänningarna. På detta vis är det möjligt att 
kontinuerligt variera drivspänningarna till 
sluttransistorerna mellan 2/ 3 och 3/ 3 av 
maximal matningsspänning. 

Avkärtningen för styrsystemet sker över ef
fekttransistorernas kollektor-emitter. Om vär
det på deras Uce understiger ett förutbestämt 
värde, initieras således den kontinuerliga ök
ningen av matningsspänningen, tills man på 

nytt fått tillräckligt högt U 
kan man undvika att sluttransistorerna drivs 
till bottning med resulterande klippning. 

En viktig förutsättning för att reglermeto
den skall fungera utan att det uppstår några 
hörbara effekter i ljudåtergivningen är emel
lertid att reglersystemet är snabbare än den 
maximalt reproducerbara signalformens stig
tid. I Soundcraftsmen MA 5002 har själva 
audiodelen en slew-rate på approx 50 V hs 
och reglersystemet ca 150 V/!S, enligt Paul 
Rolfes. 

Låt oss studera några olika oscilloskopfo
ton som tydligt åskådliggör reglersystemets 
arbetssätt : 

lfig 2 har vi avfotograferat dc-nivån på ef
fekttransistorernas matningsspänning samt 
den utsignal som uppstår, då effektförstärka
ren matas med en låg 1kHz sinusvåg. Som 
framgår av fig håller sig utsignalen väl inom 
gränserna för vad förstärkaren förmår levere
ra med den lägsta matningsspänningen utan 
att några som helst tendenser till toppklipp
ning av utsignalen föreligger. 

Om man nu ökar insignalen så pass mycket 
att utsignalen uppnår i stort sätt samma topp
spänning som drivspänningen till sluttransi
storerna (d v s i det här fallet 2/ 3 av maximalt 
tillgänglig drivspänning), aktiveras den s k 
Vari-portional-kretsen och matningsspän
ningen till sluttransistorerna höjs så pass 
mycket som behövs för att utsignalen ska 
återges så olimiterad som möjligt (fig 3). 

Denna reglerprocess fortgår ända tills 
maximalt tillgänglig matningsspänning upp
nåtts över sluttransistorerna (fig 4). 

Ökas i detta läge insignalen till effektför
stärkaren ytterligare, uppstår toppklippning 
på samma sätt som för konventionellt upp
byggda effektslutsteg (fig 5). 

Inga stora termiska förluster 
uppstår med Vari-drivningen 

Vari-portional-systemets uppenbara förde
lar ligger framför allt i ett förstärkarens elek
tronik inte behöver arbeta med höga värme
förluster utom under korta tidsrymder, då t ex 
en kraftig transient återges i programmateria-



FrontJnanövreringen är bara eU: av skälen till aU: du 
bör titta närmare på Aiwas nya slåvspelare. 

Eftersom Aiwas nya skivspelare manövreras från fronten, kan 
du sköta dem till stor del utan att lyfta på plexihuven: Du kan 
exempelvis ställa in exakt rätt hastighet (med hjälp av strobo
skopet) när huven ligger på. 

Men frontmanövreringen är bara ett av skälen till att 
Aiwas skivspelare är intressanta för den som letar efter en 
verkligt högklassig skivspelare. 

Båda skivspelarna har höljen av pulveriserad sten, harts 
och glasfiber : Nära nog samma egenskaper som marmor. Det 
betyder att risken för vibrationer som kan ge upphov till 
akustisk återkoppling (rundgång) är borta. Båda skivspelarna 
är direktdrivna. Båda har helt nykonstruerade, servokontrol-

lerade motorer som ger förnämligt låga svajvärden. 
Du har också möjlighet att synkronisera de nya skiv

spelarna med Aiwas kassettdäck AD-6550 och AD-6800, lik
som med stereo kassettradion TPR-920 och AF -3090, som är en 
receiver med inbyggd kassettbandspelare. Synkroniseringen 
innebär automatisk start av kassettbandspelaren vid inspel
ning från skiva. 

Aiwa AP-2500 är dessutom försedd med muting: En 
elektroniskt styrd enhet eliminerar det missljud, som kan upp
stå när pickupnålen möter skivan. 

Du är mycket välkommen in till din Aiwa-handlare för 
en demonstration! 

Aiwa AP-2S00. Motorn styrs av ett fotoelektriskt system: 
En ljusstråle från en diod passerar 300 små hål i motorns rotor. 

Ljuspulsernas frekvens detekteras och styr på elektronisk väg in o torns varvtal så att 
svajningen blir mycket låg. Starttiden är endast ett halvt varv. 

i
' Aiwa AP-2200. En mycket kompakt skivspelare som därmed är lättPlacera1 · 

Hastigheten styrs på magnetisk väg med hjälp av Hall-element. 

'-" \ 

Fakta Aiwa AP-2500 
Manövrering Automatstopp 
Hastigheter 33, 45 varvlmin 
Finjustering av varvtal ±496 
Sva .,Jing, vägt värde, DIN 0,04596 
Drivmekanism Direktdrift 
Motor Likströmsmotor med foto· 
elektrisk servostyrning 
Skivtallrikens diameter 314 mm !II, 
1.4 kg 
Antiskating a 
NMkraftsinställning Motvikt 
Pickupe/ement Audio-Technica 
AT 13Ea 
Rekommenderad nålkraft 
7,5-17,5mN 
Rekommenderat "nå/tryck" 
0,75-1,75 g 
Nå/spetsradie 18/5 ~m 
Frekvensomfång±2dB 
15-28,OOOHz 
Utspänning per cm/sek 0,85 m V 
Kana/separation 500-6300 Hz/ 
10kHz 22/20 dB 
F'ädrin smjukhet 27 ~m/mN 
Rör/ignå/spetsmassa 0,5 mg 
Princip Rörlig dubbel magnet 
NMen utbytbar Lätt 
Standardfäste för pickup Ja 
Kontakttyp Phono 
MåttBXHXD 480X152 X404mm 
Hö/je Antracit/aluminium 

Fakta Aiwa AP-ZZOO 
Manövrering Autoretur 
Hastigheter 33,45 varv/minut 
Fin 'ustering av varvtal +396 
Sva 'nin ,vä t värde 0,06596 
Drivmekanism Direktdrift 
Motor Servostyrd borstlös lik-
strömsmotor 
Skivtallrik 306 mm !II, l kq 
Antiskating a 
Nå/kraftsinställning Motvikt 
Pickupe/ement Audio-Technica 
AT 12XE 
Rekommenderad nå/kraft 
1O-17,5mN 
Rekommenderat "nå/tryck" l 1,75g 
Nålspetsradie 18/8 ~m 
Frekvensomfång ± 2 dB 
15-25,OOOHz 
Uts änning er cm/sek 0,85 mV 
Kana/s1::.aration 500-6300 Hz/ 
10kHz 3/18dB 
F'ädringsmjukhet 26 ~m/mN 
Rörlig nMspetsmassa 0,5 mg 
Princip Rörlig dubbelmagnet 
Nålen utbytbar Lätt 
Standardfäste för pickup a 
Kontakttvp Phono 
CD-4 förberedd a 
MåttBXHXD 424 X123X359 mm 
Höre Antracitisvart 

AIWA 
Centrum Radio AB, Fack, 12305 Farsta, Stockholm 08 /930740, Göteborg 031/17 21 00, Malmö 0401100300, Sundsvall 060/124550. 
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Fig 2. Här ett oscilloskopfoto på hur den positiva 
resp negativa nuztningsspänningen ligger iforhål
lande till utsignalen då forslärkaren är måttligt 
utstyrd. 

Fig 3. Motsvarandefoto då utsignalnivån ökats. 
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let. 
I Soundcraftsmen MA 5002 är det emeller

tid även möjgligt att driva förstärkaren konti
nuerligt till samma utetTektnivå som för tran
sienter. Jämfört med normala klass AB
etTektslutsteg i 250-wattsklassen har Sound
craftsmen MA 5002 totalt ca 200 watt lägre 
effektförlust. 

Vad övrigt av intresse kan man finna i MA 
5002? För att minimera alla onödiga distor
sionsalstrande kretsar har man hos Sound
craftsmen tagit fasta på sentida rön om de ne
gativa etTekter som uppstår då man använder 
strömbegränsande kretsar på utgången av ef
fektslutsteg. Resultatet har blivit en helt "ren" 
förstärkare, där man i stället får konventio
nella strömbegränsare utnyttjar s k crow bar
skydd, d v s en från strömförsörjningstekni
ken välkänd metod där man etTektivt stänger 

Fig 4. Här har utsignalen ökats till i det närmaste 
full utstyrning. 

Nya 

av alla spänningar inom etTektförstärkaren i 
händelse av feL I stället får att som brukligt i 
crow bar-sammanhang "smälla säkringar", 
har man på nättransformatorns primärsida 
kopplat in en triac som bryter spänningsmat
ningen strax innan crow bar-funktionen akti
veras. Efter ca 2 sekunder startas systemet 
automatiskt igen. 

Bland övriga "finesser" märks en kraftigt 
tilltagen, ostabiliserad nätdel med hög sym
metri för lägsta möjliga dc-otTset på högtalar
utgången. För temperaturavkänning på slut
transistorerna används ett halvledarelement 
som är kopplat så, att det kan aktivera crow 
bar-systemet. 

Slutligen har man eliminerat alla typer av 
skyddsreläer på högtalarutgången, eftersom 
man anser att dessa har en ljudförstörande in
verkan. • 

Fig 5. Begynnande klippning av utsignalen. 

ELFA katalogen 
snart här 

"Allt mellan antenn och jord" - produktkatalogen som blivit 
nIigot av en uppslagsbok för olla som sysslor med elektronik -
kommer snart ut med 1978- lirs modell. 

ELFA-katalogen ger, med sina 1.136 sidor, en översiktl ig bild 
av dagens komponentmorknad. 
ELFA-katalogen omfattar elektronikkomponente"r, mHtinstrument, 
halvledare med IC-kretsar och optoelektronik, mikrodatorer, 
chassisystem, boxar, kabel, verktyg, amotörradiomottagore, 
förstHrkarbyggsatser, hifi - och studioutrustn ingor, fack
litteratur m.m. 
ELFA-katalogen sHndes utan kostnad till berörda företog, 
institutioner och skolor. Privatpersoner kon rekvirera katalogen 
mot postförskott (kr 17:-), genom inbetalning p6 postgirokonto 
251215-0 (kr 14:-) eller med likvid i frimHrken (kr 14:-) 
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AUDIONYTT 
IKORTHET 
Pro Sound heter en Fjärran Östern-byggd special
linjeapparat som Expert-kedjan distribuerar. Den 
omfattar ett fullständigt audioprogram och f n har 
man fyra elektronikenheter under lanserande. för-
stärkardelarna 940/ 
och skivspelaren AD 800, alla utförda i svart fi
nish. De båda receiverenheterna ger 32 resp 48 W 
ut per kanal och båda har utöver FM-band också 
ett AM-band. Programmet kompletteras' av olika 
Mirsch-högtalare. 

Kassettdäcket har tonhuvuden av hård-Perm al
loy. alltså inte ferriter. Motorn är generatorstyrd 
för hastighetskonstanthållningen. Mpx-filter ingår 
och givetvis Dolby. 

Skivspelaren är direktdriven och har stroboskop 

jämte reglering av varvtalet med separata organ. 
Våra foton visar receivern Pro Sound och kas

settdäcket. 
En annan kassett som lanseras i vårt land nu är 

Akais GXC-730D, som är ett frontmatat däck 
med autoreversering. Det kan "gå baklänges" både 
under in- och avspelning, står det faktiskt i fabri
kens papper ... hur man nu skall tolka "capable of 
automatic reverse during recording and play
back . . . ". 

Annars har vi här Dolby. mpx-filter. inbyggd li
miter , treläges bandväljare och lampor som visar 
bandriktning. Tre tonhuvuden med ett kombi huvud 

placerat mellan två raderhuvuden. Vi får dubbla 
kapstandrivningar för bästa stabilitet i bandets bå
da drivriktningar. Plus Akais ADR, automatiska 
distorsionsreducering. som justerar diskantens kur
va under inspelning medan im-produkterna hålls 
nere över hela tonområdet. 

En annan reverserbar kassett är den nya 901 
från Dual i Tyskland, dvs det är en utvecklad 901 
som heter C 939. ln- och avspelning utan att man 

behöver vända på kassetten manuellt - se det är 
klarspråk om funktionen. det - och tre bandsorter 
är användbara. En speciell Fade Edil är en funk
tion som möjliggör upp- och nedtoningar i efter
hand. Upp till 17 kHz får man med ferrokromband 
och S/ N uppges av de noggranna Dual-teknikerna 
till 65 dB med dylikt band. 65 dB eller bättre. Hör
telefonutgång finns också. Fotocell i Darlingtonut
förande. 

Det brittiska högtalarprogrammet från Wharfe- ...... 
dale och viss musikelektronik från Rank i England ...... 

lillA liTE S'M DU DIiAIi ' Milli/NG DINA SIlI"1i I SMUTSEN 
-SilA DU DIiA 'Milli/NG SMUTSEN I DINA SIlI"1i1 

Måste man använda vätska för att få skivor
na riktigt rena? 
Man kan ibland tro det när man läser annon
ser för skivrengörare. Men vätskor och kemi
ska preparat tar inte bort, de bara löser och 
binder smutsen. Du måste ändå torka av ski
van och då repas den av sandkorn och annan 
olöslig smu ts. 

Har Du sett vad som egentligen hå'nder när 
Du torkar eller borstar en skiva? 
Borsten eller trasan släpar med sig smu tsen 

» och repar därigenom skivan, brus uppstår. 

En driva bildas där Du lyfter och Du får så
ledes mer smuts på vissa ställen. 
Bruset på dina skivor är precis som det låter 
- ett orent ljud. 
Torka därför aldrig ren en skiva, varken vått 
eller torrt. 

Nu kan Du lyfta bort smutsen, utan att re
pa och utan att lämna dammrester. 
PIXALL-dammlyftaren, tar bort smutsen 
rakt motsatt väg som den kom dit. Dammet 
har sugits fast vid skivan genom statisk elek
tricitet. PIXALL lyfter bort den med en 
överlägset starkare kraft. Rakt upp, utan . 
repor och spår. 

Ett rent ljud - en bra investering. 
Låter Du PIXALL lyfta bort dina ljudprob
lem så ger Du skivorna längre livslängd. 
PIXALL finns hos din Hi-F i-handlare. 

Box 4054, 42104 Västra Frölunda Tel. 031-298685 
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kommer att lanseras under 1978 för fullt av den 
nye importören. ElektroboIm. som tidigare säljer 
TDK-tapen. Wharfedales sortiment omfattar sex 
modeller. Tre av dem avses bli salufOrda som 
byggsatser dessutom. En intressant nyhet är den 
s kisodynamiska diskantstrålare som några av 
dessa högtalare fOrses med. RT har tidigare redo
gjort för vad Ranks isodynamiska element står för 
i samband med en hörtelefoniansering. De nya E50 
och E70 - se bild - har hög känslighet. då l W 
in ger 94 dB ut vid l m. De här kanske för popljud 
främst tänka ljudkällorna . har akustiska anpass
ningsreglage för bästa tonkurva i olika rum. 

Från västtyska Hennel, tillverkare av Heco
högtalarna, kommer nu ett par småhögtalare med 

inbyggda förstärkare för bl a anslutning till 
TV-mottagare. På bilden ses Heco 3000 i genom
skärning och Heco 2000. vilka kan belastas med 
60 resp 80 W. men primärt skall man använda de 
inbyggda stegen. Man ställer framifrån in önskad 
effekt som tillförs högtalaren. De nya Heco har 
automatiskt tillslag som aktiverar förstärkeriet då 
signal ligger på. Efter slutad användning slår det 
av efter tre minuter. 

Bruttovolymen är på blott sju liter i Heco 2000 
medan den större modellen har 14 liter. Båda är 
tvåvägssystem. 

Man har alltså tagit upp en gammal ide och ger 
den i dag den innebörden, att man med sådana här 
högtalare skall kunna flytta omkring dem i hem
met och från t ex en liten transistorradio etc få ut 
ett "stort" ljud. Också fOr samlingslokaler etc där 
man inte har någon permanent P A-ljudanläggning 
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är dylika ljudkällor en fördel. 
Mitsubisbis i Sverige nya modellprogram återger 

vi här några exempel från. Gemensam för alla ap
parater. också de mera ekonomibetonade. är for
men med svagt avfasade kanter och aluminiumfar
gade fronter. 

Det minsta systemet är uppbyggt kring en för
stärkare som ger 2 X 25 W (FTC). DA -U200. Se 
bild. Här får man dubbla högtalarutgångar och en 
volymratt som fått 41 klick lägen som stoppunkter. 

Skivspelaren7.DP-300 är lite mera påkostad och 

-hör hemma i en 100 W-kombination med stärka
ren DA-U300 som centrum. Skivspelaren är direkt
driven och avsedd för manuellt handhavande. 
DC-servomotor ingår liksom belyst stroboskop. 
Krökt tonarm och en Ortofon-pick up. FF J 5 E 
Mk II. Pris ca l 395 kr. 

Också ett par kassettdäck ingår i det nya Mitsu
bishiprogrammet. som Gadelius importerar. 
. Också Aiwa har ett nytt program. ur vilket vi 
visar den uppmärksammade kassettspelaren AD-
6550. Detta frontmatade däck har ett par ovanliga 
detaljer: 

Marknadens hittills enda däck med en krets som 
i minuter visar hur mycket band (inom 30 s tole
rans) som finns kvar att använda. Ett gängse räk
neverk säger ju inget om den reella tiden. Indika
torn är kalibrerad för C 60. C 90 och C 120-typer
na. 

Man kopplar in den här kretsen med en tangent, 
och det är i det vänstra utstyrningsinstrumentet 
man har tre extra skalor fOr de här bandtyperna. 
Själva tekniken bakom detta bestås aven 24-polig 
ringmagnet. Den sitter på avspolningsaxeln. Då 
den roterar, alstras ett magnetfält som inducerar en 
växelspänning i en detektorkrets. Då avspolnings
hjulets hastighet ändras. beroende på kvarvarande 
bandmängd på spolen, får man ut en växelström 
med en frekvens som är lägre eller högre. beroende 
på om det är mer eller mindre band kvar på rullen. 

Signalen man får förstärks och hackas till 
4-kantpulser. I ett pulsräknande steg omvandlas 
dessa pulser till en likspänning som driver indika
torvisaren. 

Bättre kassettdäck har omkopplingsbar förmag
netisering fOr olika bandtyper. Då speciellt nor-

mal- och lågbrusband uppvisar stora variationer i 
banddata mellan olika märken. ger en fixlägesin
ställning inte alltid bästa resultat. Jfr RT:s bygg
projekt To-Bias nyligen! Man behöver alltså både 
kunskap och instrument för att göra individuella 
trimjobb. 

Nu har biasförspänningen på AD-6550 möjlig
het till individuell behandling av varje band genom 
en kontroll på panelen. Nytt är inte bara detta utan 
att man själv snabbt och riskfritt kan ställa om 
förspänningen, varvid man som referenssignal an
vänder FM-områdesbruset som alltid ligger på 
mellan två stationer. Man behöver alltså en tuner 
att ansluta Med korrekt bias får man bästa ton
kurva och lägsta distorsion. kanske också bättre 
bandekonomi. Man kan ju då optimera däcket för 
LH-band och slipper då köpa de dyrare slagen 
band. 

Aiwan har två toppvärdesindikatorer. Många 
har ju en enda. fast sådan lysdiod som blinkar då 
signalen mättar bandet maximalt. Med bara en så
dan indikator kan det ibland vara svårt att se gra
den av bandmättnad. Man kan råka få distorsion 
- eller också drar man ned och når aldrig grän
sen, dvs man underst yr. 

AD-6550 ger i första steget signal för nivån + 3 
dB och om man därpå når + 7 dB lyser nästa diod 
och varnar fOr klippning. 

Jfr med JVC 1770 t ex. som har en hel ramp 
med .dioder. 

Fig härintill ger principen för magnetgivarens 
arbetssätt och bandmängdindikeringen. 



Två nya hifi-produkter från Nakamichi! Precis vad du 
har väntat på. Förtörstärkaren 410 och effektförstärkaren 
420. Kompakta, med måtten 40 x 8 x 22,5 cm, och med 
en raffinerad design. Helt och hållet Nakamichi i kvalitet 
och utförande. 

Förtörstärkaren 410 ger praktiskt taget distorsionsfri 
förstärkning. Pickupingången har en unik kretslösning 
som eliminerar brus och distorsion och som alltså ger 
största möjliga dynamik. Tre ingångskänsligheter gör 
det möjligt att använda ett stort antal olika pickuper. Det 
finns t.o.m . ett urkopplingsbart subsonicfilter (-45 dB 
vid 10 Hz) som minskar påverkan av ljudet på grund av 
rumble och tonarmsresonanser. Andra finesser är förbi
kopplingsbart tonkontrollsteg , variabelloudnesskom
pensation, hörtelefonuttag med hög utnivå och en vo
lymkontroll med 2 dB-steg . 

Effektförstärkaren 420 ger en uteffekt på 2 x 50 W vid 
8 ohm inom 5-20.000 Hz med mindre än 0,02% harmo
nisk distorsion . (Vill du ha högre uteffekt kan du kombi-

nera två st 420 och Nakamachi bryggkopplingsel)het 
BA-100. Då får du hela 2 x 120 W uteffekt) . Den har en 
unik effektdel som eliminerar övergångsdistorsion utan 
att använda hög tongångsström. Det ger en låg arbets
temperatur, vilket i sin tur leder till längre hållbarhet. Vi
dare har 420 en högeffektiv torroidtransformator för nät
delen, låg negativ återkoppling och en idiotsäker 
skyddskrets - allt detta är saker som ger bättre data och 
högre ljudkvalitet än de relativt låga uteffektdata låter 
ana. 

Nakamichi 410 och 420 ger en ny dimension åt ditt 
lyssnande. Titta och lyssna på dom hos din hifi-fack
handlare. Det blir en upplevelse. 

NAKAMICHI Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna 8 MEDLEM AV SVENSKA HiFi INSTITUTET 



Fig Il. Ur säsongens Sony-program väljer vi den 
här, TAE-5450, som har separata tonkontroller för 
varje kanal, tacknämligt. De är stegade i dB med 2 
dB åt gången. Förförstärkaren har vidare valbara 
brytfrekvenser som inte låter lyssnaren behöva off
ra viktiga delar av mellanregistret. Uttag finns för 
anslutning av separat Dolby, fk-variator etc. 5450 
har dubbla grammonfoningångar och tre högni
våingångar samt dubbla bandingångar med över
kopieringsmöjligheter. 

Volymkontrollen är en tjockfilmkrets med hög 
precision. Tre filter ingår, varav ett är utkopplings
bart (den fysiologiska volymkontrollen). 

på att bli klassiska, fast Otala aldrig bokstavligen 
menade att man skulle hålla sig till den siffran som 
om vore den av Gud given. 26 dB kom att utgöra 
ett approximeringsvärde som visade sig vara myc
ket användbart, men det är på inget vis något heligt 
tal. Förstärkaren levererar effektmässigt 150 W 
per kanal i 8 ohm och den kan klämma ut med upp 
till 30 A!! Tomgångsströmmen ligger·S -10 ggr 
högre ställd än på alla andra forstärkarkonstruk
tioner vi har oss bekanta. Och till ett pris av l 100 
dollars råder det väl inget tvivel om att det kom
mer att bli en mycket eftersökt, efterapad och på
passad konstruktion som kanske kommer att bilda 
skola inte minst med tanke på det rykte mr Curl 
har. 

TEAC 

Den japanska firman Teac som specialiserat sig på 
band- och kassettspelare är ju en av de absoluta 
storsäljarna i båda avseendena. Den mycket fram
gångsrika linje som ftrman driver under namnet 
Tascam har inte minst bidragit till att befåsta po
pulariteten också i de läger man brukar kalla halv
eller hel professionella. Under namnet Tascam byg
ger man ju både större och mindre mixningsenhe
ter, mångkanalbandspelare och annan utrustning 
som hör hemma i den lilla och medelstora studion. 
De här utrustningarna köps med forkärlek av 
många välsituerade amatörer som bygger upp sina 
egna små studios hemma, och apparaturen har ge
nomgående ett gott rykte. Vissa av de mera påko
stade mixrarna är klart intressanta också for stora 
rundradioforetag, filmbolag m fl högprofessionella 
avnämare. 

Under Teac-namnet marknadsfor man mest en 
serie gediget gjorda kassettspelare och naturligtvis 
firmans världen över bekanta linJ'e av stora band
spelare; Teac konkurrerar i Japan främst med De
non och Sony och den här trion i sin tur har ju 
under många år gjort allvarliga fOrsök att bryta in 
på de marknader som t ex Revox och Tandberg 
behärskar i olika världsdelar - man har nog haft 
ganska avsevärd framgång också i det får väl sä
gas. Vad Teac fn har i görningen är en ny stor 
bandspelare som kallas F-i och som verkar vara 
en ytterligare forbättring av toppmodellen 73oo 
men som snarare är en radikalt nyutvecklad mo
dell med en rikedom av justerings- och korrek
tionsmöjligheter. Något som säkert bidragit till att 
Teac säljer så bra är att man på ett tidigt stadium 
rorenade sig med den amerikanska elektronikfir
man dBX, vars brusreduktionssystem numera all
varligt hotar Dolbys hegemoni på området. dBX 
kan man hos Teac antingen få integrerat i bandspe
larna eller som en lös modul till . 

I övrigt presenterade Teac internationellt sett 
den här hösten fyra nya frontmatade kassettsystem 
med tilltalande design. 
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Fig 10. Shure i USA har lanserat två nya, kompak
ta högeffekttåliga högtalarsystem som heter SR 
112 och 116. Båda sägs ha identiska prestanda 
men 112 är en permanentinstallerad inomhuspjäs 
medan 116 är en portabel enhet som är extra för
stärkt för mobilt bruk. Båda avses tillkopplade 
kraftiga effektstärkare och båda tål 100 W konti
nuerligt i sina 8 ohm. Shures egen SR 105 C-E6 
nämns som lämpad. Man tär ut 95,5 dB SPL på 
1,2 m håll från dem med l W tillförd, och några 
knep för att hålla tonkurvan rimligt linjär sägs inte 
krävas. "Praktiskt taget rak" från 45 till 16 kHz, 
säger tillverkaren. Två kraftiga åttatummare för 
bas och en diskantdrivare av kompressorverkande 
typ kopplad till ett 120 graders radialhorn består 
bestyckningen av. Det rör sig om en basreflexkon
struktion med port eller tunnel framtill. Shure har 
provat de här högtalarna hos olika orkestergrupper 
och speciellt trumslagarna tycks gilla att höra sig 
själva över de här, ofta bakomstående Shureskå
pen. Också en del gitarrister tycks finna nyheten 
värd att jobba med - med de här kan man faktiskt 
kombinera P A -ljudet med instrumenten utan olä
genheter. Olika slags orkester- och estrad stativ går 
att tä till den här Performance-seriens högtalare. 

TECHNICS 

När det gäller det här märket från Matsushita är 
det alltid vanskligt att utge någonting för en nyhet 
- knappt har tidningen rullat genom tryckpressar
na förrän de innoverande och oavlåtet verksamma 
japanerna i Osaka har ute nya apparater. nya mo
deller och nya utföranden. Man dominerar också 
mycket starkt sin hemmamarknad och när detta 
skrivs står det fullt klart att man har tagit det defi
nitiva klivet in i super-Hi fi -beståndet med ett par 
apparater som kommer att debutera våren 197H i 
J apan. RT har fått titta på dessa, och återkommer 
inom kort med detaljer. bl a sådana som rör ett 
mycket imponerande slutsteg. 

Det som är aktuellt på olika marknader i lite 
olika synkronitet med varandra beroende på vilken 
profil de olika säljbolagen uppvisar. är framför allt 
den nya s k professionella 90-serien som är en låg
profilerad apparatserie där följande komponenter 
ingår: 

SV 9070, som är en förförstärkare. SH 9020, ett 
stort stativförlagt utstyrningsinstrumentsystem 
med indikatorer för toppspänningar eller VU
indikering av nivåer. och SH 9010 som är en gra
fisk FK-variator med fem ställbara frekvenser för 
varje kanal. Varje frekvens kan också förflyttas 
upp eller ner och ändras i fråga om sitt Q-värde. 
SE 9060 är ett effektsteg och ST 9030 är en tuner. 
En av de mest påkostade och ovanliga apparaterna 
i den här serien är nog tunern som har en del fines
ser. inte då bara att man kan välja mellan bred
och smalbandsläge för mellanfrekvensen utan att 
tunern är så gjord att man obehindrat kan återge 
4-kantsvar med den. Detta har R T tidigare antytt 
och det hela är väl en sak som man nu tillgriper för 
att .föra upp tunerkonstruktionerna ännu ett pinn
hål högre i avancemang. Faktum är att man får en 
perfekt kantvåg ut från tunern om man matar in 
sådan i den. Känsligheten uppges till 2.2 Il V vilket 
skall stå for 50 dB signal/brusförhållande. Alla 
sorters spurioser och undertryckning av icke öns
kade frekvenser ligger på 135 dB! Distorsionen är 
så låg som 0.08 %. Till hela den här imponerande 
90-serien levereras en elegant och hjulgående vagn 
som heter SH-999 där man har plats för band och 
LP-skivor i botten. 

Men Technics skulle inte vara Technics om man 
inte hade ännu flera nyheter att presentera. t ex lite 
förbättrade versioner av den fina och stora 
i500-bandspelaren som onekligen hör till de allra 
mest avancerade som Japan kan uppvisa och där
med hela världen. men där priset ändå är uppnåe
ligt för breda kategorier intresserade. 

I floden av Technics-nyheter märker man i för
sta hand en serie digitalindikerande skivspelare. 
nämligen modellerna 1300 Mk 2, SL 1400 Mk 2 
och SL 1500 Mk 2 - alla modeller med kvarts
styrning av elektroniken. Självfallet är de direkt
drivna. 

En praktpjäs som Technics fått mycken beund
ran för på alla marknader är den största och dyras
te skivspelaren SP-lO Mk 11 som numera levereras 
i en Hi fi-modell kallad SL-lOOO Mk Il. Den sitter 
då monterad i en specialsockel som bara den kos
tar över 2000 kr. Den här sockeln är gjord av ob
sidian eller innehåller åtminstone en beståndsdel 
av denna vulkaniska bergart som strömmat ut ur 
vulkaner och stelnat till en fullkomligt glasartad 
massa med ett tätt glänsande. mussligt brott. Den 
här bergarten låter sig lätt klyvas till eggskarpa 
skivor som man lätt kan forma. I Technics utföran-
de är den här obsidiansockeln blandad med andra ..... 
mineral och plaster och formar en mycket värdig r 



AS3300 Amplifier 
SETTONS integrerade förstärkare AS 3300 är föregångaren i en ny design-era, som skapats aven av 

Frankrikes mest erkända industridesigners - Alain Carre - från Pierre Cardin koncernen. Förstärkarens 
unika kretslösningar och snillrika uppbyggnadssätt kommer att bli till glädje för många kräsna hifi-Iyss
nares öron. Kombinationen bra ljud och funktionell design har tidigare inte existerat i hifi -sammanhang. 

Exempel: 4 gangad volym lyfter förstärkarens dynamiska egenskaper till fulländning och ger lyssnaren 
en utsökt ljudupplevelse. 

För Dig som verkligen 
njuter av musiken 

Grammofoningången kan ibland vålla problem för den kräsne lyssnaren. Brum och brus har varit ett 
gissel för musikälskaren. SETTON har ett ingångssteg, som löser era problem, nämligen : 

Balanserad spänning ( + och - matad spänning) och ingångsförstärkare direkt vid kontakterna, ger ett 
ljud utan brum. Rätt val av ingångstransistorer och en mycket genomarbetad kretslösning ger en ljudåter-

. giynii?:I~ uJ;an brus. . -
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inramning kring den förnämliga skivspelaren. RT 
skall senare återkomma med detaljer om detta. 
Modell SL-IOOO Mk II förses nu med den tidigare 
beskrivna tonarmen modell EPA 100. som bekant 
en sensationellt utformad konstruktion där armen 
är gjord av nitrogen härdat titanium. ett resultat av 
mycket omfattande forskningar på samverkan 
tonarm/skivspelare. Bara tonarmen torde kosta 
omkring 2000 kr i Sverige. Hur de här sakerna 
såg ut visade RT i bild redan i februari 1976. 

THIEL 

är en ny och liten amerikansk högtalarfirma med 
unga entusiaster i ledningen. I första hand har man 
satsat på småhögtalare med aktiva ekvalisatorer 
anpassade till elementen så som man kan se det 
gjort i firmans första modell som heter 01. Det är 
ett 2-vägssystem med ett frekvensområde som om
spänner 30 Hz-16 kHz inom ±3 dB. Verk
ningsgraden på systemet uppges till 93 dB SPL!W 
mätt på en meters avstånd. Efter de uppgifter som 
framkommit från Thiel lyfter här den aktiva ekva
lisatorn tonkurvan med runt 12 dB vid frekvensen 
40 Hz, något som väl går ganska illa ihop med 
påståendet att den här högtalaren skall kunna 
kopplas till förstärkare som inte förmår lämna mer 
än kanske 10 W effekt. Man känner f ö igen det här 
konceptet från den första modellen av Bose-högta
laren där RT mätte fram att den aktiva ekvalisa
torn gjorde ett lyft med tonkurvan på hela 18 dB i 
basområdet för att man skulle kunna få ut någon
ting av högtalaren i de undre regionerna. Har man 
en så lågeffektad förstärkare som 10 W och anslu
ter en högtalare av det här slaget får väl sägas att 
man inte kan dra på speciellt kraftigt innan förstär
karen hamnar i totalt klippningstillstånd. 

Thiel visade också ett par nya prototypmodeller 
på CES, bl a då ett par golvstående 3-vägssystem. 
Också de hade aktiva ekvalisatornät inbyggda. 
Också om inte ljudet kan sägas ha varit perfekt, 
bör man väl hålla ögonen på det här företaget som 
uppenbart har lite ovanliga ideer. 

THRESHOLD 

Den här Californien-firman hör till de mest an
slående inom den nya ljudvågen i USA. Vi har ti 
digare visat firmans mycket stora och våldsamt 
flotta förstärkare som ju uppvisar påtagliga in
fluenser från Stax stora klass A-slutsteg. Tyvärr 
var man tvungen att lägga ner produktionen av den 
här förstlingsprodukten. klass A-slutsteget 800 A. 

Det är ovisst vad som låg bakom beslutet om ned
läggning, möjligen blev det hela för dyrt och på
kostat. Firmans chef heter Nelson Pass och han 
fortsätter sitt arbete längs de här linjerna har vi 
förstått. De ideer som låg till grund för den ovanli
ga förstärkaren 800 A, t ex klass A -drift utan 
nämnvärd värmeutveckling (!), ligger även till 

7 6 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1977 

Fig 13. Ett populärt bandspelarprogram tär före
trädas här av den kontinuerligt förbättrade Sony 
TC-765, som uppges komma upp till 20 kHz över 
band med 19 cm/s och Sonys fina ferrokromtape 
1100 BL. Två medelvärdesvisande instrument, me
kaniskt bandstopp och fjärrstyrmöjlighet ingår. I 
första hand säljer man 4-spårsvarianten av band
spelaren, där dynamiken anges till som bäst 66 dB 
(ovägt värde) med den höga hastigheten. 

grund för firmans nya förstärkare. Nelson har vi
dare tagit ut patent på ett aktivt dynamiskt Bias
system som låter firmans förstärkare operera i 
klass A, eller något man skulle kunna kalla kvasi
klass A, upp till mycket höga effekter , och som 
naturligtvis ansluter sig till den tidigare presentera
de lösningen som gällde för 800 A. 

Fig 14. Senaste tillskottet i Tandbergs TR 2000-se
rie heter 2040 och är en kanal- och frekvensindelad 
FM-receiver om 40 W FTC. DIN-siffran i 4 ohm 
är 2 X 70 W. OlM är uppmätt och anges som låga 
0,045 % - gränsen för godtagbart värde går vid 
0,2%! 

FM-delen kan förinställas på fem stationer. 
Känslighet i stereo: 201lV. 

De andra produkten från Threshold är en mind
re effektstärkare som heter modell 400 A. Det 
handlar om en förstärkare med 2 X 100 W per ka
nal i 8 ohm och med intressanta data. 

Som tidigare uppgivits i RT har Threshold kan
ske den första firma som i specifikationer och efter 
sedermera godtagna mätmetoder uppgav värden 
för DlM i sina produkter. För modell 400 är OlM 
eller TIM uppgivet till - 80 dB under en påtörd 
test~ignal vid effekten 10 W (I,5 kHz 4-kantvåg 
tillsammans med en 80 kHz sinusvåg som ligger 
20 dB under). Totalt klirr och all intermodulation 
anges till O, I % vid full utgångseffekt. Stigtiden för 
förstärkaren är 0,75 ilS eller som man uppger 750 
ns. Spänningsderivatan är 50 V/ilS. 

Threshold och Nelson Pass har också gått ett 
steg längre på den här vägen och uppger också hur 
snabbt förstärkaren kan leverera ström. Vi får då 
för 400 A ett maximalt strömvärde uppgivet till 25 
~/ ilS som derivata. 

Förstärkarens övre 3 dB-punkt ligger vid 500 
kHz. Dämpningsfaktorn uppges till 100 mellan dc 
och 20 kHz mätt på utgångsklämmorna. 

Förstärkaren är försedd med lysdiodindikering 
som visar både maximal signalstyrka och de ge
nomsnittsnivåer man tar ut från steget. 

Threshold har flera produkter i görningen, bl a 
väl det fysiskt absolut största slutsteg man någon
sin har skådat, Model 810. som ger 200 W per 
kanal i klass A och som mest av allt väl påminner 
om en modern skulptur. När de här raderna skrivs 
kan förstärkarjätten ha gått i produktion. 

Firmans första förförstärkare har också debute
rat. Den heter modell NS-10 och i flera avseenden 
är det en ovanlig konstruktion i det att den är myc
ket förenklat kretslöst, enligt Nelson Pass. Den är 
en s k single-ended amplifier i motsats till flertalet 
andra konstruktioner som arbetar med differentiel
la och/ eller symmetriska kretsar. Huvudsakligen 
består lösningen här av två spänningsförstärkande 
transistorer av bipolär typ som styrs av aktiva 
strömkällor och då med hög ström. Threshold
chefen Pass medger att han på så vis ju förlorar 
något i fråga om signal/brusförhållande, men han 
anser att detta kompenseras med en del andra 
egenskaper som han fäster större vikt vid. Så t ex 
har SN-10 en band bredd på 50 MHZ' och detta, 
påstår Pass, gör att förförstärkaren inte kommer 
att vara känslig för högfrekvensstörningar som se
dan demoduleras ner i det hörbara området. NS-10 
kommer kort och gott att behandla RF-signaler 
som vilken signal som helst och helt enkelt filtrera 
bort sådana högfrekvensförekomster i ingångsfilt
ret till slutsteget och följaktligen kommer man inte 
att höra närvaron av dessa signaler som knäppar 
eller annat oljud, enligt konstruktören. 

RIAA-korrektionen är av återföringstyp. Kret
sen har en fördröjningstid på 10 ns ; därav namnet 
på förförstärkaren NS-10. Grammofoningången 
tål 3 V innan det hela klipper, dvs ingången kom
mer aldrig någonsin att klippa under något så när 
normala förhållanden. Däremot kan utgången på 
förförstärkaren befaras klippa när insignalen på 
grammofonsteget uppnår 150 mV. Förstärkaren 
har 40 dB gain vid l kHz. Det var intressant att 
höra Nelson Pass argumentera för att använda så 
höga strömmar i förförstärkaren som hans gör. 
Han betraktar kort och gott förekomsten av ström 
som ett antal elektroner närvarande: Låg ström = 

få elektroner, hög ström = många elektroner i rö
relse. 

För att bespara läsarna en lång utredning skall 
vi göra Nelson Pass ide förståelig genom att dra en 
parallell med fUm och fotografi, och därmed kort 
och gott säga att ju flera korn som finns i film
emulsionen desto bättre upplösning och detaljrike
dom får vi, dvs resonemanget förutsätter naturligt
vis att det är en rimlig skikttjocklek det rör sig om 
så att inte ljuset sprids ut hur som helst i detta 
silverbromidrika skikt. "Ju fler elektroner, desto 
bättre elektrisk upplösning", säger den skämtsam
me herr Pass med dock allvarlig uppsyn. Att NS-
10 kommer att bli en kontroversiell produkt kan 
man nog säkert utgå från , då man känner herr Pass 
teoretiska bakgrundsresonemang som man väl 
kanske inte helt kan ta på allvar. 

VAN ALSTINE 

En annan figur som hade ordnat ihop en extremt 
bred ban dig förstärkare var debutanten Frank van 
Alstine. som tidigare gjort sig känd för att modifie-



Fig 15. Teac är ett aktat namn i bandanvändarkretsar. Vi börjar 
med att visa A-7300, som dock inte är någon direkt nyhet. 38 
cm/s, tvåspårsteknik, logikstyrd bandtransport och mixbara in
gångar. Balanserade trafoförsedda ingångar och direktutgång ef
ter avspelningselektroniken. Modellen RX har inbyggt dBX-sy
stem för brusnedtagning. Bandtransportdelen och elektroniken 
är här separerade i lådor. Så har vi Teac Tascam Series 80-8, 
en 8-kanalig bandspelare för halvtumstape. 38 cm/s, mixbara 
lil\ieingångar, Simul Sync-hållning och logikstyrd bandtrans
port. VU-metrar och lysdioder samt toppspänningsindikatorer. 

ra diverse Dynaco-modeller for Jensens Stereo
shop. Då han nu kommer fram i ljuset under eget 
namn och med egna produkter är fOrfOrstärkaren 
ModelOne fOrstlingen , men han har också när det
ta läses släppt ut en etTektforstärkare. 

På nytt rör det sig om en s k superforenklad pro
dukt, en konstruktion utan tonkontroller och den 
påstås vara den forsta fullkomligt dc-kopplade for
fOrstärkaren på marknaden. (Uppgiften har inte 
kunnat kontrolleras av RT.) 

Van Alstine har uppnått det här med en servo
kretslösning. Några detaljer om hans konstruk
tionsprinciper i övrigt är inte tillgängliga. Allting i 
den här burken är inkapslat och lagt på ett enda 
kretskort som bär upp all ledningsforing på ett 
mycket elegant sätt. Hela vägen har han använt 
dyra och utvalda komponenter. Volym- och ba
lanskontroller är utforda med konduktivplastmate
rial. 

Under demonstrationen på hotellrummet han 
hyrt kopplade van Alstine fOrforstärkaren rätt in i 
en TV-apparat fOr att visa att det inte blev någon 
som helst degradering ens aven videosignal , dvs 
han ville då visa att fOrforstärkaren hade en enorm 
bandbredd och mycket låg brusnivå. 

Van Alstines verifikationsmetoder är nog de hit
tills fräckaste som presenterats, eller vad sägs om 
fOljande uppgifter : Distorsion, mycket låg. Band
bredd, utmärkt bred. Signal/ brusfOrhållande, till
räckligt tyst. Fasvridning, extraordinärt låg. DIM, 
ovanligt lite. 

Det hela är naturligtvis ett forsök att efterapa 
Rolls-Royces klassiska och distingerade, lugnande 
forsäkringar , "tillräcklig etTekt finnes". Huruvida 
van Alstine kommer att framstå som audiotekni
kens Mr Rolls återstår dock att se, men kanske är 
hans, skall vi kalla det okonventionella grepp på 
datasidan en befriande sak i dag där det krigas in 
absurdum med alla dessa decimaler och kryptiska, 
kvasitekniska uppgifter som självfallet måste gå 
över huvudet på det stora flertalet köpare. 

VERION 

har, stick i stäv med alla utvecklingstendenser, lan
serat en transformator fOr pick uper av typen rörlig 
spole. Den heter Mark I och har mottagits ganska 
väl. Firman gör fyra skilda typer som sägs ha sin 
optimala anpassning for olika typer av pick uper 
enligt systemet elektrodynamisk princip. 

Transformatorn har skärmning mot störstrål
ning och omgivningspåverkande faktorer bättre än 
100 dB. Det av fabriken uppgivna störningstalet 
fOr Verion SPT Mk I och fOr EMT-versionen typ 
PP är blott 0,8 dB. 

Från VErion kommer också en serie s k tri
axialkapslar som i särskilt hög grad påstås elimi
nera högfrekvensproblem i stereoanläggningar. RT 
har ju i år sysslat något med den här nya kabel ut
vecklingen och med de aspekter man nu lägger på 

kablagets egenskaper. Allmänt kan sägas att kab
lar av det här slaget, speciellt då Verions kabel, var 
mycket i ropet under CES-mässan i Chicago och 
särskilt då på Bismarck Hotel , där en del av de 
mest avancerade produkterna ställdes ut. Bismarck 
Hotel ligger nämligen bara ett stenkast från värl
dens högsta byggnad, Sears-Towers. där det överst 
på toppen är inhyst ett par extremt starka radio
sändare for täckning av den amerikanska mellan
västern och naturligtvis stor-Chicago-området. De 
här starka sändarna hade självfallet alla möjlighe
ter till att stråla in i utställarnas forforstärkare och 
även i slutstegen, men några sådana problem 
märkte man inte. De här Verion-kablarna verkar i 
ganska hög grad eliminera problemet med högfre
kvensinterferens. 

WATERLOO AUDIO SYSTEMS 

Den här firman framställer några av Hi fi-indu
strins senaste voodoo-produkter, nämligen en skiv
tallriksmatta som skall fOr bättra isolationen mot 
vibrationer och även någonting som Waterloo kal
lar spårresonanser. Varje dylik "matta" skall kosta 

Fig 16. Teac, som också börjat göra receivers och 
skivspelare, vilka nu kommer i Sverige, har i A-
860 sitt mest avancerade kassettdäck för cc-syste
met. Inbyggd mixer med fyra ingångar och panpo
tar på varje. Före/efter-bandlyssning, Dolby och 
dBX II i samverkan! Inbyggd begränsare, om
kopplingsbara utstyrningsinstrument (medelvärde, 
topp) samt tre motorer, varav en servostyrd med 
fas-låskretsar. Tre tonhuvuden och dubbla kap
stanaxlar samt självjusterande tryckrullar ingår i 
det här påkostade konceptet. 

25 dollars, men det kanske är billigt ändå om de 
här tallrikpåi äggen verkligen fungerar som en ef
fektiv vibrationseleiminator. I takt med att alla tek
niska lösningar fOrbättras, uppträder ju flera av de 
största problemen hos skivspelare i dag på dessa 
områden. 

WIN LABS 

Detta företag fortsätter sitt arbete på att vidare
utveckla den ganska unika halvledarpick upen 
SDT-10. Det har inte visat sig vara alldeles enkelt: 
man har också nu besvär med frekvensgången som 
av och till visar upp besvärande resonansfenomen 
t ex runt \O kHz, men Sao Win påstår sig ha lös
ningar framme nu som skall fOrlägga resonanserna 
upp till runt 45 kHz. Det tycker vi låter ganska 
avskräckande med tanke på att man just i de fall 
man har väldigt bredbandiga pick uper lätt råkar 
få DIM-problem på halsen då sådana pick uper 
ansluts till mindre välgjorda fOrstärkarkonstruktio
ner. 

Den här WIN-pick upen har nu blivit fOrsedd 
med en mycket avancerad materialteknik: Ankaret 
i systemet är utfort i boron, och har en massa på 
0 ,34 mg och en diameter på 0,3 mm. 

En ny tonarm kommer också från Win Labs. 
Möjligen kommer den att gå i produktion något 
senare. Den här armen innebär att man gjort for
sök med att få kontroll på armens dynamiska spår
ningsegenskaper med hjälp av ett fjädersystem som 
skall detektera och kompensera fOr en del verk
ningar till fOljd av plattans skevhet. Det återstår 
givetvis att se om mekaniska anordningar av det 
slaget kan ha någon rimlig inverkan. 

YAMAHA 

Ytligt sett har det här japanska toppfabrikatet ett 
mellanår just nu. en period man använder till att 
konsolidera sina ställningar och de vunna fram
gångarna. där särskilt märks succen med B2/ C2-
kombinationen. På alla marknader har man gjort 
omtalade genombrott med den här förstärkarkom 
binationen som har så goda data och ger ett sådant 
välljud att man med fog kan säga att Yamaha sla
git en bräsch in i den allra översta Hi Ii-muren. 

Emellertid har nu kommit bl a en serie stora re
ceivrar främst avsedda for exportmarknaderna. 
Toppnamnet här är 2020, en med mängder av reg
lage och knappar översållad, men ändå ganska 
strikt designad apparat där man kombinerat det 
bästa av tunern 7000T med de yppersta man har i 
forstärkarväg. Resultatet har också blivit ganska 
anmärkningsvärt. I 2020 disponerar man en ett par 
hundra watt stark apparat som har en mycket fOr
nämlig radio del där man inte bara kan mäta sig
nalkvaliten på antenningången med ett visarinstru
ment, utan även har avstämningsinstrument till .... 
forfogande. Med en smart omkoppling kan signal- ...... 
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Fig 17. SAE - en raffinerad framtoning i svart 
och grafiskt vitt. Här den kombinerade förförs tär
karen-tk-variatorn (parametrisk) 2900. 

kvalitetsinstrumentet ihop med ännu ett instrument 
fås att visa avgiven uteffekt fOr båda kanalerna. 
Under dessa instrument sitter en ramp med diodin
dikatorer som visar olika drifttillstånd. En ytterli
gare fmess är att man tillgår valbara brytfrekven
ser för fOrstärkaren. Dessa väljs med knappar och 
man har t ex i basen övergången 500 Hz/ 125 Hz 
och för diskanten 2.5 kHz resp 8 kHz. Mellan des
sa reglage sitter en noll-kopplingsknapp. Vi har vi
dare en s k FM-blendkrets. som då signalen är för 
brusig för god stereo i översta diskanten lägger 
samman kanalerna över ca 12 kHz till en monoka
naL 

Från B2/ C2-kombinationen känner man också 
igen ingångssteget fOr phono som består bl a aven 
mycket lågbrusig krets fOr direktanslutning av pick 
up-typ rörlig spole. Utöver det kan två magnetody
namiska system anslutas. ·Den speciella "recording 
out" -selektorn som återfinns på fronten medger 
överkopiering av bandat material liksom transite
ring av signalen mellan två bandspelare. Ett läge 
innebär också pre out då allting är nollställt och 
signalen går "rakt igenom" förstärkaren. 

En annan finess av stort värde är att tonkontrol
lerna kompletteras med en speciell mellanregister
kontroll som kallas Presens. Med den kan man hö
ja upp frekvenserna i det mellersta tonområdet så 
att en alltid behaglig ljudbild kan fås. Ett låg- och 
ett högpassfilter kompletterar utrustningen. De har 
insatspunkterna 70 Hz, 15 Hz resp 8 och 12 kHz. 
Utgång för två hörtelefoner finns också på fronten , 
och högtalarväljaren har sex lägen, varav ett är 
noll , eftersom anslutna hörtelefoner inte automa
tiskt dämpar högtalarutgångarna. 

Yamaha har utöver 2020-toppmodellen en hel 
serie receivrar som också lanseras på den svenska 
marknaden. Vad som är gemensamt fOr hela den 
nya Yamahafamiljen är att man utgår från de tona
la kvaliteterna. Detta har ju sagts många gånger 
fOrr av andra tillverkare, men då Nippon Gakld 
gör det ligger det en särskild tyngd bakom orden. 
eftersom firman ju är världens största tillverkare 
av musikinstrument av olika slag. Som man själv 
säger, en stark estetisk känslighet finns i detta före
tag baserad på Yamahas sekellånga engagemang i 
musikinstrumentindustrin. Detta har varit vägle
dande for konstruktörernas tekniska ansträngning
ar. Utåt kommer det här till synes i att apparaterna 
specificeras enligt någonting man kallar NDCR. 
Det betyder Noise Distortion Clearance Range. 
Det är ett nytt koncept för datadeklaration och 
även om man har stött på ansatser till det här tidi 
gare innebär det nyheter. I korthet- kan man säga 
att NDCR-deklarationen ger de maximala och mi
nimalt erforderliga effektbehoven relaterade till ett 
användbart dynamiskt område fOr en viss angiven 
klirrfOrekomst där man har vägt ihop brus och 
distorsion. 

Yamahas hela kretstekniska policy f n går ut på 
att applicera NDCR-begreppet i vidast tänkbara 
mening och att konkretisera detta i termer av total 
karakteristik från phonoingång till högtalarkläm
mor. Detta, framhåller man med rätta, är en myc
ket bättre indikation på hur bra en fOrstärkare 
kommer att låta i praktiskt bruk jämfört med sed-
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Fig 18. SAE gör nu modellen 4000, som är ett 
elektroniskt delningsfilter, här visat med och utan 
hölje för transport. 
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Fig 20. Här är Technics nya tuner, ST-9030, som 
också den tänks stativförlagd. Reellt är de här gre
jorna lika solida som om de vore militärspecade. 
Tunern kan, efter vad vi själva sett, återge en inma
tad kantvåg helt invändningsfritt ... 

Fig 21. I räckan av många fma nya skivspelare har 
vi här Technics SL 1400 Mk U som har digitalan
givelse av inställd hastighet •.. Verken är kvarts
kristallstyrda för tidhållningen och de är direkt
drivna. Tonarmarna är också omgjorda mot tidiga
re och nu lättare samt rörligare. Montaget på en 
cirkelrund platta består, som synes. 

Fig 22. Här den minst sagt tlotta och imponerande 
nya Threshold 400 A, superstärll:are i A-klass med 
sitt nya förspänningssystem som medger A-drift 
över 500 W starka transienter per kanal utan pro
blem och utan stark hetta! 

vanliga mätningar från main input till speaker out
put. 

Fabriken har laboratoriemässigt ställt samman 
en hel rad kurvor och jämfOreiser som åskådligt 
visar vad man menar med de här begreppen. Men 
det ligger mer än så bakom det nya konceptet. I 
nästan alla Yamahas nya konstruktioner har t ex 
volymkontrollerna i fOrstärkarstegen lagts på ett 
mycket vettigare och mer signalkvalitetshöjande 
sätt än vad många andra konstruktioner uppvisar. 

Fig 19. Technics nya SE 9060, en kraftförstärkare 
i låg modul och med märkets knubbiga stativhand
tag i panelen. Prestanda är förnämliga. 

Volymkontrollen ligger nu inlagd i kretsarna på ett 
sätt som motsvarar vad man kallar "real life situa
tion". Utgångspunkten har varit att volymkontrol
len skall kunna relateras till insignalen på ett sätt 
som örat uppfattar som optimalt. Yamaha-tekni 
kerna har dragit på maximalt och sedan anpassat 
insignalen till dess att utsignalalstringen har nått 
en maxnivå som de har kunnat godkänna som en 
kvalitativ helhet. Volymkontrollen visar avtagande 
verkan till en punkt där utsignalen har fallit med 
- 20 dB. Det är i stora drag en motsvarighet till 
mekaniska mittiäget klockan 12 och man har fun
nit att det där motsvarar vad merparten av alla 
användare sätter som behaglig nivå for musiken. 
Oaktat att alla parametrar är mätta enligt det be
prövade konceptet full utstyrning, har alla insig
nalparametrar justerats över ett brett område så att 
receivrarnas totala prestandakarakteristik också 
har blivit en Iyssningsmässigt nöjaktig sak. Vad 
man hos Yamaha också tagit fasta på är den ut
bredda vanfOreställningen att det är mycket svåra
re att konstruera en fOrstärkare att ge maximala 
prestanda relaterat till fullt pådrag. I verkligheten 
är det ju så, att flertalet klass B-steg uppvisar 
mindre goda egenskaper vid låga nivåer. Man har 
korrigerat detta hos den nya generationen Yama
ha-receivrar och lagt prestandaspecifikationerna 
så, att receivrarnas ljudkvalitet är både mätmässigt 
och hörbart bättre eller åtminstone lika god vid 
låga nivåer som vid höga. Detta anser man hos 
Yamaha är ett vägande inlägg i en tid då effektsiff
rorna tenderar att åka expresshiss uppåt och då 
många bara vill ha höga effekter , men som tidigare 
har sagts torde denna tendens vara något på av
skrivning sedan något år tillbaka - man vill också 
ha kvalitet i ljudet, vilket kan vara en lite annan 
sak än bara råstyrka. 

Vi har tidigare nämnt att man hos Hitachi är i 
full fard med att utveckla ett revolutionerande nytt 
tonhuvud som arbetar med aktiva Hall-element el
ler magnetkretsar där Hall-elementteknik ingår. 
Hos Yamaha har man angripit problemet på ett 
annat sätt och nu är man fardig att visa världen en 
intressant lösning som bygger på den tidigare pre
senterade Sendust-forskningen, se RT 1976 nr 1. 
Sendust är ju en legering som består av kombina
tionen järn 84,5 %, kisel 9,7 % och aluminium 
5,8 %. Sendust är ett utomordentligt väl lämpat 
material fOr magnethuvudanvändningar och kom 
fram som en reaktion mot de hårdljudande ferriter
na. Sendust-forskningen är mycket gammal, den 
går ju tillbaka till I 930-talet som vi tidigare i detalj 
beskrivit. Emellertid fortsätter givetvis den profes
sionella industrins produkter att använda Permal
loy-tonhuvuden och hos Yamaha har man nu fun
nit tiden mogen att med Sendust fOrsöka uppnå 
någonting kvalitativt likvärdigt, men där Sendust
legeringens goda egenskaper behålls till fOrmån för 
slitstyrkan framfOr allt. Sen du st är i sig självt i viss 
utsträckning ett kritiskt material därfOr att mycket 
små fOrändringar i renheten eller i kombinations
proportionerna vållar försämringar av de magneti
ska egenskaperna ända upp till en 10-procentig 
ordning och högre. Yamahas motdrag mot det här 
är nu att introducera ultraren Sendust. 

Dessa nya tonhuvuden visar förnämliga egen
skaper i fråga om magnetisk permeabilitet över he- ~ .. 



OICILLO/KOP
IUCCE 
För ca ett år sedan introducerade vi LEADER 
oscilloskop på den svenska marknaden. Introduk
tionen blev en succe, större än vi kunnat drömma 
om. Detta bekräftar marknadens förmåga att 
välja nya oscilloskop när de " gamla goda" mär
kena har blivit alltför dyra eller fått andra 
problem. 
Att välja ett LEADER oscilloskop innebär för Dig : 
- lågt inköpspris 
- hög tillförlitlighet 
- goda triggningsegenskaper 
- stor tillbehörssats ingående i grundpriset 
- ett års garanti 
Välj även Du, LEADERS oscilloskop nästa gång! 
Många andra har redan gjort det. 

lBO-S06 A LBO-S08 

lBO-S1S 
e 2-kanaler DC-25MHz e signal & svepför
dröjning e TV-synk e single-svep e ADD/ INV-funk 
e 5mV känslighet e PRIS S 33S :- ex. m o m s 

LBO-520 
e 2-kanaler DC- 15MHz e TV-synk 
e 1 OmV känslighet 

e 2-kanaler DC-20 MHz e 2-kanaler, DC-30MHz e signaI
fördröjning e TV-synk e single
svep e ADD/ INV-funk e 5mV käns
lighet e PRIS 3700:- ex. m o m s 

e PRIS 1 890 :- ex. moms 
e TV-synk e ADD- INV-funk 
e 1 OmV känslighet 
e PRIS 2290:- ex . m o m s 

LAS-S500 
e kombinationsinstrument med 5 instrumentfunktioner: 
LF-generator, AC-mV-meter, svaj meter, oscilloskop, 
dämpare, 50W belastningsmotstånd 
e PRIS 6100:- ex . moms 

Andra populära LEADER-instrument är 
- svaj meter - distorsionsmeter - FM -stereo generator 
- LF-generatorer - frekvensräknare - amatörradioinstrument 
- svepgeneratorer - signalgeneratorer - frekvenskurveskrivare 

Sänd mig lEADERS katalog över Prisvärda 
Kvalitetsinstrument. 

Firma 

Namn M. BTENHARDT AB -.1------------------- Adress. 
Hässelby Torg 10, Box 331, 16203 Vällingby 
Tel. Stockholm (08) 73900 50 Tel. nr. 
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Varje dag utsätts dina kassettband för något som liknar en 
luftlandsättning. Det sker tyst och effektivt. Det är damm som 
faller ned och smyger sig in i kassetten. Damm som ger upphov 
till störningar och luckor (drop-outs) i inspelningen. Damm som 
sliter på tonhuvudet och smutsar ner. Damm som försämrar 
både ljudet och kassettens mekan iska funktion . 

Det första dammfria kassettbandet! 
Scotch-banden var dom första med sammetsrygg, den matta 
baksida som du så lätt kan skilja från den blanka som finns på 
alla andra kassettband. Sammetsryggen är ett tunnt kolskikt 
som leder bort den statiska elektric iteten. Kassettbandet blir 
urladdat och dammet fastnar inte! 

Högvärdigt järnoxidskikt.-----.+=-------- , 

Polyesterbas.----t-+-

Sammetsryggen -
det antistatiska 
kolskiktet. 

Sammetsryggen har dessutom några andra viktiga fördelar: 
JÄMNARE GANG.Bandet slirar inte. Sammetsryggen ger ett 

bättre grepp mot drivaxeln i bandspelaren. Risken för svaj och 
bandtrassel minskar. 

LÄNGRE LIVSLÄNGD. Med sammetsryggen blir spolningen 
jämnare, med mindre risk för skador på bandet. Scotch-bandet 
skyddar därför musiken bättre än kassettband med blank baksida. 

Scotch High Energy tillhör eliten 
bland kassettband! 
Detärett högvärdigtjärnoxidband , som passar alla kassettband
spelare. Ljudmässigt ärdet också ett av marknadens bästa. 

Tester visar (Radio/Television nr 10/77) att Scotch High Energy 
ligger i klassen Maxeli UD, Sony HF och Fuji FX. 
Trots sammetsryggen är Scotch High Energy inte ' 
dyrare än andra kassettband i samma ljudklass. 

Ännu så länge är Scotch kassettband 
ensam om att ha en 
matt, antistatisk baksida. 

Men hur länge? 
Andra kassettband 

måste ju snart tänka på 
att skydda sig från damm, 
dom också. 

ScotcH 
Det dammfria kassettbandet. 

P. S. Radio/Television nr 6- 7/77 hade en artikel om sammetsryggen. Ring eller skriv så skickar vi den . 3m 191 89 Sollentuna. Tel 08/7540080. 
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Den Nya 

KOMPONENTKATALOGEN1978 
I DIN BREVLÅDA OM ETT PAR DAGAR 
med bl. a. samt 

• Halvledare • Omkopplare • Kvalitet 
• Integrerade Kretsar • Lab-Kort • Bra Lagerhållning 

• Minnen • Komponent-Satser med snabba leveranser 

• Motstånd • Data Böcker 
• Kondensatorer • Instrument 
• Opto-Komponenter • m. m. 

Ett introduktionserbjudande följer med! 
Ring 040/12 04 10 eller skicka kupongen nedan så kommer katalogen omgående. 

• Många Nyheter 
• Applikationer på 

Linjära le 
• Fantastiska Priser, 

Förstås 

Vi vågar påstå att den är värd en femma, som Du kan betala i förskott (Postgiroinb., Frimärke eller Sedel) eller mot 
Postförskott (8 kr.) Skolor och Företag - Gratis. 

Obs! den 1 dec. öppnar vi butik i Malm'ö, 10% rabatt för dig som hämtar din order själv. 
(Gäller endast under december månad.) 

Ring in din beställning ett par timmar i förväg, så ligger den färdig när du kommer! Välkommen! 

Ja tack, skicka Komponent-Katalogen 78 idag! 

Namn .. . . . 
D Jag bifogar kr. 5:- i frimärken/sedel 

Företag/Skola 
D Betalar på ert PG-konto 388285-9 -

Adress .. . 
D Skicka katalogen mot postförskott (8 kr.) 

V. g. Texta! Postadress. 
RT 12 77 
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la frekvensområdet jämfort med den tidigare lege
ringen. Yamahas tekniker i Hamamatsu har mätt 
fram magnetiska egenskaper som ligger 25 % bätt
re än de som gäller for konventionell Sendust. 

Det hela är kanske inte forvånande, eftersom 
Yamaha är en av världens mest avancerade indu
strier när det gäller forskning på det här material
området. Metallbearbetning och metallurgisk 
forskning är ju ett område man utfor legoarbeten 
på åt praktiskt taget hela den japanska industrin 
och man har under årtionden byggt upp fomämli
ga laboratorie- och utvinningsresurser vid fabri
kens stora komplex som omfattar mycket avance
rade gjuterier. Vi kommer inom kort att presentera 
en specialartikel från Yamaha där det detaljredo
görs for det nya materialets egenskaper. 

I övrigt väntas Yamaha komma med ett par nya 
kassettdäck for lanserande 1978, och ytterligare 
apparater fOr ses med dessa s k NDCR-specifika
tioner som reglerar "kvalitetsavståndet" mellan 
signal och distorsion/brus. 

Med det här har vi nått slutet på våra över flera 
världsdelar spännande utblickar i fråga om audio
teknikens senaste utvecklingar och de framtidsvi
sioner som en god del av den här industrin arbetar 
med. Det är inte bara troligt utan högst sannolikt 
att det i dag skall vara möjligt for envar användare 
att finna en apparat så beskatTad att den kommer 
synnerligen nära det tänkta idealet. 

S-E B och U S 

Fig 24. Här Visioniks "satellitsystern" av högtala
re 502 + Sub 1,16 Hz till 30 kHz, tålighet 300 W. 
- Dahl Elektronik, Hamburg. 
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Fig 23. Här en ny tysk skivspelare, Visionik CEC 
8200, som hakar på trenden att lämna däckplattan 
fri och låta reglagen dra in i framstycket - blir det 
en hållbar trend? - Dahl-gruppen bakom Visionik 
har kostat på mer än l miljon DM i Berlin och har 
bl a gjort en serie mycket flotta högtalare. 

Fig 26. Yamaha låter nu högtalaren NS 500 debu
tera här på allvar - det är en basreflexlåda som 
låter mycket bra och som prismässigt hamnar ett 
bra stycke nedom NS 1000 Monitor. 

Fig 25. Här ses Yamahas mycket utvecklade och 
troligen unika receiver 2020, en 200-wattare som 
toppar det nya exportprogrammet. Se texten för de
taljer. 

33 <4111 ' 

Super-8 ljudet • • • 

hos filmapparatfabrikanterna är att ge ljud åt 
filmerna - utan större anspråk på att ljudet 
skall vara av hög fidelitet. I broschyrer och 
handhavandebeskrivningar är man också i 
allmänhet mycket förtegen med de prestanda 
man kan tänkas uppnå med apparaturen. 

En utveckling lik den som kompaktkasset
ten genomgått under många år ligger inom de 
tekniska möjligheternas ram. 

En stor rördel över ett 2-bandssystem bju
der naturligtvis super 8-ljudet i sin lätthanter
lighet, där i och för sig inte redigeringen kan 
räknas som lätt, utan vidare. Det är väl för
modligen också så, att det mesta som spelas 
in på kameror är tal och bakgrundsljud - det 
som verkligen måste ligga synkront. Musik 
sätter man i de flesta fall till ·i efterhand, och 
projektorerna ger i allmänhet bättre musi
kuppteckning än kamerorna. Vill man, kan 
man ju dessutom på det stadiet gå över till 
rullband eller kassett för musikpålägg. Inspel
ning av levande musik med super 8-kameror 
är ganska besvärlig om inte av andra skäl så 
helt enkelt p g a kassettens ringa upptagnings
tid! 

Låt oss nu avsluta detta med att hoppas att 
fabrikanterna nu utvecklar sina system så att 
vi får prestanda som ligger i klass med vad 
som är möjligt. Det borde nämlige.n vara fil 
mens magnetspår som är den begränsande 
faktorn i alla avseenden och det är det förvis
so inte i dag! 

BH 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
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MANGA KASSETrBAND 
SKRYTER MED AlT DE lÅTER 

LIKA BRA SOM MAXELL. 
DET ÅR LÖGN. 

Nu rasar kassettkriget som 
värst. Det ena märket försöker 
överträffa det andra med diffusa 
argument och diskutabla halvsan
ningar. 

Genomgående för många till
verkare är att man i annonser och 
broschyrer jämför sina band med 
MaxelI. Den naturliga förklaringen 
är inte bara att tusentals musik
älskare över hela världen väljer 
MaxelI utan också att Maxell-ban
den alltid placerar sig bland de 
bästa i objektiva tester både i 
svensk och internationell fack
press. 

Så här skriver t ex den stora 
svenska facktidningen Radio & 
Television i sitt senaste nummer 
(10): "Maxell-banden UD, XL I och 
UD XL II är utsökta vart och ett på 
sitt sätt och i sin klass". Vidare 
skriver man om MaxelI UD XL I: 
"En mycket rekommendabel kas
sett för kritiska köpare". Om 

MaxelI UD XL II säger man bl a: 
"med UD XL II kan man avnjuta 
kassettmediet när det står på top
pen av sin nuvarande förmåga". 
Vi hade inte kunnat säga det 
bättre själva. 

Du ska alltså inte låta lura dig 
avannonser med fagra löften som 
"det verkliga ljudet" och "värl
dens bästa". Granska i stället tro
värdiga tester och lyssna till erfar
na ljudexperter. Då får du en sak
lig information som berättar om 
olika kassettbands förmåga att 
återge en klar och distinkt ljud
bild. 

MaxelI har också flera egen
skaper som de flesta andra band 
saknar. Ett exempel är startslad
den, som under fem sekunder före 
varje spelning varsamt men effek
tivt rengör tonhuvudet. Det gör att 

maxeII 

ljudet blir klart och rent. Dess
utom är det välgörande för kassett
däckets ömtåligaste delar. 

Oavsett om du har en stor 
eller liten ljudanläggning hemma, 
om du har bilbandspelare eller 
portabel kassettradio är det klokt 
att använda MaxelI. De fina teknis
ka värdena och den stabila kon
struktionen ger bästa möjliga ljud 
och eliminerar praktiskt taget allt 
bandtrassel. 

Egentligen är det inte så kon
stigt att så många fabrikanter för
söker jämföra sig med MaxelI. 

P.S. 
MaxelI har gjort en liten hand

bok "Hur och varför du får bättre 
ljud och mindre trassel med kvali
tetsband". Den ger dig på 44 sidor 
en hel del nyttiga tips som du har 
glädje av när du spelar in dina 

. kassetter. Hämta den hos närmas
te radiohandlare eller skriv och be
ställ den från Rydins. 

Generalagent: Rydin Elektroakustik AB. Spangavägen 399-401, 16255 Spanga. Tel. 08-760 0320 lnfOlma .. ""stjdIlSI 25 



Från primitiv klangkropp 
till popålderselektronik - Del 8 

/\ 
~ _~~~---::J 

Fig l. Artike(fOifattamafrån vänster räknat: Janne Schqffer. Nicke Wöhrmann och Bo K/asson. 

•• Så satt vi där alla tre, med rummet fullt 
av gitarrer och gitarrförstärkare. Och med al
la diagram från mätningarna på gitarrförstär
kare presenterade i RT 1977 nr 9 framför oss. 
Meningen var att vi skulle kontrollera om vi 
upplevde ett samband mellan kurvorna och 
våra egna upplevelser av förstärkarna. och 
om vi i övrigt kunde ge några synpunkter på 
förstärkarna. 

Prova gitarnorstärkaren 
med din egen gitarr 

Vi var välutrustade vad gällde gitarrer. 
Janne Schaffer (i fortsättningen JS) hade sin 
Gibson Les Paul Sunburst med originalpick 
uper och borttagen kåpa från baspick upen. 
Nicke Wöhrmann (NW) använde sin halv
akustiska Epiphone med två humbucking av 
den mindre modellen. Bosse Klasson (BK) an
vände sin Gretch Convertible hel akustiska or
kestergitarr med originalpick up. Alla dessa 

Generalagent 
för Fender 
I provningen av orkesterforstärkare i RT nr 9 
kom fel generalagent för Fender att an
ges. Rätt är: 
Muskantor & Co AB 
Mölndal 
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tre gitarrer är från sent 50-tal. Dessutom "an
vände" vi en Music Man Stingray l, en helt 
ny Hagström Swede och några ytterligare in
strument ur BK:s samling, men återgick 
snabbt till de egna favoritinstrumenten. Skall 
.man prova gitarrförstärkare skall man helst 
göra det med en gitarr som man känner utan 
och innan. 

En av ambitionerna var att bedöma hur för
stärkarna låter när man distorderar dem ge
nom att överst yra förförstärkaren. Eftersom 
ingen av oss eftersträvar eller tycker om en 
sådan klang. tyckte vi det var meningslöst att 
prova den och sviker därför läsarna på den 
punkten. 

Våra personliga 
klangideal 

Vi hade naturligtvis helt olika förutsätt 
ningar som gitarrister. JS och NW har lång 
yrkesmässig erfarenhet från estrad och studio. 
BK försörjde sig visserligen som gitarrist un
der en kort tid på 1950-talet, men gjorde se
dan ett mångårigt uppehåll och är renodlad 
amatörmusiker med begränsat register. Men 
det hindrade inte att vi alla fungerade på sam
ma sätt när vi provade en förstärkare. Vi sök
te ställa in vårt "sound ", fullständigt ointres
serade av om förstärkaren kunde prestera ex
trema klangfärgskombinationer. Vi använde 
klangfårgskontrollerna för att kunna få fram 
detta sound under olika akustiska förhållan
den. 

JS spelar med ganska rak frekvensgång av 
förstärkaren utan att framhäva något särskilt 
register, men han undviker den högsta diskan
ten. som ger rassel och stränggnissel. NWan
vänder ungefär samma sound för komp så att 
ackorden klingar ut balanserat och separerat. 
men skär diskanten kraftigt på gitarren vid 
"single string" för att få en rundare klang. BK 
vill ha det tvärt om med ungefär JS:s solo
sound men något mörkare klang vid el-komp, 
åtminstone i mindre sättningar med vokalist. 

Vi kunde hitta den klangfärg vi sökte på 
alla för.stärkarna utom möjligen Roland, vil 
ken låter annorlunda, troligen p g a sina hög
talarelement. Den skulle må väl av större reg
lerområden på klangfårgskontrollerna. 

Ampeg och HH har mest 
flexibla tonkontrol1er 

Om man skall tala om extrema klangfårgs
möjligheter står väl Ampeg i särklass med sin 
mellanregisterkontroll med valbar centerfre
kvens; det närmaste en FK-variator man kan 
komma. (Det finns förresten gitarrförstärkare 
med FK-variatorer eller equalizers. t ex 
Acoustic och Mesa Boogie.) 

HH:s "voice control" ger stora möjligheter 
att förändra grundkaraktären genom att un
dertrycka eller framhäva mellanregistret. och 
ovanpå detta kan man sedan använda klang
färgskontrollerna. 

Traynor har bara de vanliga kontrollerna 
av Fender-typ, men skiljer sig från Fender, 



~ För en praktisk bedömning av gita"jörstärkarna i RT:s test (se RT nr 9) tar Bo Klasson hjälp 
av två av vårafrämsta och mest mångsidiga gitarrister, den progressive Janne SchafTer och den mera 
swingbetonade Nicke Wöhrmann. 
~ Bedömningarna är baserade på personliga erfarenheter av några av de provadejörstärkarna i bruk 
samt på gemensamma spel- och lyssningsprov i Klassons musikrum en kväll i oktober 1977. 
~ Författarna understryker att bedömningarna är personliga och inte representativajör alla de krav 
som kan finnas på en gita"forstärkare. 

Fig 2. Att A mpeg är så tung torde främst kunna 
skyllas på chassiet med sina tunga komponenter. 
Chassiet är för övrigt upphängt i en "Iiuk elastisk 
upphängning som tdfektivt bör hindra direkt över
gång av vibrationer från lådan. Som på alla de 
provade rörfijrstärkama sitter strömbrytaren på 
baksidan liksom även uttag för extra högtalar
ochfotkontroller. Observera "sladdPindan ': 

Music Man, Roland och Yamaha genom att 
det händer något när man vrider på mellan
registerkontrollen. Den kan få s att låta som 
Gibsons största SO-talsförstärkare. Den är. 
liksom Roland, lite speciell i klangen och det 
finns många gitarrister som inte kan tänka sig 
något annat än just en Traynor. 

Distorsionen 
är viktig 

Så kommer vi då in på lite subtilare frågor 
än detta med avvägning mellan bas, mellanre
gister och diskant. Hur låter förstärkarna? 
Jean Hiraga, Ingemar Oh/son m fl har uppe
hållit sig mycket kring temat distorsion och 
framhållit att det även i Hi fi -sammanhang 
finns distorsion som är musikaliskt accepta
bel , och då handlar det främst om distorsions
former som uppstår i goda rörförstärkare. 

För gitarristen som inte är särskilt intresse
rad av Hi fi -data, är detta ännu mer markerat. 
Distorsionen ger instrumentet karaktär. JS är 
den som blir ivrigast när vi tar upp detta te
ma. Hittills har ingen transistorförstärkare 
helt motsvarat hans krav, åtminstone inte när 
det gäller en soloförstärkare. NW är inte fullt 
lika kategorisk, även om han utan saknad 
minns sin gamla transistorförstärkare med 
germaniumtransistorer (de där gamla transis
torerna som lät illa inom ett begränsat fre
kvensområde och som med hjälp av motkopp
ling kunde fås att låta illa över hela det hör
bara frekvensområdet). EK har inte befattat 

sig med transistorförstärkare förrän på allra 
senaste tiden. 

Det visar sig att rörförstärkaren inte har en 
entydig klang. Dels skiljer det mellan olika 
konstruktioner, dels mellan olika individer 
och dels mellan olika högtalarbestyckningar. 
JS ställde en gång upp tio likadana Ampeg
förstärkare bredvid varandra och provade 
dem. Alla lät olika! Här kan naturligtvis åt
dragning av skruvar, olikheter i lådans virke. 
olikheter i mikrofoni hos rör m m spela in. 
Men det kanske är så, att ett känsligt öra upp
fattar den statistiska spridningen av värden 
hos rör, motstånd, kondensatorer, drosslar 
och transformatorer. EK har experimenterat 
en del med rörförstärkare och fått helt olika 
sound vid olika ledningsdragningar och kom
ponentplaceringar iförförstärkaren. 

De dyraste förs tärkarna 
är rön örstärkare 

De dyraste och mest "proffsbetonade" för
stärkarna i vårt test är Ampeg, Fender och 
Music Man, som samtliga är rörförstärkare. 
Men Ampeg låter på ett helt annat sätt än de 
båda andra. Ampeg har betydligt högre 
"grunddistorsion" oberoende aveffektuttaget. 
vilket troligen beror på att slutsteget och ut
gångstransformatorn inte är motkopplade. 
Denna förstärkare har en "mjuk", behaglig 
distGrsion, men är samtidigt mindre tydlig 
och analytisk. Den klarar inte att t ex lösa 
upp ackord på samma sätt som Fender och 
Music Man, utan grötar ihop dem. Fender 
och Music Man är mera flexibla och all 
round-betonade. JS har funnit att han behö
ver släpa med sig båda typerna av förstärkare 
när han skall spela. Tidigare använde han 
Ampeg och Music Man ; nu har Ampeg-för
stärk aren ersatts aven 100 W Mesa Boogie 
med IS " högtalare (importeras på beställning 
för studiobruk av Halkans. Priser från 4 300 
kr. I JS:s utförande med reverb och IS" JBL 
6600 kr.) Boogieförstärkaren ger ännu mera 
sustain vad det nu beror på, och detta späder 
JS på med en liten aning reverb (efterklang). 

NW använder privat en Fender, som lik
som JS:s Music M~ är utrustad med fyra 
10" -element. 

Vi enades om följande grova generalise
ring: 

Torrt. kort, exakt = Fender eller Music 
Man. 

Jazz, solo, löd = Ampeg eller ännu hellre 
Boogie som dock inte ingår i testet. 

Men utnyttjar man distorsionsmöjligheter
na och väljer högtalarelement för ändamålet 
får säkert de flesta ut vad de behöver ur de 
mycket flexibla Fender och Music Man. De 
kan även ge ett hårdare "rocksound" än man 
kan få ut ur Ampeg. 

~-~:- - - - ~::-.-.:~-

. .. 

. ".~,~->",-.'" " ' ~ .. ,' o"'':': 

Fig 3. DelaQbild av Ampegs kontroll panel. 

I mellanprisklassen hade vi en rörförstärka
re, Traynor. Men det vore inte rättvist att 
kommentera vad vi tyckte om dess sound, då 
den inte arbetade optimalt. Vårt exemplar var 
ett tidigt provexemplar med en nättrafo för 
24S V (för den engelska marknaden). Den 
kom således inte till sin rätt. De exemplar 
som nu importeras har nättrafo för 220 V. 
men någon sådan hade vi alltså inte tillgång 
till. Prova absolut en Traynor innan du köper 
en rörförstärkare. Den är dock nästan 2 000 
kr billigare än sina konkurrenter. 

Transistonörstärkarna 
svåra att bedöma 

Så kommer vi till transistorförstärkarna. 
och dem kan man sannerligen inte skära över 
en kam. Vi hade utom i ett fall, Yamaha, svårt 
att ta ställning till vad vi tyckte. 

Låt oss börja med HH. Den representerar 
något nytt, men för att finna sitt sound måste 
man verkligen ägna den tid. Den har nämli
gen enorma kombinationsmöjligheter. Det 
nya med HH är en krets som påstås ge rör
ljud. Mätningarna i RT nr 9 i år visar att på
ståendet har fog får sig. Den mäter distor
sionsmässigt som en rörförstärkare om kret
sen kopplas in. Men för att få detta att låta 
bra måste man ställa in gainkontrollen nog
grant om man vill spela med måttliga distor
sionsnivåer. Det av bl a Hiraga påvisade 
sambandet mellan distorsionskaraktär och 
upplevelse av frekvensgång kan man uppleva 
tydligt i HH. Man får ändra klangfargskon
trollerna när man växlar mellan normalljud 
och rörljud. 

Distorsionsegenskaperna kommer särskilt 
till sin rätt när klangväljaren står i läge "Hea
vy", dvs höjt mellanregister. Då får man ett 
sound avsett för "hårdrock''', som även passa- ~ 
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Samtliga provade förstärkare 
har välbyggda höljen 

de NW bra en kväll med s k Goodmansextett 
på Stampen i Stockholm. Då används "valve 
sound" med kontrollerna ställda för lägsta 
möjliga distorsion. 

Kopplar man bort "valve sound", har man 
troligen marknadens renaste och mest anal y
tiska gitarrförstärkare med mycket låg distor
sion. Ingen risk att några ackord grötar ihop 
sig, åtminstone inte vid låga effektuttag. 

Då HH har så många kombinationsmöjlig
heter är det inte lätt att jämföra den med de 
andra förstärkarna, och det blir inte lättare 
därför att den till skillnad mot de andra har 
basreflexlåda utan bakåtstrålning. Man får 
således en annan projektion med mindre re
flexer. 

Dess anhängare ökar snabbt i antal, sär
skilt i England. vilket är väl känt. Det rör sig 
väl mest om rockgitarrister som tycker om 
såväl klangfärgen som distorsionsegenskaper
na. Men att det finns två läger. ett för HH och 
ett emot. är helt klart. 

Tag ordentligt med tid på dig om du skall 
prova en HH. 

Att Roland är en särling har påtalats tidi
gare. "Ball". gärna i kombination med ett 
kraftuttryck. var det lämpligaste betyget vi 
kunde hitta för dess "Chorus Sound". Men 
även klangen är säregen. Ser man på kurvor 
och distorsionsanalys ser ju allting ut som 
hos en rörförstärkare. Den separerar ackor
den mycket bra och har en öppen. frisk, men 
ovanlig klang. Dels beror nog klangen på 
högtalarelementen som har en del gemensamt 
med JBL. Men vi vet inte om det är hela san
ningen. Man får inte samma fasthet i diskan
ten som i de bästa rörförstärkarna med JBL. 
EK misstänker att den säregna klangen kan 
ha att göra med att man har en separat slut
förstärkare för vartdera högtalarelementet. 
och att man trollat med fasskillnader eller nå
got sådant. 

Hur som helst kunde vi inte ta ställning till 
om vi tyckte om soundet. Man måste nog leva 
med den ett tag. 

Yamaha slutligen, representerar "lågprisal
ternativet" i vår samling. Glöm det! Vi anser 
alla tre att det är en utmärkt bruksförstärkare 
av universaltyp. Det finns många som rynkar 
på näsan åt Yamahas gitarrförstärkare, men 
antingen har de inte hört de nya modellerna 
eller också ger det låga priset för lite status. 
Det är helt löjligt att ungdomar skuldsätter 
sig eller sina föräldrar genom att köpa en gi
tarrfcirstärkare för 5 000 - 6 000 kronor när 
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man kan få en Yamaha för drygt 3000 kr. 
Ä ven många yrkesmusiker är helt nöjda med 
den. 

Hur låter den då? Yamaha säger i sin re
klam att man besegrat rörsoundet. Och resul
tatet är mycket bra, även om ett tränat öra 
hör nyansskillnader. Men skillnaderna kan 
även bero på högtalarelementen. Den mjuka 
distorsion som finns i en Ampeg eller Mesa 
Boogie kan man inte få fram. Men det har inte 

Fig 4. De uifällbara stöden på Fender möjliggör 
bättre "projicering" mot gitarristen. Fender håller 
hårt på sin lyclwde grundkonstruk1:ionfrån 
1950-talet, med enbart rör naturligtvis, och har 
sina bestämdaforespråkare, medan andra anser 
att de blivit överdrivet konservativa. Men nu lanse
ras en ny rörförstärkarserie om 180 W med de 
vanliga klangfärgkontrollerna och FK-variator. 

varit målet. Det är Fender man sökt efterlik
na. Som vi minns från mätningarna distorde
rar Yamaha ganska högt upp bland deltoner
na, men fr o m den sjunde deltonen kan alla 
udda deltoner anses som helt utsläckta. vilket 
innebär att Yamaha uppfyller ett klassiskt 
villkor för musikaliskt acceptabel distorsion. 

Något om 
elementens inverkan 

I föregående avsnitt nämndes att gitarris
terna kan indelas i två skolor, där den ena 
skolan, främst företrädd av countrygitarrister. 
föredrar det rena, analytiska och transientrika 
soundet från JBL-elementen. Den andra sko
lan där de flesta jazz- och popgitarristerna 
återfinns. vill ha de "mjukare" elementen av 
Jensen-typ. Det kanske förvånar många att 
JS som knappast kan beskyllas för att vara 
countrygitarrist, beställt sin Mesa Boogie med 
15 " 
JBL K150. Vi förfogade över ett exemplar av 
Fender med JBL-element och det råder inget 
tvivel om att detta är en mycket kraftfulL 
pregnant kombination. (Även Music Man kan 
levereras med JBL på särskild beställning.) 
Det gick inte att ta miste på det klangliga 
släktskapet mellan denna förstärkare och 
JS:s Mesa Boogie. Vi tror nog att de japanska 
tillverkarna, och främst då Roland. skulle 
kunna vinna fler anhängare genom att inte 
försöka skapa ett mellanting mellan de "mju
ka" elementen och JBL. utan ta ställning för 
det ena eller det andra. 

Synpunkter 
i studion 

JS:s och NW:s synpunkter på hur man får . 
ut det bästa ur förstärkaren i studion är värda 
sitt eget kapitel. Här nöjer vi oss med att kon
statera att man måste tänka på både framåt
och bakåtstrålningen. Vad som hör hit är 
emellertid att systemet gitarr - förstärkare 
måste vara brus- och brumfritt. På estraden 
behöver man kanske inte ha så extrema krav, 
men i studion kan brus och brum vara för
ödande. 

Brus och brum har vi inte mätt upp , då det 
måste ske med den gitarr och kabel som skall 
anväl)das. och dessutom kan det vara stora 
skillnader mellan olika exemplar av samma 
typ. Brum kan man visserligen ofta trimma 
bort eller ta bort genom jordning, men kon
trollera noga innan du köper en förstärkare. 

Synpunkter 
från estraden 

I avsnitt 5, RT 1977 nr 9, har ett viktigt 
stycke fallit bort då valet av testförstärkare i 
100 W -klassen motiverades. Där framhålls 
att 100 W räcker i vilket sammanhang som 
helst, eftersom man numera löser effektbeho-
vet vid t ex större friluftsspelningar genom en ~ 



o Ella Fitzgerald gör en inspelning i 
studion. Samtidigt bandas sången på en 
Memorexkassett. Kan hennes röst , för
stärkt genom högtalare, nå en ton som 
spräcker glaset? 

8 Ella sjunger högre och högre ... och 
nar den ton, som får glaset att spricka' 

e Ett nytt glas. Ella's Memorex-banda
de röst spelas upp. Studion väntar under 
spänd tystnad. Kommer även det här gla
set att spricka? Kan verkligen en kassett 
återge hennes livfulla röst så exakt? 

o Det kan den! En otrolig demonstration 
av Memorex exakta ljudåtergivning. 

Memorex-kassetten ... är det "live" - eller är det Memorex? 
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PA-mikrofon framför gitarrförstärkaren. På
ståendet att kvaliteten som regel blir lidande 
gäller bara återgivningskedjan och har när
mast akademisk betydelse. I praktiken får 
man, om man har goda P A-system och en 
god ljudtekniker, tre distinkta fördelar: 
~ Instrumentbalansen kan klaras från mixer
bordet oberoende av vad gitarristen har för 
sig. 
~ Det gör att gitarristen kan spela genom sin 
förstärkare på den nivå där den ger bästa 
soundet. Sedan sköter teknikern om nivån ut 
till publiken. 
~ Man blir oberoende av gitarrförstärkarens 
riktningskarakteristik och kan lägga ut hela 
frekvensområdet till hela publiken. 

Men oftast spelas det i mindre samman
hang och då framhåller NW att man måste 
tänka på att få en bra kompromiss mellan det 
publiken hör, det gruppen hör och det gitar
risten själv hör. Ofta tjänar man på att ställa 
upp förstärkaren på en stol eller ett stativ. 
Men då förlorar man bas. Vissa tillverkare re
kommenderar att man tar bort länkrullarna 
för att inte förlora bas (och för att undvika 
skrammel). Fender har ett utmärkt hjälpme
del för estradbruk i form av två stöd som gör 
det möjligt att luta förstärkaren bakåt och 
därmed förbättra diskantåtergivningen för gi
tarristen och gruppen. 

UtIorandet viktigt 
for transporten 

Hjul eller tralla är faktiskt en nödvändighet 
på gitarrförstärkare i den här klassen. och det 
finns också till samtliga. Men ibland måste 
man ju lyfta och bära eländet. NW och EK 
kräver absolut att gitarrförstärkaren skall va
ra något så när lätthanterlig, medan JS som 
har yngre rygg är mera tolerant vad gäller 
vikten. EK (som till vardags ägnar sig åt bio
mekanik på ett sjukhus) anser dels att en gi
tarrist skall skona sina fingrar från alltför 
tunga lyft, dels att vissa förstärkare är så 
tunga att oförsiktiga lyft kan skada ryggen 
eller försvåra en ryggskada. Och han vet vad 
ryggskott vill säga! 

NWoch EK tyckte att Ampeg med sina 40 
kg är för tung för att man skall kunna bära 
den ensam, särskilt som den dessutom är hög 
och djup. Även HH och Traynor är i tyngsta 
och klumpigaste laget. Fender och Music 
Man är nästan lika tunga, men blir lätthanter
ligare genom sina smidigare format. Roland 
och Yamaha, som väger 28 resp 29 kg, är 
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Fig 5. Music Man har mycket ge"umsamt rrred 
Fencrer. Företagets grundare komrrrer därifrån 
ochjör traditionen vidare. rrren rrred motkrnare 
teknologi (IC-bestyckatkjörsteg m m). Liksom 
hos tk närmaste konkurrenterna är tkt mycket 
hög standard på kretsuppbygg"atkn. Nästan mili· 
tär standard och mycket lättservat. 

naturligtvis de mest lätthanterliga i testet. 
NW och EK tycker nog att de flesta gitar

rister borde pröva om de kan gå ner till 
50 - 60 W -klassen. Där finns mycket att välja 
på från Music Man och Fender ner till enkla
re och billigare förstärkare. EK har fastnat 
för Yamaha Fifty 112, som bara väger 19 kg 
och är mycket kompakt, som ersättning för de 
gamla kära rörförstärkarna från 1950-talet. 

Kvalitet - en fråga 
om användningsområde 

Vi anser alla tre att man måste skilja mel
lan proffs- och amatörutrustning. Yrkesmusi
kern utsätter sin utrustning för enorma på
frestningar genom transporter i bilar, på tåg 
och flygplan med ibland helt hänsynslösa om
lastning ar. NW:s Fender har följt honom 
överallt i världen utan minsta driftstörning 
(om man bortser från en stöld av ett rör i Li
beria). JS har samma erfarenhet av Ampeg 
och Music Man. Utrustningen har fungerat. 
Fungerar de inte, och om man inte kan få 
hjälp ute i busken, är det katastrof! Att Am
peg, Fender och Music Man ger kvalitet för 
sina något högre priser vet vi! De har också 
fungerat oklanderligt under våra prov och 
mätningar. 

De övriga förstärkarna i vårt test är billiga
re och något enklare byggda, främ st gäller det 
trälådorna. Hur de ser ut när de fått så myc
ket stryk som NW:s Fender vet vi inte. Det 
kan gå bra. Ett faktum är emellertid att vi på 
samtliga dessa förstärkare, utom Yamaha, 
haft någon liten störning. Nu har vi visserli
gen plågat dem med mycket högre kontinuer
liga effektuttag än någon gitarrist gör, och 
dessutom inträffat fel slumpmässigt, varför 
man bör ha ett statistiskt urval innan man ut
talar sig; men ändå - de dyra proffsförstär
karna höll! 

Samtliga av de provade förstärkarna ger 
dock ett välbyggt intryck. Ampeg och Music 
Man och Roland har ordentliga hörnskoning
ar av metall. HH och Traynor har en fin kant
skoning på gavlarna och Roland har en origi
nell och " tuff" kantskoning runt om. 

Bärhandtagen verkar stabila och skram
melfria. I samtliga utom i HH, kan man stop
pa in prylar i lådan bakifrån (nätkabel, peda
ler m m). Ampeg har hållare att linda upp ka
beln på på baksidan. På HH har man ingen
stans att göra av nätkabeln, vilket är irriteran
de. 

När man transporterar sin gitarrförstärkare 
vill man kunna lägga den med framsidan ned
åt så att pedaler med mera inte ramlar ut. Då 
gäller det att rattarna är tillräckligt långt in
fällda så att de inte skadas. Det uppfylls på 
alla de provade förstärkarna även om det är 
på håret i något fall. (Man skall vara lite för
siktig med att packa prylar i förstärkarlådan 
så att inte pappkonerna eller rören skadas.) 

J a, det var några av våra synpunkter på gi
tarrförstärkare i allmänhet och de testade mo
dellerna i synnerhet. Även om vi på många 
sätt har olika krav (två yrkesmän och en ama
tör, olika stilar och olika gitarrer) täcker vi 
inte in alla krav på en förstärkare. Möjlighe
terna att få fram countrysound, "screaming 
distortion" i förförstärkaren, överstyrning av 
slutsteg och högtalare etc har vi inte under
sökt. 

Dessutom är vi känslomänniskor, åtmins
tone då vi får en gitarr i handen. Vi fungerar 
inte som mätinstrument, vars utslag kan jäm
föras med andra mätinstrument. Vi har såle
des inte systematiskt gått igenom distorsions
analysen och jämfört övertonsbilden med 
lyssningsintryck. Vi har bara kontrollerat om 
förstärkarna kunnat ge det sound vi söker i 
olika sammanhang. 

Dessutom skall du inte låta dig låsas av 
vad andra tycker. Utveckla din musikaliska 
självständighet, utgå från den och prova själv. 

Rättelser 
I avsnitt 6, R T nr 10, stod att läsa på sidan 
80, spalt 2: En billigare lösning är att köpa 
högnivå pick uper. Vad som avsågs var att 
det är billigare att komplettera med en tillsats 
än att byta till högnivå pick up. 

I avsnitt 7, RT nr Il , skall kurvan för 
JBL-elementet i tig 5, ha 10 dB högre grade
ring. Sid 61 , l:a spalten 6:e raden nedifrån 
skall stå lågresistivt material. I 2:a spalten 4:e 
raden nedifrån skall stå fjäderkonstant (ej 
fjärrkonstant) . På sidan 66, l:a spalten, 8 ra
den uppifrån skall stå resultanten (ej resulta
ten). 

• 



tillhör med all säkerhet de 3 främsta audioförstärkarkonstruktionerna i världen i 

i dag, oavsett pris. The Audio Critic, mars/ april 77: "Okay, audio freaks, eat your 

hearts out. Here's what we think is the world's best-sounding power amplifier ... " 

foto Larsgöran Hedström pris inkl. mvs. försteg + slutsteg 4.950:-

Försteget: MC-ingång med känslighetsomkopplare, förstärkning direkt till högnivå • passiv RIAA-korrektion för minimum 
distorsion och instabilitet. överstyrningsreserv mag. phono 200 mV • frekvensgång 20-20.000 Hz: RIAA t:0,5 dB, högnivå 
-0,5dB. HD 1 KHz, 0,35V ut:<0,02% • brus/ brum till 20KHz, ovägt: mag . phono rel. 2mV -65dB, rel. 10mV -19dB. 
kanalseparation 1 KHz, 0,35 V ut: 80 dB • impedans ut: tape 600 ohm, main 10 ohm 

Slutsteget: frekvensgång 1 W , 0-20 KHz::t0,025dB (1 MHz -3dB) • HD 1 W, 1 KHz:<0,01% (50W: <0,2%) • ID 25/ 6.000Hz, 
1/ 0,25W:.<:0,05% • skillnadsfrekvens 10/ 11 KHz, 1/ 1:<0,02% • stigtid 1 W: 350ns • slew rate 100V/,us. kantvågssvar 
till 100KHz • TIM sinus/ kant, 15/ 3,18KHz, 1/ 4, tiIl100KHz:<0,01%. fasfel1W, O-20KHz: 3,50

• motkoppling20dB. 

effekt 2 x 25W i 8ohm, 2 x 50W i 40hm • effektbandbredd HD 0,3% (1%) : 35 (100) KHz • känslighet 0,35V • ström

kapacitet ut 16A, drivef varje lasttyp distorsionsfritt till häpnadsväckande nivåer. impedans ut .1 KHz: 5O.mohm • brus rel. nom. 
effekt, 0-80 KHz, ovägt: -95 dB • klass A till 11 W i 8 ohm, ingen övergångsdistorsion • DC-offset typ.<.1 O mV • inga ström
begränsningskretsar, utgångssteget slås automatiskt av vid fel. högkvalitativa komponenter, mil-specificerade kretskort 

Generalagent 

luntmakargatan 26 

111 37 stockholm 

(08) 10 20 96. 603656 

postg iro 851906- 8 

bankg iro 179 - 6440 o 
OBS! Glotta behöver större lokaler. Vi söker hyresvärd med aktivt intresse för högkvalitativ ljudåtergivning . 

Informationstjänst 27 RADIO & TELEVISIO N - N R 12 - 1977 89 



Tempernturen kan mätas 
med digitaImuItimetem 

I praktiken 
Rön och tips 

~ Till den digitala multimetern PM 2513från Philip!.finns en mätprohför temperaturmätningar. 
~ Denna mätmöjlighet underlättar starkt service av elektronikapparatur, där förhöjda temperaturer hos komponenter 

kan utvisa i vilken del av apparatenfelet ligger. 

Fig l. Eu typiskt mätarrangemangfor bestämmande av temperaturen hos en halvledare monterad 
i ell hölje. l) Halvledare. 1) isolerande substrat (bricka). 3) hölje. 4) probspetsen. 5) värmeisolering. 
6) probens hölje, 7) temperaturavkännare. 

Fig 2. Eu elektriskt ekvivalenlschema svarande mot mätkretsen i fig I. I) Spänningsgenerator mot
svarande värmekällan, 2) hög resistans representerande substratets isolering, 3) värmekapacitalls 
hos höljet, 4) värmtifOrluster p g a värmestrålning från höljet, 5) kOlltaktresistans, 6) temperatur:fall 
över probspetsen. 7) temperaturkapacilans hos proben, 8) värmtifOrluster p g a strålfling, 9) högimpediv 
voltmeter som represenlerar temperaturproben. 

•• Temperaturmätning är möjlig att utföra 
med den senaste digitala multimetern från 
Philips tack vare moderna LSJ-kretsar. 

Hög noggrannhet och en rikedom av 
kundspecificerade LSJ-kretsar har medfort att 
moderna digitala multimetrar har börjat an
vändas allmänt i ingenjörs- och teknikerkret
sar på samma sätt som sker med de vanliga 
räknedosorna. Philips PM 2513 erbjuder helt 
digitala mätningar och utgör ett gott alternativ 
till analoga mätningar i gängse servicetillämp
ningar. 

LSJ-kretsen i multimetern kontrollerar så
väl omvandlingen från anafoga till digitala 
värden som utmatningen till sifferindikatorer
na. Förutom ström, spänning och resistans 
finns det plats på LSI-brickan för andra mät-

Av HENK ONSTEE, Philips Test and 
Measuring Instruments Department, Hol
land. 
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möjligheter, och temperaturmätningar tycks 
vara en uppenbar tillämpning härvidlag. 

Brända fingrar 
kan undvikas! 

Det fanns en tid då det var möjligt att bilda 
sig en uppfattning om i vilken del av kretsarna 
som felet låg genom att man försökte se om 
något rör glödde mer än vad det skulle göra. 
Sedan uppfanns transistorn och saker och ting 
blev svårare. 

Ty det fanns alltid temperaturer att räkna 
med. Om delar av kretsarna strejkade, kunde 
man oftast få hjälp vid felsökningen genom att 
kontrollera temperaturerna hos transistorer
na. Standardtestet gick ut på att man kände 
av varje transistor med fingrarna. Så började 
någon att göra kiseltransistorer och åtskilliga 
människor började följaktl igen bränna sina 
fmgrar. 

Man behövde med andra ord någon form 
av apparatur for temperaturmätning, och dit
tills hade serviceingenjören varit tvungen att 

e2 

O/P 

l/P 

Fig 3. Temperaturprobar kan lokalisera i vilken 
delfelet ligger, men andra mätinstrumelll är nöd
vändigafor all lokalisera den difekta komponen
ten. 

bära med sig speciell utrustning för att kolla 
temperatur. Den tog upp plats och man forlo
rade tid genom byte av -instrument - ett pro
blem som även gäller i ett laboratorium. 

Numera behöver man bara ett instrument 
för vanliga kretsmätningar och service. 

Generellt sett är temper aturmätinstrumen
tet mycket användbart vid felsökning. 

Olika känselkroppar 
fOr temperaturavkänning 

Pro'blemet startar när man skall välja tem
peraturavkännare. Tre komponenter är möjli
ga: Resistanselement, termokopplade element 
och halvledare. Den forsta komponenten ger 
linjär utspänning medan de övriga ger olinjär 
utspänning. 

Problemet med termokopplade element är 
att det kräver en referenstemperatur. Halvle
darelement är bättre, men funktionen är for 
beroende av omgivningstemperaturen och den 
överbelastas lätt. 

Vi kan alltså ur detta sk ilja ut alternativet 
resistanselement, som inte så lätt överbelastas 
och so m är idealiskt lämpat fOr att anpassas 
till en multimeter därför att inga behov av kall 
förbindelse eller linjäriseringskretsar förelig
ger. Det enda problemet ligger i att göra av
kännaren liten nog. 

Att välja rätt typ av pro b (avkännare, kän
selkropp) är lätt, men att välja en effektiv 
kretskonstruktion är en annan sak. En bra prob ...... 
måste fungera snabbt, ha god ytkontakt och III""" 



Detta är FISHER skivspelare MT 6225 
med framtidens motorsystem. Den 
liniära motorn som med sina många 
konstruktionsrnässiga fördelar kommer 
att få en avgörande betydelse inom 
skivspelartillverkningen. 

Så här genialt fungerar systemet. I 
själva skivtallriken har man lagt in 120 
magnetpoler i ett speciellt material. 
Skivtallriken har därmed blivit en del 
av själva motorn och samtidigt den enda 
del som överhuvudtaget roterar - dess
utom i perfekt rotation. Genom att öka 
polantalet från vanligen 20--24 upptill 
120 poler reduceras kuggningen till ett 
värde som inte är mätbart (den s.k. 
frog-effekten som förekommer på 
direkt drivna skivspelare). Det innebär 

att pick-up-nålen endast påverkas av 
grammofonskivan - och inte av ojämn
heter i drivmekaniken. Samtidigt för
svinner alla släpkontakter, deras 
magnetiska fält och negativa inverkan 
på signal/stör-förhållandet. Två speci
fikationer anger direkt hur fördelaktigt 
det nya FISHER-systemet är: Wow 
och flutter NAB under 0,03 %, rumble 
bättre än 70 dB. 

Med det 120-poliga liniära driv
systemet har FISHER på nytt tagit ett 
stort steg framåt för bättre ljudkvalitet. 
Ett steg som är i linje med "FISHER of 
America" som startade serietillverk
ningen av världens första HiFi-receiver 
1937 och som med sina receivers 1977 
firar 40-årsdagen av HiFin's tillkomst. 

FISHER i Sverige - ett komplett HiFi
program: 3 skivspelare, 3 kassettdäck, 6 
receivers, 2 tuners, 2 amplifiers, 12 hög
talare. 

&1 FISHER 
The first name in high fidelity 

Generalagent: Audio Impex AB, Box 35, 14501 Norsborg-Stockholm. 
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I praktiken 
Rön och tips 

Fig 4. En servicetekniker söker här fel i en 
FM-mouagare med en temperaturprob innan han 
mäter spänningar, strömmar och resistanser for 
att lokalisera denfelaktiga komponenten. 

utöva minsta möjliga inverkan på mätobjektet 
i temperaturhänseende. 

Elektrisk analogi 
av temperaturproben 

Det lättaste sättet att förstå problemen med 
en prob är att utgå från ett elektriskt ekviva
lentschema. Tag som exempel problemet med 
att mäta temperaturen hos en inkapslad halv
ledare enligtfig J. 

Problemet kan redovisas i ett ekvivalent
schema enligt fig 2. Värmekällan är där utri
tad som en spänningsgenerator och tempera
turproben som en högimpediv voltmeter. 

Det substr'at på vilket halvledaren är mon
terad är en god isolator och den representeras 
aven stor resistans och värmetrögheten med 
en kondensator. 

Temperaturproben har liknande förluster , 
och det gäller att minska dessa så mycket som 
möjligt. Fig J visar också konstruktionen för 
en typisk prob med temperaturelementet mon
terat i en metalls pets som är termiskt isolerad 
från resten av proben. 

Även här finns värmetröghet, temperaturre
sistiva förluster och en temperaturresistans 
som svarar mot temperaturfallet i yttersta 
spetsen. Ytterligare ett problem är att åstad
komma god termisk kontakt med mätobjek
tet, så kontaktresistansen skall även tas med. 

Vad kännetecknar 
en effektiv prob? 

Vid konstruerandet aven prob måste man 
ta hänsyn till alla dessa problem. Probspetsen 
skall vara så liten som möjligt för att reducera 
den termiska resistansen och kapacitansen till 
ett minimum. Den skall vara väl isolerad från 
resten av proben för att minska förlusterna 
denna väg. Tilledningarna till avkänningsele
mentet skall ha god ledningsformåga men 
samtidigt vara så tunna att de inte for bort 
värme i någon högre grad. 

Aktiveringstiden (responstiden) för en prob 
specificeras vanligen som den tid det tar att nå 
66 % av den slutliga temperaturen. Typis
ka värden ligger mellan 5 och 20 s. En an
vändbarare siffra är den tid det tar att mäta 
99 % av den slutliga temperaturen , vilken for 
digitala instrument borde vara låg och under
stiga 10 s, eller bättre än I s for 66 % av slut
värdet. 

För att uppnå denna snabbhet måste kon
taktresistansen mellan prob och mätobjekt va
ra låg, den termiska kapacitansen hos spetsen 
skall vara låg, vilket kräver liten massa hos 
spetsen; låg kontaktresistans mellan mätspet
sen och avkänningselementet, isoleringen mel
lan spetsen och probens hölje måste vara god 
för att inte vålla termiskt läckage. 

Med andra ord gäller samma krav för god 
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Hg 5. Noggrann kontroll av temperaturen är en 
nödvändig procedur i hemelektronikvaror, som 
i det här fallet kylsystemet i eU kylskåp. 

Fig 6. Genom au kontrollmäta vattentemperaturen 
i en tväUmaskin kan man avgöra om termostaten 
fungerar riktigt. 

temperaturefterbildning som för snabb reak 
tionstid. 

KontroU är nödvändig 
av temperaturreglering 

Att kontrollera temperaturen är nödvändigt 
vid det vanliga underhållet av apparatur där 
värme är ett mål, vare sig det gäller hög eller 
låg temperatur. Frysar, kylskåp, luftkonditio
neringsanläggningar, tvättmaskiner. diskma
skiner och så vidare kräver samtliga tempera
turreglering. 

Vid mera allmänna serviceområden är tem
peraturkontroller nödvändiga av motorer, la
ger och effektströmbrytare för att man skall 
kunna lokalisera problemen, helst långt innan 
de blir allvarliga. 

Ett användbart instrument 
ror service och kontroU 

Många fel i utrustningen beror på överhett
ning. En förstärkare som ger I W användbar 
effekt konsumerar flera watt och dessa måste 
avgå som hetta . 

Komponenter har ett begränsat temperatur
område inom vilket de är specificerade. Där
för är temperturmätning väsentlig vid kon
struktionsarbetet för att man skall undvika he
ta punkter. 

Därför är temperaturmätning också an
vändbar vid service, som vi nämnde tidigare, 
men i detta fall är temperaturinformationen av 
indirekt betydelse. En överhettad komponent 
- som kan vara en transistor, ett motstånd 
eller något annat kretselement - behöver inte 
alltid vara en direkt indikation på vilken kom
ponent som är felaktig. 

Tag som exempel förstärkaren ifig 3. Den 
korrekta basförspänningen för transistorn T4 
är den som visas. Minsta lilla ökning av denna 
spänning kan leda till överhettning, men orsa
ken kan vara alltifrån ett enkelt fel i transi
storn till ett fel i motstånden R8, R9 , R lO, 
eller i transistorerna T l , T2 och T3. 

Temperaturproben kan bara ringa in det 
område där felet förekommer. Det är sedan 
nödvändigt att mäta spänningsnivåer, ström
mar och resistanser för att man närmare skall 
kunna lokalisera felet. Kombinationen av tem
peraturmätare och en normal multimeter gör 
detta instrument till ett mångsidigt användbart 
servicehjälpmedel. • 



HiFi-däck 
till oslagbart pris! 

Dessa modeller har kombinationen 
avancerad teknik, modem design och 
prestanda som ger utrymme för verkliga 
ljudupplevelser. Kort sagt, de har allt 
som behövs. 

Båda modellerna har: Skjutkontroller 
för reglering av in- och avspelning. 
Dubbla, belysta VU-metrar för översiktlig 
kontroll av in- och avspelnings st yrkan. 

Omkopplare för tre bandtyper: N ormal-, 
krom- och ferrokromband. 

'fresiffrigt räkneverk. Oljedämpad 
kassettlucka. Automatisk ändstopp som 
också fungerar vid snabbspolning~ 

"Hard permalloy" -tonhuvud för lång 
drifttid och förstklassig in- och avspel
ningskvalitet. Lucka för enkel rengöring 
av tonhuvudet. 

Ferrit radertonhuvud. Möjlighet för 
medhörning (cueing) i båda spolrikt
ningama. Anslutning av stereo hörtelefon 
för medhörning under in- och avspelning. 
Kontakter och anslutningsomkopplare 
för två mikrofoner. D IN -kontakt och 
phonokontakter för anslutning av 
förstärkare. 

Radionette RCD 520 
med Dolby brusreduce
ringssystem vid in-
och avspelning. 

Radionette RCD 470 
med omkopplare för 
inkoppling av 
dynamiskt 
brusfilter . 

RADI(t)NEnE 
värd aH se och höra 
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'The ShtdJield story" - del 2: 

Sheffieids monopolställning bröts 
Christal Qears lyckades med jättesingle 
Här fortsätter Bengt Olwig med artikeln om direktgraveringar och dess utvecklingfrån blygsam hobby 
till en landsonrfattande industri i USA. 

Fig l. Thelma Huston och skivan '7've got the 
music in me" blev en stor framgång för Sh«Jield 
Records. E;fierfrågan på denna rock- och bluesin
spirerade skiva blev snabbt stor både bland ljud
medvetna och ''vanliga'' musikälskare. 

•• I och med utgivningen av Lincoln 
Mayorga and distinguished colleagues vol 3 
hade Sheffield Records blivit ett etablerat 
namn i de ljudmedvetnas brokiga skara. Vad 
som nu fattades var en skiva som inte bara 
uppvisade tekniska kvaliteer. utan också var 
musikaliskt spännande. 

Mot slutet av 1974 hade så Sax och 
Mayorga beslutat sig för att bryta "melodira
dioutbudet" och i stället satsa på någon mer 
musikalisk särpräglad direktgravering. 

Bill Schnee som hade varit inspelningstek
niker vid den senaste inspelningen av Lincoln 
Mayorga and distinguished colleagues hade 
bli vit så pass entusiastisk till direktgrave
ringskonceptet att han genast erbjöd sina 
tjänster som producent och inspelningstekni
ker när så en ny och annorlunda skivinspel
ning kom på tal. 

För det stora skivbolaget Motown Records 
hade Schnee tidigare samarbetat med den vid 
den här tidpunkten inte alltför kända soul-

Av BENGT OLWIG 
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och gospelsångerskan Thelma Huston. Med 
kännedom om hennes speciella sångstil och 
utpräglade professionalism tyckte Schnee att 
hon var som klippt och skuren för den "di
rektskrapning" man stod i begrepp att genom
föra. Projektet blev inte mindre intressant av 
att såväl Thelma Houston som hennes skiv
bolag ställde sig Klart positiva till direktgrave
ringstanken. 

De tekniska förberedelserna var både om
fattande och komplicerade, men mellan den 
24 och 26 februari 1975 stämde allt så att den 
planerade direktgraveringen äntligen kunde 
äga rum. 

Skivan J've got the music in me med Thel
ma Huston & the pressure cooker blev i alla 
delar långt bättre än man kunnat ana. Såväl 
tekniskt som musikaliskt hade skivan blivit en 
fullträff. något som ganska snabbt avspeglade 
sig i en nästan rekordartad efterfrågan inte 
bara bland personer med uttalad böjelse för 
välljud utan även bland "vanliga musikälska
re" (i dag är skivan helt slutsåld). 

Konkurrensen hårdnar 
Vid den här tidpunkten hade många med 

anknytning till ljud- och inspelningsbran
schen fått upp ögonen a för de inneboende 
möjligheter, såväl spekulativa som ideella. 
som låg i direktgraveringsverksamheten (i Ja
pan hade man anammat direktgraveringskon
ceptet redan i början av 70-talet, men all pro
duktion stannade innanför landets gränser). 

1976 blev så året då Sheffield Records mo
nopolställning i USA bröts och man fick vid
kännas början till en så småningom allt hår
dare inhemsk konkurrens om direktgrave
ringsmarknaden . 

Det var bl a M&K Sound som med skivan 
Joe Marcinkiewicz & Blu gav sitt bidrag till 
direktgraveringsutbudet. Till skillnad mot 
Sheffieldplattorna var den här skivan inspelad 
med 45 varvs skivhastighet för högre dyna
mik och kraftigare basåtergivning. 

Det här nya greppet inom skivbranschen 
kom också att tilltala skivbolaget Cristal 
Clears höga potentater med bl a under
groundskribenten Ed Wodenjak i spetsen. vil
ka även de släppte si tt första direk tgrave
ringsopus Direct Disco under 1976. 

Nya inspelningsideal växer fram 
Cristal Clears lyckade skivdebut gav mer

smak. I slutet av 1976 kunde så det li lla skiv
bolaget notera ännu en skivtitel i sin skivkata
log. Den nya "jättesingeln" med västkust
gruppen San Francisco Ltd blev en musika
lisk långt smakligare anrättning än förstlings
verkets stundtals slätstrukna tongångar. Sam
tidigt underströk San Francisco Ltd början 
till en helt ny utvecklingsfas i direktgrave-

ringssammanhang. Nu hade man nämligen 
äntligen börjat fasta större vikt än tidigare vid 
det musikaliska värdet. samtidigt som tidiga
re oftast effektsökande mikrofonplaceringar 
utbytts mot mikrofonteknik med långt bättre 
möjlighet att återge de olika musikinstrumen
tens och inspelningslokalens klangegenska
per. 

Också hos Sheffield Lab hade så småning
om den livligaste förtjusningen över tidigare 
alsters klatschande transientkaskader lagt sig 
och man började nu nära drömmen om di
rektgraveringstekniken som ett fullödigt me
del för högkvalitativ musikförmedling. i stäl 
let för de tekniska självändamål "direktskrap
ningarna" för ett tag varit på väg att bli. 

Värdigt direktgraveringsteknikens pånytt
födare tog Doug Sax och Lincoln Mayorga 
steget fullt ut. I stället för att som tidigare 
göra inspelningar i studio med alla de akusti
ska brister det innebar, bestämde man sig för 
att gå en annan väg och i stället med mikrofo
nerna uppsöka en plats där musik och akustik 
var i ljuvlig harmoni. Samtidigt med detta 
nya tänkesätt dog eran kännetecknad av my
riader med mikrofoner. för att i stället ge plats 
på inspelningsscenen för koincidensmikrofon
tekniken och den "riktiga" stereoupptagning
en. 

Fig 2. En av Sh«Jield Records mer intressanta 
skivor är 'Dave Grusin discovered again" som 
förutom teknisk hög kvalitet även rymmer stundtals 
spännande musikaliska inslag. 



Fig 3. Den stora inspelningshändelsen under 1976 
var Sh{/field Records inspelning av den amerikan
skajauveteranen Harry James och hans rutinera
de band. 

Harry James bildar skola 
Valet av artist kom den här gången att falla 

på den i USA smått legendariske jazzvetera
nen Harry James, som med sitt rutinerade 
band kunde erbjuda alla de ingredienser som 
skapar förutsättning för en i alla avseenden 
lyckad inspelning. Här fanns m a o all den 
dynamik och klangfårg för vilken direktgra
veringen visat sig vara ett oöverträffat överfö
ringsmedium. Att man dessutom på mindre 
än 200 meters avstånd från graververken i 
The Mastering Lab hade tillgång till den 
akustiskt spännande presbyterianska kyrkan 
Wylie Chapel gjorde ju inte saken sämre. 

Efter ett pinsamt tekniskt misslyckande vid 
det första inspelningsförsöket i mars 1976, 
lyckades man så småningom genomföra ett 
antal framgångsrika upptagningar under tiden 
29 - 30 juli samma år. The King James ver
sion vol l hade blivit till och man fick dessut
om ihop tillräckligt med material för en vo
lym 2 som finns tillgänglig i Sverige i dagar
na. 

Som en sorts teknisk repetition före den 
slutliga Harry James-inspelningen genomför
de man den 18 - 20 maj en pianoinspelning 
med exakt samma tekniska specialutrustning 
som senare kom att användas vid jazzinspel
ningen. Vid pianot satt Lincoln Mayorga 
själv och på repertoaren var verk av Brahms, 
Händel och Chopin. Tyvärr måste nog detta 
av Mayorga länge efterlängtade projekt be
traktas som en ren parentes i Sheffield Re
cords inspelningsverksamhet. 

ytterligare ett inspelningsprojekt hanns 
med före den slutliga jazzinspelningen. Den 
här gången (1- 3 juni) höll man dock till 
inom Producer's Workshops beprövade do
mäner. Det man spelade in släpptes senare ut 
under titeln Dave Grusin discovered again, en 

. tekniskt såväl som musikaliskt stundtals yt
terst angenäm bekantskap i direktgraverings
sammanhang. Förutom ett flertal egna kom
positioner som t ex den inte helt okända 
"Keep your eye on the sparrow", spelade Da
ve Grusin spännande arrangemang på melo
dier av Thad Jones och Antonio Carlos Jo
bim. 

Ungefär samtidigt med Sheffield Labs in
tensiva verksamhet under våren 1976 dyker 
så ytterligare nya direktgraveringsföretag upp 
på den nordamerikanska kontinenten. Så 
framskymtar plötsligt namn som Nautilus 
Recordings, East Wind label, Direkt to Disk, 
umbrella och Direct Disk, alla med mer eller 
mindre uttalade kvalitetssträvanden. En hård
nande kamp om skivköparens gunst börjar 
skönjas, men mer om detta i nästa del av arti
kelserien. 

Nya inspelningscentra 
Till skillnad mot Sheffield Records kom de 

nya framväxande direktgraveringsbolagen att 

Fig 4. 1nspelningen av The King James version 
vol 1 gjordes med totalt bara två mikrlffoner i den 
presbyterianska kyrkan Wylie Chapel. På det här 
viset har sedan Sh{/field Records arbetat vidare 
och inom kort kommer inspelningar av en 104 
instruments sy""oniorkester inspelad med en enda 
koincidensmikrlffon ut på direktgraveringsmarkna
den. 

vara hänvisade till kommersiella graverings
och inspelningsstudios. I det här samman
hanget är det speciellt två g~aver- och inspel
ningsstudios som kommit i ropet. 

Mest utnyttjad är Kendun Recorders i Los 
Angeles. Företaget startades i mycket blyg
sam skala 1971 av Kent Duncan och Carl 
Yanchar. 

Det stora ~enombrottet för Kendun Recor
ders kom då man lyckades med vad alla and
ra graverställen hade misslyckats med, nämli
gen att framgångsrikt gravera Stevie Wonders 
gra vertekniskt ytterligt svåra skiva "Intervi
sions". Följderna av denna graveringstekni
ska prestation lät inte vänta på sig. Antalet 
kunder ökade kraftigt och drygt 6 månader 
efter "bragden" hade man tjänat ihop tillräck
ligt med kapital för att kunna installera ett 
andra graververk (Neuman). Efter ytterligare 
ca 6 månader var det så ånyo aktuellt att in
köpa det tredje graververket för att kunna kla-

ra av de ständigt växande inspelnings- och 
graveringsuppdragen. Vid den här tidpunkten 
gjorde man i likhet med The Mastering Lab 
en speciell tandemkoppling på ett av graver~ 
verken så att man totalt kunde gravera fyra 
olika lackskivor samtidigt. 

Så småningom gav man sig i kast med att 
bygga ut sitt ursprungliga mixerbord till 24 
kanaler och blev därigenom den första stu
dion i Los Angeles med fullständig 24-kanals
utrustning. 

Ökat kundunderlag framtvingar expansion 
Allt eftersom kundunderlaget ökade blev 

behovet aven ny och större studio allt mer 
akut. För drygt två år sedan gjorde man så 
slag i saken och iscensatte en genomgripande 
förändring med bl a uppförande aven helt ny 
studiobyggnad i anslutning till den äldre. To
talt hade man efter expansionen tillgång till • 
såväl en komplett 24-k\illalsstudio. en stor 
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Fig 5. StilIman Kelly är en av Kendun Recorders inspelningstekniker och har 
medl'erkat vid_några av de direktgraveringar som uiförts inomfiiretaget. 

Fig 6. Hos Nashvillestudion Sound Stage Studio har Wa"en Peterson varit 
inspelningstekniker vid de olika direktgraveringsprojekten. Mellan inspelnings
studions kontrollbord och den i närheten belägna graveringsstudion Masterfo
nies har man dragit en egen bredbandig kabeiförbindelse. 

l kontrollrummet har man bl a en nwdifierad HaTrison 3232 mixerkonsol. 

musikstudio med ett 32-ingångars Harrison 
3232 mixerbord samt fyra kompletta graver
verk jämnt fördelade mellan de två byggna
derna. Den nya och största studiolokalen var 
dessutom av Hidley-typ med dess känneteck
nande akustiska trappning. 

Det var vid den här tidpunkten som Cristal 
Clear kom i kontakt med Kendun Recorders 
och den första direktgraveringen genomför
des . Utvecklingen var i och för sig tämligen 
naturlig, hos Kendun Recorders fann s långt 
bättre förutsättningar att klara av en direkt
gravering än hos någon av de övriga tänkbara 
studiolokalerna i Los Angeles-distriktet. 

Standardutrustning vid direktgravering 
Vid samtliga hitintills utförda direktgrave

ringar har man så långt möjligt försökt att 
använda samma utrustning som vid de kon
ventionella grammofoninspelningar man syss
lar med dagligen. Till skillnad mot t ex Shef
field Records seriare inspelningar, arbetar 
man fortfarande huvudsakligen med mångmi
krofonteknik och närbildstagningar. All aku
stik framställs på elektronisk väg eftersom 
själva studiolokalen i sig har mycket lite av 
"egen" akustik. 

Kent Duncan berättar vidare "att den stora 
skillnaden mellan en direktgraverad och nor
malinspelad grammofonskiva ligger företrä
desvis i att man vid direktgravering slipper 
alla former av distorsionsprodukter som upp
står i bandspelarledet. Dessutom kan en di
rektgravering förete en helt annan atmosfär 
och spelglädje bland musikerna än vid gängse 
kommersiell skivproduktion. 

Vid direktgraveringar hos oss är det i första 
hand inspelningsteknikern som skapar det 
slutliga soundet eftersom det finns mycket be
gränsat utrymme för producenten att "tycka" 
i ett sådant här realtidssammanhang. Lyssnar 
man på de olika direktgraveringar som gjorts 
på Kendun Recorders kan man t ex direkt hö-
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ra vem som varit inspelningstekniker. Produ
centens möjligheter till påverkan av musiker
nas och teknikerns arbete är i stort begränsad 
till repetitioner och förberedelsestadiet. " 

Joe Hansch har ansvarat för de flesta gra
veringarna i samgand med direktgraverings
uppdrag. För att med säkerhet klara av bet y-

Fig 7. Chtiffiir den väl ansedthl graverstudion 
Masterfonics är Mack Evans. Bland annat har 
man ett helt digitalstyrt Scully graververk. 

dande variationer i musikmaterialets dynamik 
använder han sig oftast av stor konstant spår
spridning och endast i undantagsfall tillgrips 
manuell justering av spårspridning och gra
verdjup. Normalt förinställer man således alla 
aktuella graveringsparametrar med hänsyn 
till egenskaperna hos de svåraste passagerna i 
programmaterialet. På grund av detta i kom-

bination med att graveringarna utförs med 45 
varv/ minut skivhastighet, uppgår speltiden 
bara till 13 minuter/ skivsida. 

Direktgraveringar i Nashville 
Det andra nya direktgraveringscentret som 

vuxit fram under den senaste tiden ligger i 
countrymusikens högborg i Nashville. I likhet 
med Kendun Recorders rör det sig om helt 
kommersiella studio- och graveringsfacilite
ter, dock inte i samma byggnad utan ungefår 
ett kvarter ifrån varandra. 

Studion är den gamla Mercury-studion i 
Nashville fast nu i ompyggt utförande och 
med namnet Sound Stage Studio. 

Studion är byggd som ett "rum i rummet" 
med helt flytande golv, men saknar s k akus
tisk trappning varför man måste arrangera 
unik dämpning vid varje enskilt inspelnings
tillfälle. Akustiskt är studion inte helt i klass 
med t ex Kendun Recorders, men genom en 
förståndig placering av musiker och speciella 
akustiska dämpanordningar kan man ändå 
uppnå en hyfsad akustik, berättar Warren Pe
terson. Han är dessutom en av de inspelnings
tekniker som varit med vid de aktuella direkt
graveringarna. 

Kontrollrumslyssningen hos Sound Stage 
Studio är i huvudsak identisk med den använ
da monitorutrustningen som används hos den 
intilliggande graverstudion Masterfonies Ine. 
Systemen är av fabrikat John W Gardner Ine 
med påtaglig Westlakeprägel. 

Digital styrelektronik 
Vid den första direktgraveringen man utför

de använde man sig bl a av transformatorIösa 
kondensatormikrofoner, vilket skapade ett in
tressant problem. Pga att man har stort fre
kvensomfång i såväl kontrollbord som den 
drygt ett kvarter långa kabelförbindelsen mel-
lan inspelningsstudio och Masterfonies två ..... 
graververk, fick man påtagliga problem med ". 



En ~y kombination 
från Kenwood 

ElI ElI ' ___ _ 
__ - __ __ - 1 __ ' ___ _ 

KR 4070 136dBp,37dBf 
Uteffekt FTC (20-20 OOOHz, 8 ohm) 40 W x 2 
IM-distorsion enl. SMPTE vid l W 0,05% 
Max ingångsspänning PU 190 m V 
FM-känslighet stereo enl. IHF 20 Ji. V 
Signalbrusavstånd stereo 67dB 
THD-distorsion stereo 0,25% 

KR 4070 är en ny stereoreceiver från Kenwood, 
utvecklad enligt nya konstruktionsprinciper som 
en separat förstärkare och en separat tuner un
der samma huv. 

KR 4070 har 
• ett minimum av ledningsdragning vilket ger 

ett minimum av ljudförvrängning 
• ett massivt kylelement som effektivt leder 

bort värmen och ger hög säkerhet och goda 
prestanda 

• ett väl dimensionerat nätaggregat som garante
rar en hög stabilitet 

• en säkerhetskrets som ger ökad trygghet och 
skyddar högtalarna och elektroniken 

• tryckta kretskort med pressade grafitmot
stånd vilket reducerar distorsionen 

• ingångssteg med kaskadkopplade FET -transis
torer i gemensam kapsel ger en klar och stabil 
FM-mottagning även vid svaga signalstyrkor 

• fyra elements faslinjära keramiska filter i MF
steget vilket ger en god selektivitet 

• en PLL-krets som möjliggör en god kanalsepa
ration över ett stort frekvensområde 

• linjär stationsskala, signalstyrkemätare, mittin
dikeringsinstrument och en pedagogiskt utfor
mad panel vilket gör receivern lätt att sköta. 

KD 2070 
Direktdrift, manuell funktion 
Finjustering av hastighet ± 3% 
Svaj, vägt värde 0,06% 
Magnetisk nålmikrofon Kenwood V -4 7 

KD 2070 är en ny skivspelare från Kenwood. 
Den är försedd med en nyutvecklad DC-motor 
för direktdrift. 
KD 2070 har 
• hastighetsindikering med hjälp av ett belyst 

stroboskop 
• möjlighet till finjustering av hastigheten 
• vibrationsdämpande fötter vilka gör skivspe

laren okänslig för stötar och vibrationer. 

Lyssna, jämför och hör skillnaden 

~~ KENWOOD 
KENWOOO 
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Philipsjubileum : 
Högtalare i 50 år 
Inom Philipskoncernens huvudindu
strigrupp Audio är högtalarelement 
en stor sektor. och 1977 innebär att 
tillverkningen nu har 50 år bakom 
sig. Jubileet har celebrerats av El
coma-divisionen. som dels arrangera
de en historisk-retrospektiv utställ
ning vid Europakonventet som Audio 
Engineering Society höll i våras i Pa
ris. dels gav en mottagning för akusti
ker och högtalarverksamma under 
AES-dagarna. 

Vid symposiet höll Dennis Her
mans, utvecklingschef vid Philips bel
giska högtalarlaboratorium. föredrag 
om distorsion vid låga frekvenser. Vi 
dare introducerades en fackbok. rik
tad till industrikunder. "Designing Hi 
Fi Speaker Systems", vars första del 
nu finns klar. Det sedan 1969 i sex 
upplagor u,tgivna standardverket 
"Building Hi Fi Speaker Systems" 
förelåg nu också i en fullständigt re
viderad. u tökad och nytryckt sjunde 
upplaga - 232 sidor - under M D 
Hulls överinseende. Boken har hittill s 
gått ut i över 100 000 ex. Den nya 
utgåvan har alla utsikter att bli en all 
deles oum bärlig skrift för ljudamatö· 
rerna med byggintresse. då instrukti · 
va råd och tips lämnas över både en 
rad moderna element och deras sys
temanvändning. Kapitlet om fler väg s
system och komplexa delningsfilter är 
särskilt rekommendabelt med sina 
goda fig och dimensioneringsregler 
etc. Någon svensk översättning torde 
inte vara omedelbart förestående. 
men bokens engelska är klar och lätt
fattlig och exemplen åskådliga. också 
i de mera fysikaliska sammanhangen. 
Flerfargstryck har tillkommit - en 
kortkjolad. högklackad flicka bygger 
låda . .. 

Boken kommer att tillhandahållas 
av Elcoma. 10250 Stockholm 27. 

Ater till historien : Philips kom med 
den första högtalaren år 1926. Serie· 
produktionen påbörjades i en omgiv
ning som utmärktes av den stickande 
lukten från det nickelcement. vilket 
användes som lim i dessa tidiga ele
ments magnetsystem. De första hög
talarna var av s k magnetisk typ och 
bestod av ett polariserat permanent
magnetsystem. en fast magnetspole 
och en i spolen resp magnetsystemet 
rörlig järntunga. fast kopplad till hög
talarkonen. Elementen. som hade va
runamnet Philite, hade en impedans 
om 1,2 - 2 kohm och var utförda i 

bakelit. Den största typen hade en 
kon med 45 cm diameter. 

Redan 1928 hade ju koncernen bli
vit ledande inom den på l 920-talet 
nya rundradion som erövrade Europa 
och som föranledde en mängd arran
gemang och högtidligheter med rikta
de sändningar mot fjärran världsdelar 
och diverse tal av kungligheter och 
celebriteter. Detta år tog Philips näs
ta steg i utvecklingen och frambragte 
en sex tums dynamisk högtalare. allt-

sa en med talspole. Den nya ljudkäl
lan kallades Meistersinger och kom 
till användning i den första enratts
manövrerade rundradion. modell 
2511. Talspolen hade drygt 25 mm 
diameter och konen var utförd av 
kvalitetsrispapper samt upphängd i 
en ring av flanell. Men Meistersinger 
var fortfarande högimpediv och det 
skulle dröja till 1930 innan ett nytt. 
cirkulärt magnetsystem kom fram 
och därmed möjliggjorde tillverkning 
av lågimpediva dynamiska element. 

Kriget medförde att Philipskoncer-

nen kom att finnas i exil till en del. 
alltså borta från hemlandet Holland. 
De nya material och kunskaper man 
säkrade efter hand kom långsamt till 
användning efter fredsslutet då upp
byggnaden inleddes. Nya apparatpro
gram kom så sakteliga. och talspole
högtalarna utvecklades till att omfat
ta både olika storlekar och impedan
ser samt utvidgade frekvensområden 
och lägre distorsion. 

Ännu på 1950-talet dominerade 
användningen av stora som små ra
diogrammofoner mer än någon form 
av Hi fi -apparatur - även om ansat
ser började skönjas - men en påd ri· 
vande faktor i utvecklingen var otvi
ve laktigt mera då den nu debutklara 

FM-principen för rundradio. som 
krä vde en bättre ljudkvalitet över lag. 

Den med tiden ökade efterfrågan 
på högtalare ledde till att de dåtida 
resurserna for produktion fick byggas 
ut. Hela verksamheten. både labdelen 
och tillverkningen. flyttades 1956 till 
en ny fabrik i Hasselt i Belgien. I ett 
skede i början av 1970-talet gjordes 
där över 200 typer av element. 

Det stegrade intresset för hemelek· 
tronik på 1970-talet medförde en ny 
expansion. och en ytterligare flyttning 
fick ske. denna gång till Dendermon-

de mellan Hasselt och Antwerpen. 
Huvuddelen av Philips högtalartill 
verkningar äger i dag rum i Dender
monde och Wien. men ett antal un
derfabriker finns dessutom världen 
över. 

Philips aktuella produktion är i dag 
ca 20 miljoner högtalare per år och 
man är med detta världens nästa stör
sta högtalartillverkare. Programmet 
omfattar 75 grundtyper - från de 
minsta och enklaste till de högeffekt
tåliga Hi fi- och PA-bruksavsedda ut
förandena. 

RT sällar sig till gratulanterna vid 
halvsekeljubileet och vjll gärna över· 
räcka en blomma för en verksamhet 
utan vilken miljoner ljudamatörer i 

flera världsdelar skulle fätt ga en ofta 
långt besvärligare och dyrare väg till 
projekten. vare sig det gällt köp av 
fardiga enheter eller hembyggen. än 
nu. 

Det finns också skäl att erinra om 
de tunga forskningsinsatser inom 
svängningslära och akustik som 
gjorts aven rad. världen över nu le· 
gendariska namn med anknytning till 
Philips i Eindhoven 'alltifrån 1930-ta
let fram till nu - för dagens avance· 
rade produkter och kunskapsnivå av
görande rön. -e 

subsoniska störningar. Totalt uppmättes 
- 3dB-punkterna i överfOringen mellan mi
krofoningång och graverslutsteg till 7 Hz re
spektive 45 kHz! 

På Masterfonjcs arbetar man med ett Neu
man och ett Scully graververk. Det senare är 
helt utrustat med digital styrelektronik, s k 
vary pich & depth-computer av fabrikat 
Capps. I det här systemet kommer audiosig
nalen till depth-enheten, processeras och kor
rigeras enligt RIAA-normen. Ett skärfilter 
griper in över ca l kHz eftersom man har 
mycket låg grad av djup- och pitch-informa-

tio n över denna frekvens, berättar Masterfo
nies chef Mack Evans. Som helhet arbetar 
den här "datoriserade" gravermaskinen helt 
annorlunda än t ex ett Neumanverk. Fördelen 
med Capps styrsystem är att det bättre kan 
följa transienta signalformer utan risk för 
overcutting. Samtidigt medför emellertid 
Capps-systemet att det åtgår aningen mer 
spårutrymme på skivan. Mack Evans berättar 
vidare att "i de olika direktgraveringsfallen 
har vi försökt att undvika all onödig elektro
nik i signalvägarna, eftersom varje extra elek
tronik orsakar hörbara ljudförsämringar. Det 

enda 'extra' i utrustillngsväg som vi har tillåtit 
oss att koppla in är ett specialbyggt grafiskt 
filter för att kunna göra en slutlig tonbalanse
ring. Vad övrig utrustning beträffar har vi på 
båda våra graververk endast använt oss av 
accelerationslimiter för att förhindra skada på 
graverdosan i respektive system (West
rex resp Neuman). Resultatet av all vår åter
hållsamhet med onödig elektronik i signalvä
garna har skapat fOrutsättningarna för en tek 
niskt hög kvalitet på direktgraveringarna. " • 
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Från utvecklings system 
till dator för Basic - del 3: 

Två vägar att gå 
för tenninalanpassning 
•• Det finns flera vägar att gå när man skall byg
ga ut MEK 6800D2 för körning mot ASCII-termi
nal. 
• Metod 1 

Låt oss se på den första metoden: Det första som 
måste bytas är det ROM i vilket JBUG-program
met ligger mot ett ROM som har ett program som 
fungerar mot ASCII-terminal. Det program som 
då kommer ifråga är Mikbug. Detta ligger i ett 
prisvärt ROM som kostar något över 100 kr. Se
dan tillkommer några anpassningskretsar. MC 
1488 och MC 1489 för RS 232-snittet och tre op
tokoppiare för det snitt som avser strömslingan. En 
timer, MC 14536. tillkommer också. 

Seriekommunikation 
sker via en PIA 

Mikrobug kommunicerar med terminalen via en 
PIA. M 6820. vilket kan synas vara en lite underlig 
väg att gå. men förklaringen är den. att den seriella 
kretsen. AClA M 6850 ej fanns tillgänglig när pro
grammet gjordes. 

Adressen 8004 Hex svarar mot en PIA-krets. 
U20. på MEK 6800D2-kortet. Den används när 
man installerar sitt nya ROM för Mikbug. Detta 
byter helt enkelt plats med befintlig ROM för 
JBUG. Fig J visar själva krets lösningen. Anpass
ningsk.retsarna byggs med fördel upp på den befint
liga virytan längst upp till höger på datorkortet. 
Observera att det behövs ytterligare ett nätaggre
gat som lämnar ± 12 V. 

De olika funktionerna i Mikbug motsvarar i 
stort dem som finns att tillgå i JBUG. Låt oss inte 
i detalj gå in på dessa ; de är besk.rivna i den ma
nual som medföljer varje ROM för Mikbug. 

Utbyggnad av RAM 
16 k byte finns 

Önskar man sedan utöka den befintliga RAM
arean från de S12 bytes som max får plats på da
tork ortet. går man tillväga på följande sätt: Be
roende på hur stort RAM man önskar bygga till. 
kan man behålla eller ta bort de RAM-kretsar som 
finns på datorkortet. Motorola har i dagarna kom
mit ut med ett 16 k byte dynamiskt RAM-minne i 
kretskortsform. MMS 68104. som är speciellt 
framtaget för MEK 6800D2 till ett verkligt bra 
pris: 3 400 kr. 

Datorkortet ändras 
och kompletteras 

Väljer man ett så stort minne. bör man koppla 
bort RAM-kretsarna på mikrodatorkortet. Detta 
utförs enkelt genom att man kopplar pinne 4 till 
+ S V på krets U7. 7430. 

För att det yttre RAM-minnet skall fungera. må-

Av JÖRGEN DAHLBERG 

ste man även komplettera dator kortet med sex 
bussinterfacekretsar. Plats för dem har redan reser
verats på datorkortet. Kretsarna omfattar: UI. U2. 
U3 = MC 8T97/6887. U4. US = MC 8T26/6680 
och U7 = MC 7430. 

• Metod 2 
Det finns en annan väg att gå. Den väljer man 

om man skall bygga ut MEK 6800D2 så att den 
blir både hård- och mjukvarukompatibel med 
SWTPC:s hobbydatorsystem. Fördelen med detta 
tillvägagångssätt är att all programvara från 
SWTPC kommer att kunna användas. Dessutom 
kommer all programvara från Motorola som är av
sedd för Mikbug att passa. De program som är 
intressanta är Basic i dess olika versioner från 3 k 
till 8 k. Editor och Assembler och olika spelpro
gram. 

Det mål vi satt upp är att bygga ut MEK 
680002 så att Basic-kapacitet fås med en integre
rad bildskärmsterminal. minneskort och någon 
form av minifloppy (litet skivminne). 
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" R" , ,-
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Fullständig adressering 
måste genomföras 

Det som först måste åtgärdas på datorkortet är 
adresseringen av de olika kretsarna så att den blir 
fullständig. annars begränsar det oss i den fortsatta 
utbyggnaden. Mikbug kommer att användas i en 
modifierad version som arbetar mot en AClA i 
stället för en PIA. Denna. kommer att uppta en 
PROM-sockel. Den andra PROM-sockeln kom
mer att användas för terminalhanteringsprogram
met och laddningsprogrammet för sk ivminnet. 
Kretsarna Ul4 och Ul6 (RAM) kommer att an
vändas för stacken till Mikbug resp terminalhante
ringsprogrammet. 

Det extra kretskortet som innehåller den utbygg
da adresseringen kommer också att innehålla flera 
funktioner. såsom automatisk återstart vid nätpå
slag. kretsar för att handha "refresh" vid använd
ning av dynamiska minnen. en ACIA som funge-
rar som in- resp utgång för terminalhanteringspro- .... 
grammet. .. 

• .1;>V 

"V 

" TTYCOMMQN 

" ITY SEAIAl OUT 

, RS 232C OUT (\'2'" 

.12V 
OV 

" TTY SERlAl IN 

RS 232-C IN (~I 

" 
READER 
CONTROl 

[READER 1 CONTROl 
RETURN 

-= ~ 
I8IT RATE AOJUST I 

R'. 

Fig l. Bt:findig PIA-krets. U 20. kopphzs dU yttre logik enligt 
detta schemajör teletypeanslutning. Detta är ett altematil> till 
utbyggnad som inte skall användas då man använder TV-skä~,!, 
och tangentbord enligt vårafortsatta utbyggnader. I schemat ar 
kretsbeteckningama angivna utomjör E 17 = MC 1489P/L. 
och E 18 = MC 1488P/L. Kontakten P3 består lämpligen av 
en DIP-håUare_ 
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Alpha, Bela,Gamma .•. 
tre digitalmultimetrar från Advance 

Beta Gamma 

Alpha III ~;;;;;;i;;;;;;i;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;_;;;;=:;.;;J'fI Sant effektivvärde. 
• DCV200mV-1000Vi50mråden 

• DC V 200 mV-lOOO V i 5 områden • AC V 200 m V- 750 V i 5 områden 
• DC V 200 m V-lOOO V i 5 områden 
• AC V 200 m V- 750 V i 5 områden 

• AC V 200 mV- 750 V i 5 områden • DC A/AC A 200 ~A-lO A i • DC A/AC A 200 ~1O A i 6 områden 
• DC AlAC A 200 ~-2 A i 5 områden 6 områden • 200 ohm-20 Mohm i 6 områden • 200 ohm- 2 Mohm i 5 områden • 200 ohm- 20 Mohm i 6 områden • 3 1/2-siffra med flytande kristall • 3 1I2-siffra LED • 227 X72 X260 mm, 1,9 kg 

• Nät/batteridrift 
• 3 1/2-siffra med flytande kristall 
• 246 X72 X 180 mm, 1,4kg • 264 X 72 X 180 mm, 1,2kg 

Extra tillbehör: Batterieliminator, 
HS-prob, HF-prob, väska. 

Extra tillbehör: Batterieliminator, 
temp.prob, HS-prob, HF-prob, väska. 

Extra tillbehör: NiCd-celler, temp.prob, 
HF-prob, HS-prob, väska. 

Pris: 730: - exkl. moms. Pris: 960: - exkl. moms. Pris: 1.650: - exkl. moms. 

~fffiD[o]Ml METRICffillli 
BANVAKTSV. 20 171 19 SOLNA 1 TEl. 08/820400 
DANMARK, TEL. 02/ 80 42 00 NORGE. TEL. 02/ 28 26 24 FINLAND, TEL. 90/ 46 0844 Informationst,anst 3 1 

Nu kan du beställa 

\f\{;G s.i\\~: 
Oft1ll oli\1.a 

bögtallldtOJ1' . 

~'. ""-al. itl!ll\'a 0 1\'il · . ~ .... ~ 
~'ll och a .... 2!..in& 

o fIller tir 30 -
OMini J):'.-.11l 
~re 
O~\tiOlL 

Radio & Televisions nya bok 
"BYGG SJÄLV-Liudteknik" 

Ur Innehållet: 
• 5 kompletta beskrivningar av 

exponentialhornshögtalare för basen 
• Aktiva och passiva högtalarfilter 
• Mellanregistersystem 
• Två högklassiga slutförstärkare 
• Nya DNL - brusreduktionssystem 
• Exklusivt RIAA-steg 

iiiii •• I.liii........ Beställ Ditt exemplar av "BYGG SJÄLV -
Jag beställer ... ex av "BYGG SJÄLV - LjUd- ! Ljudteknik" från oss (endast skriftliga 
teknik" å 24 :50 inkl moms, exkl porto och post- beställningar) eller köp den hos din tidnings-
förskottsavgift, att sändas till nedanstående ~. försäljare. Pris 24:50 ink!. moms. 
adress : ~. OBS Du som är bosatt utanför Sverige kan enbart köpa 

::; . boken genom att tillsammans med beställningskupongen 

Namn ..... ...... ... _ .. . ,. . ~:~:~t:~ä~~e~: ~:~:ltii::i~~sfc;~I:~~t2~;-. Checken skall 

Adress ..... ............ ................ , ....... ,............................. • Klipp ur och skicka kupongen till: 

V P t p ' t d • Radio & Televisions t6rsllJnlngsavd, Speclal-
!n . ...:s.:~ . .... .:~~::;~~~~;;J __ tl_d_nl_n..=g_st_ö_rl_a..=g_e..;.t,_B_o_x_3_22_4';....1_0_3_64_S_t_o_c_kh_o_l_m ___ -J 
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Känsligare bandingång 
med enkel modifiering 

De som byggt Motorolas introduktionssats fOr 
mikrodiLtorutveckling, D2, presenterad i RT 1977 
nr 9, har säkert märkt att det finns vissa svårighe
ter med anpassningen mot kassettbandspelare. 
Känsligheten 5 V II på ingången till terminalkortet, 
är helt enkelt for låg for många bandspelare. Givet
vis kan man bygga en separat förstärkare som hö
jer den svaga signalen från bandspelaren, men det 

finns en smartare metod har vi fått veta. RT-be
kante Ake Holm har granskat kopplingarna när
mare och på terminal kortet funnit en outnyttjad 
operationsfOrstärkare i krets U16. Om man tar 
bort 100 ohms-motståndet över ingången och bry
ter upp ingångsändan på R52 sam! kopplar in fyra 
motstånd, en kondensator och två dioder till den 
outnyttjade operationsforstärkaren, så har man 
lösningen på problemet. Känsligheten ökar till 0,5 
V,ms' Använd minsta möjliga motstånd, så att det 
hela kan göras mekaniskt godtagbart. Kondensa-
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torn 100 nF kan t ex vara av tantalelektrolyttyp, 
varvid man vänder + mot operationsförstärkarens 
ingång. 
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Fig 2. Mikrodatorns kretskort i D2. ÖVerst ser 
vi PIA-kretsen U20 som ansluts till yttre kretsar 
enligtfig l. På området uppe till höger kan vi byg
ga dessa kretsar. Bäure är dock att bygga kretsar
na på eU särslålt kretskort som vi med distanser 
fäster på denna yta. 

Vid utbyggnad av den integrerade terminalen 
ansluts dess tangentbord till PIA-kretsen U21 på 
datorktrtet. Då tillkommer även ett kort för video
hanteringen som placeras på bussen på samma sätt 
som ett minneskort. • 

Komponentbrist 
rörsenar 

En allmän komponentbrist har tyvärr för
senat projektet av utbyggnaden till Basic
dator, som läsarna kanske har observerat. 

• ~ • • • • 

Författaren räknar dock med att projektet 
inom kort skall ta fart, vilket kommer att in
nebära fylligare och mer frekventa avsnitt i 
fortsättningen . 

Efter publiceringen av D2-satsen i R T nr 9 
tog dessa snabbt slut i lager, men de finns nu 
åter att få på den svenska marknaden. 
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Programmern räknedosan 
för taltrnnsfonnation! 

l samband med mikrodatorsystem och annorstädes, har man ofta behov av att omvandla tal, skrivna i olika talsystem, 
till varandra. 

l RT 1977 nr 9 gav vi en teoretisk genomgång av hur sådana omvandlingar sker, och vi kompletterar här med 
progranifOrslag som gör räknedosan användbar för direkt transformation. 

Vårt program tillåter omvandling mellan godtyckliga talsystem vilkas bas är mindre än JO • 

•• Programmets utseende framgår av listan ifig. 
Språket är avpassat till Texas Instruments SR 52. 
men det borde gå lätt att konvertera programmet 
for andra maskiner efter vår genomgång. Den ena 
funktionen hos programmet är att omvandla ett tal 
givet med 10 som bas till ett godtyckligt talsystem 
med bas mindre än 10. Detta är ju en stor begräns
ning i praktiken, eftersom hexadecimala tal (med 
16 som bas) kommer till stor användning i mikro
datorsammanhang. Anledningen till begränsningen 
härvidlag är helt enkelt att dosans sifferfOnster 
blott fOrfogar över 10 tecken - åtminstone om 
man inte gör några ingrepp i den. 

Den andra möjligheten med programmet är att 
omvandla, från andra hållet, ett tal från ett god
tyckligt talsystem (med bas under 10) till decimal
system. På det sättet kan man snabbt genomfora 
matematiska operationer med tal i obekväma tal 
system genom att gå över till decimala talsystem, 
utfora operationerna i det och sedan gå tillbaka till 
det ursprungliga systemet. 

Omvandling från 
decimalsystem 

Låt oss nu se hur programmet är uppbyggt! 
Den fOrsta raden i listan inleds med LBL C, och 

i det program avsnittet lagras basen for det talsys
tem man vill arbeta i. Varje gång programmet skall 
köras på nytt, eller varje gång man vill ändra tal 
system läggs här in en ny bas som alltså skall ligga 
mellan I och 9. Vi lägger den i ett av de "dolda" 
registren hos maskinen. Anledningen till det är att 
vi vill tömma alla minnen med CMs senare i pro
grammet, och CMs påverkar inte registret 99. 

Efter LBL A fOljer den del av programmet som 
omvandlar ett tal från decimalt till annat önskat 
talsystem. Det forsta som sker är nollställning av 
alla minnen, eftersom vi senare vill summera i min
nena och inte vill riskera att gam la siffror ligger 
där och skräpar. Vi halar också flagga O for kom
mande bruk. Därefter dividerar vi vårt utgångsvär
de (som alltså är decimalt) med basen från register 
99_ Resultatet av den operationen skall så små
ningom ge oss sista siffran i det sökta talet. Mitt i 
divisionen går vi till E' som innehåller ett avsnitt 
som är lika for programmets båda delar och dub
belanvänds. Vi lagrar for kommande behov del re
sultatet i 01 och bildar sedan decimalbråksdelen av 
talet. Det sker genom instruktionerna 
- (CE E) = 

Funktionen är foljande: Som utgångsvärde har 
vi alltså ett heltal och ett efterfOljande decimalbråk 
(om den inledande divisionen inte gick jämnt upp). 
När vi inleder instruktionen i parentesen med CE 
utnyttjar vi en "biverkan" hos instruktionen CE 
som ju annars betyder c/ear entry. dvs att det se
nast inslagna talet raderas. Här kommer det i stäl 
let att betyda att det tal som stod fram for parente
sen upprepas inne i den. Vi slipper alltså skriva om 
vårt ingångsvärde, vilket annars hade varit nöd
vändigt att göra med ett register och ytterligare 
operationskommandon. 

I subrutin E har vi en programslinga som tar 
fram talets heltalsdel. Från vårt ursprungliga tal 
drar vi alltså heltalsdelen och får så decimalbråks
delen fri. Detta är ju ett omständligt sätt att göra 
det hela på. Många dosor har en enkel instruktion 
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Varje gång vi har publicerat ett räknedos
program i RT har vi fått erfara att det sitter 
många små gubbar, oeh även gummor för 
den delen, oeh knappar på dosorna ute i lan
det. Det kommer nämligen in eleganta för
bättringar av våra program i många fall. 

Sänd gärna in sådana förslag till oss om de 
innehåller programmeringstekniskt intressan
ta lösningar! Det finns säkert oekså många 
som gjort användbara program i diverse sam
manhang, eller kanske nöjsamma spel pro
gram att ty sig till under mörka vinternätter. 
Ty ett är säkert: Programmering är ett folk
nöje som av många skattas långt högre än 
korsordslösning oeh patiens läggning! 

Vi avsätter gärna spaltutrymme för sådana 
programförslag_ Sänd programmen med ut
förliga förklaringar om speciella finesser an
vänts vid konstruktionen! 

for detta som vanligen kallas frac eller dylikt. Efter 
multiplikation med basen har vi nu fått fram sista 
siffran i det omvandlade talet. Eftersom vi halade 
flagga O i början av proceduren, ignoreras 

iftlg O sin 
och resultatet lagras i 02. 

Nu kommer emellertid fler siffror att dyka upp 
och vi använder for dem samma rutin så småning
om. Vi måste därfor bestämma till vilken position 
varje siffra hör. 

Vi bildar därfor en korrekt positionsinformation 
genom att upphöja 10 till innehållet i 03. Vi går 
därefter tillbaka till huvudprogrammet. 

Register 03 har liksom de övriga nollställts i 
början, och vid fOrsta passagen här blir resultatet 
att vi multiplicerar innehållet i 02 med I. Detta är 
alltså vår sista siffra och vi tar fram den och lägger 
över den i hittills tomma 04. 

Vi summerar nu l till register 03 fOr att visa att 
nästa siffra vi åstadkommer skall läggas in i posi
tion 2. Sedan plockar vi fram resultatet av vår di
vision med basen och undersöker om det finns nå
got mera att dividera genom att se om heltalsdelen 
är noll 

E INV ifzro tan 
Om den inte är det, går vi alltså tillbaka till tan 

och upprepar proceduren, med den skillnaden att 
resultaten nu stoppas in på rätt position i enlighet 
med exponenten i 03. N är ingenting återstår att 
dividera av vårt ursprungliga tal tar vi fram resul 
tatet ur 04, visar det och avslutar den programde
len. 

Omvandling till 
decimalt talsystem 

Omvandling till det decimala talsystemet sker 
efter kommando B. Vi forutsätter här att basen till 
det talsystem vi vill arbeta från finns lagrad i 99. 
Vi börjar lite forbryIlande med att lagra ingångs
värdet i 01 bara for att strax ta fram det igen. An
ledningen skall framgå så småningom, hoppas vi. 

Vi hissar också flagga O. Därefter dividerar vi 
med 10 och k astar oss ut i subrutin E'. Den funge
rar likadant som tidigare med undantag av att flag
ga O nu är hissad så att vi ignorerar sekvensen 

= STO 0210 
Det får till foljd att vi multiplicerar bråkdelen av 

den utfOrda divisionens resultat med 8 i rätt potens 
fOr aktuell position. 

Därefter återvänder vi till huvudprogrammet där 
vi multiplicerar med 10 och summerar resultatet i 
04. När vi gjort det undersöker vi hur många varv 
vi gått i programmet genom att se vilket värde som 
innehålles i 03. Det värdet blir då lika med det 
antal siffror som behandlats. Vi minskar det värdet 
med 10 fOr att se när vi u ppnått det i fOrväg be
stämda, maximala sifferantalet. Talet 10 kan alltså 
bytas ut mot ett annat godtyckligt tal. Om man 
blott tänker behandla tal med ett ringa antal siff
ror, kan man sätta detta villkorstal lågt och på så 
sätt få programkörningen att gå snabbare. När det 
valda sifferantalet är behandlat stannar program
met och forevisar resultatet. 

För den som sysslar mycket med omvandlingar 
av ovanstående slag, kan vi nämna att Texas In
struments på sitt program har cn räknedosa som 
man kallar Tf Programrner. Den kan arbeta med 
såväl decimala, oktala som hexadecimala talsy
stem. Dessutom kan den forutom vanliga matema
tiska beräkningar utfora logiska kombinationer 
som AND och OR med inverser. Dosan kostar ca 
500 kr. 

BH 



LEL C STO 99 HLT 

LEL A iJll s n", stflg o 

LBL tan : RCL 99 E ' 

= mOD 02 RCL 02 SUr.! 04 

1 SUM 03 RCL 01 

E nrv ifzro ron 

RCL 04 fiLT 

LBL :s ms STO 01 stflg O 

LEL STO RCL 01 E : 10 E' 

x 10 = SlJ!;! 04 

1 SlJ.\ 03 RCL 03 - 10 = nrv ifzro STO 

RCL 04 HLT 

(inmatn av bas) 

(omvandl från bas 10) 

(omvandl till bas 10) 

LBL E nw D. MS nrv D. lt.S fix O D. IIS nrv fix rtn 

LEL E ' = STO 01 - ( CE E ) = x RCL 99 

ifflg O sin 

= STO 02 10 

LBL sin yX RCL 03 rtn 

KENWOOD TS-820 

SP-520 TS-820 VFO-820 

En fullvuxen SSB, CW. FSK/RTTY transceiver 
med inbyggd högtalare och nätaggregat. Bestyckad 
med 2 st 5-2001 A i slutsteget. TS-820 har bland 
mycket annat faslåsning, passbandtuning, 25 kHz 
kalibrator, Vox, M IC-kompressor/ processor. Som 
tillbehör finns CW-filter, digitaldisplay, likspän
ningsaggregat, VFO, högtalare m m. För full
ständiga upplysningar kontakta Ola Danbrink. 

Informationstjänst 32 

Den hä •••• den Ihydda. Din 
dy.a/le Hi'i - inue/ledng !! 

»Den som spar, han han> heter det, men att försöka 
spara genom att inte i tid byta ut en sliten nål -det 
vore som att kasta bort några tior vid varje spelning 
(multiplicera med antalet skivor Du äger!)-. Nål
spetsen är den enda kontaktpunkten mellan skiv
spåret och resten av anläggningen, och därför 
den mest kritiska delen för ljudåtergivningen och 
skyddet av den del av anläggningen, som kostar 
mest -Din investering i skivor! En sliten nålspets 
kan för alltid förstöra skivsamlingen! . 
Tag inga risker, nålslitage är ofrånkomligt, låt Din 
handlare kontrollera Din Shure-nål regelbundet! 
Och -vid behov- byt omgående ut den mot 
en ny ÄKTA Shure-nål! Då får Du på nytt hela 
pickup-elementets original-prestanda tillbaka! 
Sluta slösa: SÖK UPP NÄRMASTE SHURE 
ATERFÖRSÄLJARE! 

För att vara säker på att Du får 
en ÄKTA Shure-nål, kolla att 
namnet Shure står på nålens 
framkant, samt att följande kan 
läsas på förpackningen: »This 
Stereo Dynetic Stylus is preci
sion manufactured by Shure 
Brothers I nC.»l 

104315 Stockholm 23. I~ . Iii • ~ ~ = Box 23067, <!Q.t.;: Tel. 08/34 92 15 
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Modem, högrationelI TV-fabrik 
- ett inslag i kulturstaden Celle 
Var 12:e sekund ''spottar'' manfram en TV-mottagare i 
Teltifunkens högrationellafabrik i Celle. 

R T:s utsände medarbetare rapporterar från verksamheten. 

•• I den gamla kulturstaden Celle, i utkan
ten av Liineburgerheden tillverkar Telefunken 
sina TV-mottagare i en 90000 m2 stor fabrik 
som är en av vår tids modernaste fabriker i 
Europa. Här är 2 500 personer sysselsatta. 

Verkstadskomplexet uppfördes i fem etap
per mellan 1965 och 1975. Det innehåller fem 
montagehallar och ett s k höghylleIager som 
vi senare skall återkomma till. Här tillverkas 
årligen 760000 TV-mottagare, eller om man 
så vill en apparat var 12:e sekund. 

Produktionen omfattar TV-mottagare av 
olika utföranden på basen av ett modulchassi. 
Systemet är utvecklat av professor Walter 
Bruch som gjort sig känd som mannen bakom 
PAL-patentet. De portabla varianterna till
verkas i de båda fabrikerna i Hannover. Mo
dulsystemet innehåller två olika fårgmoduler 
för bestyckning av TV -mottagaren för P AL 
eller SECAM-G (som används i Östtysk
Iand). Med ytterligare en tonrnodul är det 
möjligt att bestycka mottagaren för den fran
ska SECAM-L-standarden. 

SECAM-chassiet liknar i mångt och myc
ket PAL-chassiet; många moduler är identi
ska. Detta multi-standardutförande möjliggör 
realiserandet av mottagaren för SECAM eller 
P AL enligt fem standards för marknaderna i 
Frankrike, Belgien, Luxemburg och västra 
Schweiz. 

Totalt 86 PAL-modeller 
från 31 grundtyper 

Det flexibla modulsystemet tillåter upp
byggnaden av totala 19 olika chassier. Med 
tre bildskärmsstorlekar, 51 , 56 och 66 cm, i 
olika typer av höljen och tillsatser som infra-

Fig 2. De 16 nwnteringsbantkn är varttkra 48 
m långt. 

Fig l. l tkUa storlager lagras färdiga, paketeratk 
TV·mouagare och paket med andra större tktaQer. 
På eU spår i miUenbiltkn går en datorstyrd lastare 
som kan programmeras i X - och Y-led till tk 436 
facken. 

rödfjärrstyrning, digitalklocka, TV -spel, auto
matisk sändarsökning, digitalt programminne 
till verkar man 31 grundtyper vilket ger totalt 
86 P AL-modeller. Därtill kommer 20 SE
C AM-modeller. 

Framställningen av dessa produkter kräver 
dagligen 5 miljoner elektroniska och mekani
ska komponenter. 

Jättelager sörjer ror 
optimalt materialflöde 

En väsentlig förutsättning för storseriefab
rikation är en genomorganiserad materialan
skaffning och ett optimalt materialflöde. För 
materialomsättningen står ett 6 000 m2 lager
utrymme till förfogande med en volym av 
100 000 m3

• 

I ett 20 m högt storlager lagras i 4 700 po
sitioner stora detaljer som fårgbildrör, höljen 
och förpackningar med avlänkningsspolar. 
En i längsled förskjutbar hiss matar i centrum 
in paket i 436 lagerkanaler. På utsidorna 
finns en motsvarande förskjutbar hiss som 
programmeras i X- och Y-led för att kunna nå 
de olika kanalerna. Hela detta lager är fjärr
styrt och kontrolleras av endast två personer. 

Komponenter som motstånd, halvledare 
m m ligger i lådor i ett mindre lager. Detta är 
halvautomatiskt och 14 m högt. Den förskjut
bara hissen är i detta fall bemannad. 

Mönsterkorten bestyckas 
på 16 monteringsband 

Den egentliga framställningsprocessen bör
jar vid bestyckningen av kretskorten på 16 
monteringsband, vartdera 48 m långt. 

Normalt sett monteras och testas en be
stämd modul. När kortet är bestyckat löds det 
till sist automatiskt vid bandets "slutstation". 

Sedan vidtar okulärbesiktning av bestyck
ning och lödkvalitet. Modulen provas och 
transporteras efter detta via ett 1,2 km långt 
transportband för vidare montering av 
TV -chassierna. Det bestyckade chassiet an
sluts elektriskt och transporteras stegvis vida
re. Efter 20 minuters simulerad drift av 

Fig 3. Här monteras nwdulemapå chassiet som 
sedan går vidare på nwnteringsbantkt till nästa 
nwnteringsställe. 
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• Mäter: Flutter och drift* 
• Automatisk eller manuell 
• Fem fluttermätområden: 0,03 - 3% 
• Två 3-siffrors LED-indikering för 

fl utter- resp . driftmätning 
• Indikering för låg ingångsnivå 
• Inbyggda vägn ings- resp . linjära 

filter samt kontakt för yttre filter 
• 3,15 kHz kvartsoscillator 
• AC- och DC-utgång för nivå - el. 

X-V-skrivare 

!;Iformatlonstjanst 34 

Norge tel 02/ 786360 Finland tel 90/ 8017044 Danma'" tel 02 / 800500 

åmiliiLLå 
En av världens bästa 
högeffektförstärkare. 

GAS-fabriken till
verkar idag tre olika för
förstärkare och slutsteg . 

Japans mest meri
terade HiFi-tidning 
Stereo Sound har ut
nämnt GAS-förstärkarna 
Thaedra och Ampzilla till 
årets bästa förstärkar
kombination . 

Vill du veta mer? 
Kontakta LEAB. 

II'''~ I 
Sot Eriksgatan 19 
11239 Stockholm 
08/ 506039 

2429 
• Mäter: Signal-brusförhållande* 
• Fyra olika vägningsfilter 
• Inbyggd referensoscillator 
• Stor överstyrningsreserv 
• Indikering vid överstyrning och 

felaktig vald dämpning 
• Effektiv- och toppvärdeslikriktare 
• Separerbar chassi - och signaljord 
• AC- och DC-utgång 

Svenska AB BRUEL & KJ.lER IT-283 

KVARNBERGSVÄGEN 25 14145 HUDDINGE · TEL. (08) 7112730 
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Marcus Music 
nuinyfonn 

•• För en tid sedan satte Mar
cus Österdahl åter i gång sin stu
dio Marcus Music AB efter en 
längre tids fullständig renovering. 
Efter ombyggnaden hyser Råsun
davägen 45 i Solna en av Europas 
modernaste inspelningsstudios. 
Ombyggnaden markerar även fas 
tre i utvecklingen av Marcus Mu
sic AB. 

Efter att ha varit verksam som 
yrkesmusiker sedan 1959 samt 
arbetat som arrangör, orkesterle
dare och producent beslöt Öster
dahl att år 1973 ta steget fullt ut 
och bygga en egen studio. Källar
våningen i Sollentunavillan fick 
ge rum åt en 16 kanals studio, 
som stod fårdig sommaren 1975. 

Ett år senare var det dags för 
nästa steg. Marcus övertog en stu
dio vid Råsundavägen, inhyst i en 
f d biograflokal. Studion byggdes 
om helt och hållet, och i augusti 
1974 invigdes så Sveriges första 

24-kanaliga studio. Den blev 
snabbt populär även utanför Sve
riges gränser. Sålunda har t ex ar
tister som John Miles och Miriam 
Makeba arbetat där. Bland skan
dinaviska artister märks bl a AB
BA , Lars Berghagen och fmska 
grupperna Wigwam och Hurriga
nes. Janne SchaJfers senaste LP 
"Katharsis" som lanserades i vå
ras i USA, är också inspelad här. 

- Hösten 1976 började vi pla
nera ett inköp av ett nytt mixer
bord till studion, berättar Marcus. 
Efter åtskilliga resor till både 
USA och England fastnade vi 
slutligen för ett bord av ameri
kanskt ursprung: Harrison 4032, 
tillverkat i Nashville. 

Under sina studieresor utom
lands fann Marcus f ö att vissa 
nyheter började dyka upp -på stu
diofronten: 

I USA kom något som kallades 
för "computer assisted mixdown 

system", dvs ett helautomatiskt 
mixningssystem med dataminne. 
Det fungerar i praktiken så, att 
man i ett datorminne lagrar en 
viss mixning aven inspelning som 
man sedan bara genom att trycka 
på en knapp kan få tillbaka di
rekt. Marcus bestämde genast att 
skafTa ett sådant system, samt att, 
"när man ändå höll på", bygga 
om hela studion. 

Den 130 m 2 stora studion rita
des om efter konstens alla regler, 
likaså kontrollrummets 60 m 2. 

För den "akustiska designen" 
svarade Jan Setterberg, Göte
borg, känd för RT-Iäsarna, och 
hela ombyggnaden är gjord enligt 
den amerikanska s k Westlake
principen, dvs inga parallella si
dor i studio eller kontrollrum 
samt en hel stenvägg i kontroll
rummet - allt för att få fram den 
bästa akustiken. Andra akustik
befrämjande åtgärder som vidta
gits är inläggning av heltäckande 
matta i studion som när den rul
las ut döljer en stor yta parkett
golv ("bra för stråkar"). Vidare 
har en trumhytt med halvmeter-

tjocka väggar för ohämmat och 
ostörbart trumspel m m byggts. 
Stor vikt har även fåsts vid miljön 
i studions omgivningar. Heltäc
kande mattor överallt, matchande 
sobra fårger och dämpad belys
ning. 

- Har man som jag arbetat 
under så många år på båda sidor 
om kontrollrumsfönstret, dvs bå
de som inspelningsproducent och 
som musiker, vet man hur viktig 
miljön är. En överlägsen teknik 
enbart kommer man inte långt 
med om inte musikerna också 
verkligen trivs i studion, menar 
Marcus. 

Det automatiska mixningssys
temet är han först med här -
samma avancerade teknik finns 
f ö endast i ett fåtal studios i Eu
ropa. 

Marcus Music AB innefattar 
även en kassettkopieringsanlägg
ning med avancerad utrustning 
och med en kapacitet av 500 kas
setter i timmen. 

RT önskar Marcus Music all 
framgång med nyheterna! • 

TV -mottagaren följer en precisionsintrimning 
med anslutande funktionskontroll. Faller nå
gon detalj utanför specifikationerna repareras 
den genast. 

testbilder på 14 kanaler med olika signal ni
våer för värdering av fårg-TV-mottagaren ge
nom testpersonalens försorg. 

Så är det åter dags att med hjälp av testbild 
ställa in konvergens, fårgrenhet och kontrolle
ra funktionen efter noga specificerade pre
standakrav. Här sker korrigering av t ex sta
tisk konvergens och rastergeometri. Slutrnonteringen av apparaten sker på ett 

band där detaljer som chassi, låda, bildrör, 
avlänkningsspolar och högtalare samman
ställs till en komplett apparat. 

Funktionskontroll 
och 24-timmarstest 

Efter sammanställningen sker en funktions
kontroll efter en checklista i mörka och Ijud
dämpade provkammare. En egen centralsän
dare levererar sju normriktiga test- och trick-
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Slutprovningen är ett 24 timmars hårdtest 
som alla apparater genomgår. Löpande ban
det är härvid 4,8 km långt och apparaterna 
far fram med en hastighet av 14 m/s. Appara
terna är påslagna i tre timmar och avstängda 
i en timme varefter förloppet upprepas. I till 
kopplat läge passerar de ett rum med 35 °C~ 
temperatur medan omgivningstemperaturen 
vid frånslag är 23 °C. Uppvärmningen sker 
med infraljus. Temperaturväxlingarna "stres
sar" TV-mottagaren så att intermittenta fel 
kan upptäckas. 

K valiteten kontrolleras under processen 
och resultaten behandlas i dator. Varje fel do
kumenteras på en markeringstavla och felen 
summeras för redovisning varje dag och varje 
vecka av de fyra områdena: modulbygge, 
chassiframställning, apparatsammanställning 
och 24-timmarstest. 

Varje apparat testas som sagt under 24 tim
mar: Av dessa går l % vidare för ytterligare 
280 timmars test! GL 
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RADDAR 
USIKEN! 

BIB. All t för din musikvård. Finns där du köper skivor och kassetter. Generalagent : Rådbergs, 031-173930. 
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Direktgraverade skivor! 
Nu finns va"a dwekt- och supergraverade skivor I handeln. 

EW - East Wind (japanska dwektgraverade) med amenkanska Jazzmusiker' (3 titlar} 
TBM - Thl'ee Blind M,ce (japanska supergraverade) Japansk Jazzmusik (50 tltlal) 
Sar'astm (franska super'gr'averade) kammarmusik (3 titlar) 
Call1ope (fr-anska supergr-aver-ade) klassisk musik (100 titlar) 

Las gama de oversvallande recensionerna I snart sagt alla facktldnrngar 
samt I dc1gsp"essen. 
Ring GJR i Bromma AB 08/262171 så far- Du veta var närmaste aterfol-sälWe finns. 
D,strlbuer-as I Danmark av AM Audio 03/220344, 
I Nor-ge av Njål Hanson AlS 02/192186. Generalagent for Norden: AudloLab ABI 

Informatlon~ lIanst 37 

Nu har du chansen ... 
... att lättare läsa och förstå innehållet i .Wireless World., »Practical Electronies», 
lIRadio Electronics., .HiFi News. och andra engelskspråkiga elektroniktidskrifter. 
För att inte tala om de många utmärkta amerikanska och engelska hobby' 
böckerna på elektronikområdet. 

Sammanställd av JOHN SCHRÖDER 

Ordlistan innehåller över 6000 uppslagsord och förkortningar inom 
följande specialområden inom elektronikgebitet : 

Radio- och televisionsteknik 
Audioteknik inklusive HiFi,teknik 
Elektronisk mätteknik 
Digitalteknik 
Datorteknik, huvudsakligen mikrodatorteknik 

Boken innehåller även en tabe llavdelning med översättn ingstabeller för 
äldre anglo-amerikanska måttenheter som fort farande i stor utsträckning 
används i engelskspråk ig fac klitteratur. Här återf inns också översätt
ningstabeller för schemasymboler, förklaringar till olika halvledarbe, 
teckningar m.m. 

11111111 ~= 
.111111111111111111111111111111111111111111111111"11111 = - -§ TIll EBAB ELECTRONICS AB, Box 66, 18211 STOCKSUND § 
§ OK, sänd mot postförskott ___ ex av Engelsk-svensk elektronikord- § i lista a 50:- inkl. moms och frakt i 
i Namn... .......... .... ......... .. ........ .. .. ..... ... ...... ... ..... ... .. ... ...... ... ... ... .... .... ... i 
- : §Adress......... ..... ... .. .. ..... ............ ...... ... ...... .. ............... ............ ..... .... . =: : 
= ~ = 
:Postnummer ...... .. .. ..... ... ....... . Postadress.. .. ... ....... ... ... ...... ....... ... ..... . ~ E 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~i 

Informat lon"'l ill1<;1 ~R 



108 

Va.ning ! .. deriia i. ern pi.al ! 

Det »speciella» med SHURE pickup-elementen 
sitter i nål systemet. Och detta »speciellci» betyder 
oöverträffad spårningsförmåga och klang, kombin
erad med världsberömd pålitlighet! Därför väljer 
konstruktörer av bättre skivspelare .Shure .:... och 
därför finns Shure i de flesta bra sklvspelare! 
MEN -det är därför också en frestande och lukra
tiv affär för många att försöka sälja billigare 
ersättningsnålar , pirater. 
Konstruktörerna hos Shure ser rött när dessa 
pirater dyker upp, eftersom dom VET att Ditt 
Shure-elements prestanda är HEL T beroende av det 
ÄKTA SHURE nålsystemet. 
Så -för att vara säker på bästa ljud och oförstörda 
skivor- insistera på en ÄKTA SHURE! 

D 

För .<;Itt vara säker ~ att Du fär 
en AKTA Shure-näl, kolla att 
namnet Shure stär pä näiens 
framkant, samt att fÖljande kan 
läsas pä förpackningen : »This 
Stereo Dynetic Stylus is preci
sion manufactured by Shure 
arothers I nc.»1 

10435 Stockholm 23. 1~~·~~= BDX23067. 
;,;':,:.; T,I. OS/34 92 15 
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Svenska ljudnyheter 

Från Olle Mirsch kommer en nyut
vecklad högtalare. OM 3-29. Den är 
ganska speciell och ett odelbart par 
består aven vänster- och en höger
högtalare. 

l grunden rör det sig om slutna lå
dor med tre element i varje system. 
Frontpanelen är vinklad mot själva 
lådan. som framgår av bilden. På den 
utskjutande korta sidan är placerat 
ytterligare ett element som matas 
med skillnadssignalen mellan kana
lerna. 

Skillnadselementet skall riktas mot 
väggen och verksamt bidra till en 
större ljudbild. Man får alltså en in
tressant kombination av direkt och 
reflekterat ljud som något påminner 
om det finska Ortoperspecta-syste
met. 

Högtalarna är gjorda för förstär
kareffekter upp till 50 W. har del 
ningsfrekvenserna 700 och 4000 Hz 
och skall kosta 2 500 kr per par. 

Redan på Berlin-mässan i augusti såg 
vi Luxors ljudledningshögtalare. Vi 
kan nu delge kompletterande upplys
ningar om dem. 

Bassystemet arbetar alltså enligt 
ljudledningsprincipen. Högtalaren är 
3-vägs med delningsfrekvenserna 
I 000 och 5 000 Hz. Som diskantele
ment används en 2.5 cm dom e twee
ter. Liksom de övriga elementen är 
också den av Luxors tillverkning. 

45 ~ 
Den första "talmaskinen": 
Edisons fonograf 

Under sommaren 1877 hade Edi
son hållit på med experiment som så 
småningom utmynnade i en anord
ning som upptecknade och återgav 
ljud. och som dessutom realiserades i 
praktiken. Den 17 november 1977 of
fentliggjordes hans försök i Scienti/1c 
American. 

De första ord Edison skall ha talat 
in i fonografen . som den först så små
ningom kom att kallas. var barnvisan 
Mary had a little lamb. Med den åter
givningskvalitet som kunde åstad
kommas i detta stadium var det nog 
välbetänkt att hålla sig till kända tex
ter så att åhörarnas eget minne kunde 
hjälpa till att restaurera vad som hör
des ... 

Den första fonografen arbetade 
med ljudintryck på tennfolie som 
emellertid var så mjuk att en inspel
ning inte kunde återges mer än ett 
mycket begränsat antal gånger. Ljud
intrycken gjordes vertikalt ner i fo
lien. 

Högtalaren. vars typbeteckning är 
8071. har en volym av 70 liter och 
skall tåla 100 W. Priset per par är 
2400 kr. 

Luxor kommer också med en ny. 
Asientillverkad produktserie. Däri in
går bl a en receiver. 3079. med 2 X 35 
W uteffekt. All slags distorsion upp
ges ligga lägre än 0.5 % upp till full 
uteffekt. Tunerdelens känslighet är 
satt till 3.5 och 60 -yV i mono resp 
stereo. Den bestås även med ett AM
band för mellanvåg. och den uppgiv
na känsligheten där är 450 -yV Im. 

l den nya serien finns också front
matade kassettdäck och skivspelare i 
modern "japansk" design. 

Tyskfödde Emile Berliner såg klart 
många av de svagheter som vidlådde 
Edisons konstruktion och samlade 
lösningar från olika håll. Främst 
anammade han Charles Cros ideer 
och sökte 1887 patent på grammofo
nen. Den arbetade med sk ivor. och 
Berliner angav ett sätt att massprodu 
cera dem enligt i stort sett samma me
toder som används i dag. Skivorna 
graverades också med laterala sväng
ningar i motsats till fonografens verti
kala. 

Med detta var det nya mediet fött. 
och en hisnande utveckling ligger 
mellan dagens återgivning och 
1870-talets. I princip är dock mycket 
likt sig även om vi numera har flera 
sätt att lagra våra signaler på : Op
tiskt i ljudfilmen och magnetiskt. som 
faktiskt visades redan vid världsut
ställningen i Paris år 1900. Kanske 
får vi inom en överblickbar framtid 
höra ljud lagrat i halvledare. t ex i 
form av stora skiftregister? Den som 
lever får höra. 

BH 



Minidator till lågpris 

Minidatorn heter Commodore 
2001 p E T och är tänkt som en 
"hemdator" inte bara för specialister. 

Commodore 2001 P E T program
meras med utbyggd Basic. Eftersom 
Basic är ett så vanligt språk finns re
dan ett stort antal program tillgängli
ga från olika leverantörer runt om i 
världen. 

För den som vill bygga ut sin mini
dator kan RAM (användarminnet) ut
ökas till 32 k bytes. Dessutom kan 
samtidigt upp till 16 periferienheter 
anslutas. 

Pris för en komplett dator med 
bildskärm. alfanumeriskt tangentbord 
och bandkassettminne är 7 500 kr 
exkl moms. 

Svensk representant: Janic AB. tel 
08/7445050. 

Gasdriven lödkolv 

Från Japan kommer denna gas
drivna lödkolv. Verktyget, som kallas 
Sidewinder. laddas med butangas av 
den typ som används i cigarrettända
re. Drifttiden är minimum ca två tim
mar per påfyllning. Tändningen görs 
med en piezoelektrisk tändare i "av
tryckaren". Gasen förbränns sedan 
med katalytisk förbränning utan öp
pen låga i en förbränningskammare 
vid spetsen. Effekten är reglerbar med 
en ventil och motsvarar 20 - 50 W. 
Spetsen är utbytbar. Priset är 295 kr 
inkl moms utan gas. 

Svensk representant: Tekno-Servi
ce. tel 08/ 71098 70. 

S-märkt ringkärne
transformator 

Transduktor Winding i Växjö har 
utvecklat en serie kapslade ringkärne
transformatorer effektområdet 
60-250 VA. 

Transformatorerna är av l -fas 
skyddstyp och består aven ringkär
netransformator ingjuten i en kapsel 
av polykarbonat. 

Den lägsta effekten är provad en
ligt de samnordiska bestämmelserna 
och godkänd av Semko för S-märk
ning. De övriga storlekarna inlämnas 
för provning successivt. 

Eftersom produkterna är uppbygg
da med ringkärneiden. blir vikt och 
volym ca hälften mot redan nu på 
marknaden befintliga transformato
rer. 

Programmet kommer att mark
nadsföras i två sortiment, nämligen: 
Standardsortiment med de mest fre
kventa effekterna och spänningarna 
såsom 6. 12.24.48, 110 och 220 V. 
Och kundanpassade transformatorer 
där spänningarna anpassas till kun
dernas speciella behov. 

Svensk representant: Transduktor 
Winding AB. tel 0470/45680. 

Wow- och Flutter-meter 

, 

• 
o.lnC __ J"w,""""_ • fnoo'~) =-";::-
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Briiet & Kjaers nya automatiska 
Wow- och Flutter-meter typ 6203 är 
ett instrument for snabb och nog
grann undersökning av "peak !lutter" 
och drift hos audio- och videoutrust
ningar. 

Fem mätområden från 0.03 till 3 % 
med två 3-siffrors LED-indikatorer 
för valt !lutter- resp % driftområde 
ger avläsning inom ett stort område. 

För teständamål finns en mycket 
noggrann 3.15 kHz kvartskristallos
cillator inbyggd. 

Förutom ett vägningsfilter enligt 
gängse standard finns ett aktivt filter 
med två olika frekvensområden för 
ytterligare möjligheter till mätinfor
mation. 

Kontakter för ett avstäm bart band
passfilter för frekvensanalys samt för 
nivå- och x-y-skrivare finns på instru
mentets baksida. 

Svensk representant: Svenska AB 
Briiet & Kjaer. tel 08/ 711 2730. 

-

•• ,Å_.__ •• 

Mitsubishi introducerar nu sitt nya HiFi-program i Sverige. 
Kännetecknen är den nya, eleganta designen och den höga 
kvaliten. Där varje länk från skivspelare till högtalare är om
sorgsfullt utprovad för att ge maximalljudupplevelse. 

Mitsubishi är Japans största företag. I Sverige mest kända för 
sina högklassiga färg-tv. Mitsubishis nya HiFi-produkter är 
byggda för att uppfylla praktiskt taget alla behov och önskemål. 

Tala med din fackhandlare så hjälper han dig bygga upp en 
ljudanläggning för ditt vardagsrum. 

Utan att det behöver kosta dig en 
förmögenhet. 

MARKNADSFÖRES I SKANDINAVIEN AV GADELIUS AB. 

Informationstjanst 40 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1977 109 



TANDBERG TR 2000 SERIE 
• TR2025 2x25W OIMO.05> 
• TR2025MB 2x25W OIMO.05> 
• TR2040 2x40W DIMO.04S. 
• TR2055 2x55W DlMO.03' 
• TR2075 2x75W DIMO.oa 

(FTe) 

Att hinna med i HiFi -utvecklingen är att ligga flera år 
före med nyheter. 

Och det är viktigt att nyheterna inte bara gäller en ny 
design, eller några extra knappar och rattar, utan väsentlig
heter som ger dig ett större utbyte av din H iFi -anläggning. 

Tandberg leder utvecldingen inom 
många områden. 

När du köper en Tandberg förstärkare, bandspelare 
eller kassettdäck, så ligger du automatiskt en bra bit före i 
utvecklingen. 

Tittar du i internationella HiFi-tidningar ser du att vi får 
fler lovord och vinner fler tester än några andra märken. 

Hemligheten ärTandbergs unika 
ljudfilosofi. Och våra resurser. 
Internationellt sett är vi inte stora. Men faktum är, att 

vi idag är norra Europas största tillverkare av ljudanlägg
ningar. 

Och i Tandbergs ljudlaboratorier finns flera bland 
världens skickligaste ljudtekniker. Gemensamt har de en 
orubblig ljudfilosofi : Att skapa världens renaste och mest 
naturliga ljud till överkomligt pris. 

8 MEDLEM AV SVENSKA Hi Fi INSTITUTET 

Radiomottagning i stereo 
ställer helt nya krav 

på förstärkarnas radiodel. 
Här ligger den verkligt snabba utvecklingen. 
Sverig~s Radio kommer de närmaste åren sända allt 

mer i stereo. Och i en nära framtid fär du antagligen direkt
sändningar i stereo, direkt från konserter och popgalor. 

Tandberg är ensamma om att 
kunna ge dig förutsättningarna för 

morgondagens ljud redan idag. 
Medan de flesta andra märken inriktat sig på "watt

hysterin" har Tand berg utvecklat det rena, naturliga ljudet. 
Och medan andra märken koncentrerat sig på enbart för
stärkardelen, har Tandberg också utvecklat radiodelen till 
perfektionism. 

Tandberg säljs av de flesta 
välsorterade fackhandlare. 

Om du är osäker på var närmaste Tandberg-handlare 
finns, så är du välkom men att ringa 08/981650 till vårt 
huvudkontor. 

TANDBERG 
VI SÄnER EN ÄRA I An VARA BÄST 

NÅGRA EPOKGÖRA NDE SKEDEN FÖR BA7TRE LJUDKVALITET. 1957: Tandberg bandspelareTB3 första stereo
bandspelaren för konsument i Europa. 1959: Tandberg TB4 4-spårs bandspelare först i världen till konsument. 
1971 : Tandberg kassettbandspelare TCD300 först med 3 motorer, dubbel Kapstan med closed loop, servoreglerad band
transport, självjusterande ingångar. 1975: Tandberg bandspelare 10XD först med 3 hastigheter, Cross Field och Dolby. 
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ALLT FÖR 
HÖGTALA R BYGGA R EN 

NYHET FRÅN USA 

SUPER HORN-"DISKANT 

Typ: A 101 

SVART - SILVER - BRONS - GULD 
3000 st. på lager i Stockholm 

'PRIS: Endast 99:-
(inkl. moms). 

(Större kvantiteter offereras på begäran:) 

Märkeffekt: 300 Watt 
Frekvensomfång: 4000-40000 Hz 
Distorsion: mindre än 1% vid 105 dB 

mindre än 2% vid 115 dB 
Känslighet: 97 dB Im/l Watt 

Pris: 99:-

Typ: A 116 
Märkeeffekt: 300 Watt 
Frekvensomfång: 3000-40000 Hz 
Distorsion: mindre än 1% vid 105 dB 

mindre än 2% vid 115 dB 
Känslighet: 97 dB Im/l Watt 

Pris: 110:-
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rllKKO TRM 750 
OCI1 FAMQ50 

O 

AAETSPAA 
Har Du läst den nyutkomna HiFi Handboken? Då har Du hittat 
Nikkos senaste produkter med topprestanda. Det är testvärden 
som Sv. HiFi Institutet framtagit. 

TRM 750 
Effekt: 2 x85 watt DIN 

2x 58 watt FTC. 
20-20.000 Hz 

Effektbandbredd : 6-över 
100.000 Hz*) 
Distorsion: Max IM -dis
torsion 0.02 % 

*) Bästa värde av alla 
förstärkare 

FAM 450 
Känslighet: 10mikrovolt (stereo)**) 
Störavstånd: 69 dB 
Distorsion: 0,4 % (max i stereo) 

* *) Endast 2-3 ggr dyrare tun ers 
uppvisar samma värde 

ÅRETS PAR kostar strax under 3.000:-. Kan Du hitta en 
bättre kombination om Du jämför objektivt framtagna data 
denna prisklass? 

Vill Du veta mer. ring eller skriv till: Audio Stockholm. 
Storgatan 29. 11455 STOCKHOLM . Tel: 08/630230 
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GAMMA 
Gamma System 200 är en trevägs Hifi högtalare, som består av 
4 st diskanthorn VLD 12-8 ohm, 1 st mellanregister BBK 
131A-8 ohm, 1 st bas BK 3013A-8 ohm och 1 st delningsfilter 
GD 8500. System 200 kan användas för hemmastereo, orkest
rar och diskotekanläggningar. 

Detta system, som är av mycket hög klass, lämpar sig för all 
slags musikåtergivning, p.g.a. sin höga verkningsgrad, transient
återgivning' och låga distorsion vid hög belastning. 

a 
PRIS:1350 --- INKL.LADA 

DATA: 
FREKVENSOMRADE 20-40000 Hz + -

25-250000 Hz ± 2 dB 
HF 

BELASTNING 70 watt RMS 
100 watt musik + 

'N MF 

IMPEDANS 80hm 

KÄNSLIGHET 2,1 watt GO-8S0D 

LADANS VOLYM 100 liter LF 

VIKT UTAN LADA 16 kg - + 

-j 33 r II----- 336-----1·1 ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

+ 

t T 
r-..----------..,-, 
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IS 

iIi 
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TELEFON:0760-33025 

TELEX: 12205 
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IAC-STÖRÄTAREN!!! 
Nu finns Philips berömda IAC som byggsats att montera i bil el. 
vanlig FM-radio för att eliminera störningar. 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 
Byggsats FM 680 ca 79:-

ULTRALJUD!!! 

3-kanals ljusorgel m. MIKROFON 
200 Watt p.kanal. Behöver ej kopplas t. förstärkaren , end. till 
lamporna o. 220 volt . Lamporna blinkar i takt m. musiken m. bas-, 
mellan- och diskantregister. 
Byggsats AT 685 ca213:-

Integrerad SNABBTELEFON best. av sats m. IC-förstärkare (SA 
600) o. del m. omkopplare (SA 601). Med end. SA 600 har man 
huvudstation + bistation. Med SA 600 + 601 får man en huvud- och 
fyra bistationer, med 4 SA 600 + 4 SA 601 har man en fullgod 
snabbtelefon m. FYRA huvudstationer som kan prata i kors . 
Drivsp. 15-18 volt DC. Högt.-anslutning 150· ohm. 
Byggsats SA 600 Snabbtelefon ca 76:-
Byggsats SA 601 Omkopplarkort ca 48:50 

1116 Högtalare 150 ohm ca 30:25 

PRESSTOPP! 
Ny byggsats, som kan användas som "fotocell" , tjuvlarm el. med 
hållkretsen AT 761 att sätta på TV:n. 

Färggenerator till vårt omtyckta TV-spel. Spelplanen blir grön, 
spelarna var sin färg, bollen vit. 

Räckvidd 5-6 m, drivsp. 9 volts batteri. 
Byggsats AT 760 Ultraljuds mottagare 
Byggsats AT 761 Hållkrets f. relä 
Byggsats AT 765 Ultraljudssändare 

ca 110:
ca 24:
ca . 76:-

ELEKTRONISK MUSIKBOX - Gläd Dina vänner redan 
utanför dörren med en elektronisk dörrklocka, som spelar en 
trevlig melodi (vi har tillsv. 9 melodier att välja på men 
musikkretsen kan programmeras enligt önskemål) 
Byggsats MU 650 (med en melodi) ca 219:S0 

DIAGRAMMAPP på SVENSKA. Förbättrad upplaga 
innehållande diagram, kopplingsschema, komponentför
teckning, byggbeskrivning samt utförliga bruksanvisningar 
till JOSTI byggsatser. 
Byggsatserna är moderna och 100% avprovade, uppbygg
da på tryckta kretskort. Bl.a. ingår förstärkarkonstruktioner 
av såväl germanium- som kiselteknik från 1/2 till 120 Watt, 
såväl MONO som STEREO, elektronik till bilen, båten, 
automatiska styren h eter, mätinstrument, strömförsörjningar, 
samtalsanläggningar, antennförstärkare m.m. 
Varje konstruktion är lättfattligt uppbyggd så att även den 
som inte är "elektronikgeni" kan ha glädje av denna bok. Ca 
SOO sidor i behändigt AS-format, jättefint bildmaterial. 

Varunr 1000 ca 3S:-

JOSTI ELECTRONICs "GENERALKATALOG" 
på ca . 400 sidor innehåller beskrivningar, bilder och data 
på inte mindre än 2 125 olika elektroniska prylar, bl. a. 
byggsatser, högtalare och delningsfi lter med samman
kopplingsexempel , halvledare, data- & ekvivalentlistor -
och mycket. mycket mer!! Flerfärgstryck. 12:- plus porto 

BYGGSATSAT718 ca99:-

SLAVBLIXT 
En enhet som styr extra blixtaggregat så att det 
går samtidigt med huvudblixten på kameran. 
Drivsp. 9 volt DC fördröjn.tid ca 20 nanosek. 
Byggsats AT 636 ca 42: 30 

---------------------------------------------
Till 
ELECTRO-BYGG • JOSTI ELECTRONIC 
Box 1107, 251 02 Helsingborg 

Namn ..... 

Adress .. 

Postadress ... 

Ev. Kundnr ...... . 
Obs Glam el fylla i namn o. adress' RT12-77 

D Sänd mig "GENERALKATALOG"pris 16 i- i förskott el. 17 i- mot 
postförskott. (inkl. frakt) 
D Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
D Sänd mig ........................ ...... .... ..... .............. .... ... .. mot postförskott 

ALLA PRISER INKL MOMS. Leveranser över 450:- fraktfritt. 
Förskottsbetalning kan ske genom insättning på vårt postgiro 298177-7 eller bankgiro 162-
8098 eller genom check utställd på oss. OBS! 10:- frakt vid förskottsbetalning. 
Vill Du veta mer så ring eller skriv till oss - telefon 042-1 3 33 73. Affärsadress Kansgatan 
9. Där träffas vi mellan 9.30 och 17.30, på lördagar till 13.00. ORDERMOTTAGNING 
DYGNET RUNT 
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elmsaiBOBO 
Tilbehör: 

elnterface 
e FIappy Disc 
e Minifloppy 

e AD/DA-omvandlare 
e PROM-programmerare 

(för 270B) 

eZ-BO 

HOBBY DATA 

Nya Böcker: 

eTV-skrinre 
eASCII tangentbord 

e Digital kassettband-
spelare (3M kassett) 

e Böcker 
e Tidningar 
e Programvara 
eKIM-l 

eADM-3A 

eSC/MP 

Doctor Dobbs Journal Vol I : Hela 1976 inbunden. För den som är intresserad av program. Ca 360 sid. Pris 97:

Best of BYTE : Särtryck ur tidningen BYTE. Både byggprojekt och program. Ca 375 sid. Pris 90:-

How to program Microcomputers : En handledning i maskinspråksprogrammering för 8080, 6502 
och 6800. Ca 255 sid. Pris 70:-

Malmö: 
Föreningsgatan 67, 
Postadress: Fack, 200 12 Malmö. 
Tel. 040/971771. Telex 32871 HOBBYDA S 

Öppet: Tisdag- fredag 12- 18 lördag 11 - 14 

Stockholm: 
Mariebergsgatan 17-23, T Fridhemsplan, 
uppgäng S:t Görans sjukhus. 
Postadress : Box 12034, 10221 Stockholm. 
Tel. 08/50 03 03 

Öppet: Tisdag- fredag 12- 18 lördag 11 - 14 

OBS! OVANSTÅENDE PRODUKTER ÄR LAGERVARA 

IllformatlonstJanst 4 7 

DATORAMATÖRER! 
®cn::s® Ej CP mikrodatorer nu i Sverige. 

CDm5letec etedrDn'cs ab nordisk generalagent för ALTAIR 
mikrodatorer, interface, floppydiskar m.m. 

Vi representerar även 

e CROMEMCO: mikrodatorer, AD/DA-omvandlare, e NORTH STAR: minifloppy 
bytesaver, extenderkort för S-1 00 b\Jssen, m.m. 

e POLY-MORPHIC: mikrodatorer, m.m. 
e SOROC: bildskärmsterminal 

Lågpris: 8K, statiskt RAM, 250 och 450ns, S-1 00 kompatibelt. 

CDmpeteC · etecirDn'cs ab Vargungevägen 5, S -13011 Saltsjö-Duvnäs. Tel. 08/7168474 
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TEXAN OOOQ U66 

.2.! 0..0 _ _ _ 2~~~ 292 

BASS DRIVER ..166 

O - --

E LECTRONIC Q Q O OU66 CROSSOVER 
00 - - -

PREAMP CMOS 000 U66 9~ ~O ___ Q ~m2 929 
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DATORER. DATORER. DATORER 
EUROPAPREMIÄR: PROCESSOR TECHNOLOGY DATORN "SOL". 

IMSAI NYHETER * IMSAI-8085 NÄSTA GENERATION MICRODATORSYS
TEM: från de minsta hemmasystemen till kraftfulla 
integrerade minidatorsystem för industriellt bruk. 

* WERNOR DET VÄNLIGA DATAFÖRETAGET: Här ger 
vi oss tid att i lugn och ro diskutera igenom dina dator
funderingar. 

* ANSI -FORTRAN IV. 
* COMMERCIAL, EXTENDED DISK BASIC: med bl. a. 

* KVÄLLSÖPPET: Tisdagar, Onsdagar och Torsdagar har 
vi öppet till kl. 20.00. 

PRINT USING . 

* NYA FLOPPY DISK SYSTEM. 
* NYn VIDEOINTERFACE- KORT " VIO". 

NYHETER PÅ SWTPC-6800: 

* GRATIS TEST: Vi erbjuder alla våra självbyggare gratis 
test och diagnostisering av de färdigbyggda korten. 

* DUBBEL MINIFLOPPY: med diskoperativsystem och Så här hittar du till oss: 
Basic. 

* TIME-SHARING BASIC. 
SAMT HEMLIGA NYHETEN 

MATERS MÅNADENS 

Med tåg "Saltsjöbanan" från 
Slussen ca 20 min. 
Med bil, tag Värmdövägen mot '=' 
Saltsjöbaden ca 10 min från Slussen. ' ~ _{~-...; 

Box 72. 13301 Saltsjöbaden. 08/7176288. Torsvägen 61 
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MaTer Import 
Fack, 

Till varje order över 100:- exkl. bifogas utan extra kostnad komponenter 

enligt uppställningen nedan. 

22002 Lund 
Tel. 046/1477 60 

Order: 100:-tiIl249:-

> 
~ « z 
a: 
w 
~ 
« 

1. 2 st. Veroboard-kort, 

2. 1 st. Lab-kort i Epoxy, 

3. 10 st. LSM-16L-50 

inkl. clips. 

4 . 10 st. SC237B + 

10 st. BC 557 B, 

5. 1 st. UPC 14305 + 

1 st. UPC 14312. 

Komponenter hittar du i vår 
"Katalog/prislista Mars 1977" 

Endast ett alternativ inom respektive 

ordersumma får väljas till en order! 
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250 :- till 499:-

1. 10st. 14-P/14 + 

10 st. 16-P/1 6, 

2.10 st. RC 741 NB, 

3 . 10st. 7400+ 10st. 7410, 

4 . 10 st. RC 555 NB . 

11111" IIlMJO n SlldllS! . OJ 

500:- och uppåt 

1. 1 st. Motståndssats ; 650 st, kolfilni, 

2. 1 st. Ellytsats; 90 st. 25 V, 

3. 20 st. 7490. 

Katalogen först 
Ring eller skriv efter vår 

Komponentkatalog/prislista idag 

så får Du den gratis hemsänd om 

några dagar. 



•• 

HAR DU HORT TALAS OM SWTPC:s DATASYSTEM? INTE? 

Skivminne MF-68 
2 Drivers, plats för 180 K 
BYTE * Pris 9800:-

Kassett Interface AC-30 
används för lagring av data 
på kassettband. 2 st band
spelare kan anslutas. * Pris 814:-

i så fall HAR DU DET HÄR!! 

Datorenhet M P-68 
levereras med 4 K RAM 
kan utökas till 32 K 

Alfanumerisk skrivare PR-40 
för snabb utskrift på 10 cm 
brett papper. 

Terminalenhet CT-64 
64 eller 32 tecken-rad 
16 rader/ sida 

* Pris 3617:- Skrivhastighet 3000 tec
ken/ min matris 5 x 7. 

Stora eller små bokstäver 
8 BYTE minne 

* Pris 2256:- * Pris 2897:-

KOLLA PRISET OCH PRESTANDA. OM DET ÄR NÅGOT FÖR DIG SÅ KON
TAKTA OSS. Alla enheter avsedda för 220 Volt 50Hz. 
Cirkapriser ink!. moms i byggsats, 

Generalagent : Återförsäljare : 

SWEDISH ELECTRONICS H8 [)%G.%TRO~%L 
Box 462 , 75106 UPPSALA 1 
TE L. 01 8-1 4 1 4 00 

Box 127, 19401 Upplands Väsby 
TEL. 0760-836 70 
Sewdish Radio Supply ~B 
Box 288, 651 02 Karlstad 
TEL. 054-189650 

Återförsäljare sökes i Danmark, Finland och Norge. 
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Hör med [)%G%TRD~%L 
När det gäller hobbydatorer 

Här hittar du M6800 baserade system 
- MEK6800D2 
Ett prisbilligt mikrodatorkit vilken kan utbyggas till en komplett hobby
dator med minneskort. integrerad terminal . floppy disk.är program 
kompatibel med SWTPC 6800. 

- SWTPC 6800 
Komplett hobbydatorsystem inkl. programvara 

- TILLBEHÖR 
Bildskärmsterminaler 
i byggsats 
Tangentbord 
Floppydiskenheter 
Programvara 

Assemblers 
Editors 
Basic 3k. 4k. 8k 
Komponenter 
Hela M6800 familjen 

- BESÖK OSS GÄRNA 
Och provkör ovanstående system. 
5 min. gångväg från Uppl Väsby station. 

Dokumentation 
Böcker 
Tidningar 

Öppettider butiken Ti-To Kl. 13.00- 18.00 Lö Kl. 10.00- 13.00. 
Telefonservice kontorstid. 

Box 127 -19401 Uppl. Väsby -0760/83670 - Hagvägen 35 

PS 385/200 
15" 
200/ 300 W 
80hm 
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NYHETER 

339000 Maxw. 
För basreflexlådor. 

PSL 320/200 
12" 
200/ 300 W 
80hm 
127 200 Maxw. 
För slutna lådor. 

ISOPHON = garanti för hög HiFi-kvalitet. 
Detaljförsäljning genom tackhandeln. 

GENERALAGENT: 
Wilh Carl Jacobsen AB 
Box 140,12101 STOCKHOLM 
Tel. 08/231875 

TILLVERKARE: 
ISOPHON-Werke GmbH, Berlin 
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direkte fra import.r i danmark 

duplication tape on hubs 7200 feet 
Loading tape on hubs 7200 feet 
c-O cassettes for winding and duplicating special length 
cassettes from c-5 to c-120 with duplicating tape fully 
finished cassettes at very competitive prices country of 
origin: usa - england - ireland - italy - holland write -
telex or phone for samples and prices . 

gilotape aps 
dampfrergevej 21, dk 2100 kQ\benhavn, 
telephone 01.263199, telex 15342 gilo dk 
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INKO'I FK-VARIATOR 
HAR DIN FÖRSTÄRKARE RAK FREKYENSGÖG?? 

OJA oNEJ oVET EJ 

HAR Dm RUM RAK FREKYENSGÖG?? 
OJA oNEJ oVET EJ 

VAD GÖR MAN lÄMPUGEN AT DmA?? 
oBYGGER OM RUMMET 
O BYGGER OM FÖRSTÄRKAREN 
O KÖPER EN INKO'X EQUAUZER. '15:
oVETEJ 
oKÖPER INKO'X KATALOG' 5:-

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

Adr ... .................. .................................................................................................. . 

Postnr ................................................................................................................... . . 

Telefon ......... ..... .......................................... ....... ............ .... ... ...... ........... .... ..... .... .. . 

STOCKHOLM 
Karlbergsvägen 84 · 
1 13 35 Stockholm 
TeIOO-31 5115.307515 
Postorder: Box 210 38. 10031 Stockholm 
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AT 12-77 

SUNDSVALL 
T rädgårdsgatan 2 
852 31 Sundsvall 
Tel 060-17 29 00 
Postorder: Adress som ovan 
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U.iversal 
inslrulDeld 

• llO° spegel
skala 

• DirektavIästa 
mätområden 

• Chocksäkert 
mätsystem 

• Dimensioner: 
130 X l05 X35 
mm 

Tester 
Electronic Tester 50 K Electrotester 

Känslighet l MohmlV 50 kohmlV 20 kohmlV 
Spänning 3mV-1000V 150mV-1000V 100mV-1000V 
Resistans l ohm -100 Mohm l ohm -10 Mohm l ohm -1 Mohm 
Ström l JiA-l A 20 JiA-3 A 50 JiA-30 A 
Pris 310: - 250: - 198: -
Priserna gäller exkl. moms . 
Instrumenten levereras med sladdar och etui . 

U~UIb 

DVM-kit 

3 1/2 siffra LeD/LED 
Med INTERSIL:s DVM byggsats - 7106 med LED eller 
7107 med LED - bygger Du en komplett voltmeter för 
199,9 mV fullt utslag utan andra hjälpmedel än en lödkolv 
(och kalibreringsinstrument) . Du kan med enkla tillsatser 
utveckla Ditt bygge till en femområdes voltmeter, femområ
des ampmeter, ohmmeter, AC-meter eller temperaturmeter. 

~~~~~~:.~~~~€~ .L.:t=e~~=e=il=m:::!le~o~r=t~a~b~~;~~I~~g~~:~i~~·I~~~g~:J~ 
.-________________ ~ .. ~.-~. =--~-=-=~~-~-______________ ~ ,-_____________ . _ __ " f_"'_m_at_lol_'st_fa_ns_t _61 ____________ ~-

(((( ~Ö9lalare 

för finsmakaren ! 

Beställ vår informativa broschyr 

Bagaregatan 35 61100 Nyköping 0155/15191,53008 
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O 

VAR NYA 
HIFI KATALOG 

Innehåller CORAL (Högtalarelement. kits o pickuper) 
och massor med andra supernyheter. 
T ex: Nytt överbelastningsskyddat modifierat voighthorn 
med verkningsgrad över 1 %. 

et 
C ORAL 

L I U D ~A JOHN HEDINS VÄG 23 
I~ 54200 MARI ESTAD 

_____ TELEFON 0501/ 18345 

-------------------------
Ja, sänd mig nya katalogen, jag bifogar 5:- i frim. eller 
sedel (avdrages vid order). 

Namn ..... ....... ....... ... . .... . 
RT1 2 -77 

Adress ............................ . 

Postnummer . .. .. Ort ..... .... . ' .. .. .... . 

Informatlonstlanst 6 2 



STRIDBECK Tl6. 
TL 6 är ljudlednillgshögtalaren 

som blev R & T: s referenshögtalare. 
(Se nr 11/75, 12/75 och 4/76.) 

Nu har du som bor utanför Göteborg 
chans att få tag på ett par 

TL 6 i byggsats. 
Fyll i och skicka in kupongen 

så får du mer information. 
~-------------------------------~ 

: .JAC \ "11,1, \ 'ETA \1ER OM STHIDBECK 'fl. o. I 

I : 
I Namn I 
I I 
I I 
IA~~ I 
I Rl 12 17 I 
I I 
I Postnr och ort I 
I I 
I / I 
I Telelon I L _______________________________ J 

Ljudmiljöbutiken 

Stridbeck Hifi 
Gibraltargatan 12,411 32 Göteborg. 

Tdpfnn O~l-lR lf) f)~ 
Informationstjänst 63 

DEN PERFEKTA PRESENTEN 
TILL EN ELEKTRONIKINTRESSERAD VÄN p, i 

1 Börja med en 
lagom stor socke l 
med strömskena. 
Super 59 . (som på 
bilden). 

SPECIALPRI S 9B :50 t 

lordinarte pris 114 :50) 
Gäller endast december. 

Katalog + prislistor mot 1 : 10 i frimärken . 

Återförsäljare sökes över hela Norden. 
Automatisk ordermottagning dygnet runt . 

PAri Electronies ~ 
Box 6120 20011 Malmö 040/111810 

Lahoratory 
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KATHREln~ 
Antenner - Elektronik 

CITYSTAR 

27 MHz 

Basantenn för 27M Hz-ban
del. Halvvägsantenn med 
betydande förstärkning. full 
god anpassning. Väderbe
ständig lättmetallegering. 
Snabbmonterad. Enkel av
stämning. Lågt pris. 

Begär prospekt I 

Genera/agent: 

telac 
Artillerigatan 95 
11530 Stockholm 
TeL 08/63 5865 
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I/~t-- - ~,··l 
, / : 
! l. / J l 
L ... ___ • . 

FOR 
10KNIN& 
OCH 
INFORMA
TION 

dick kjellberg 

08/340080 
CALREC KONDENSATORMIKROFONER 

med två års garanti 

I I 
FYRTAL I ESS 

1000 Senen Fasta kapslal40 54 V Fanlommatmny enligt DIN 45~96 
20DD-Senen Utbytbara kapslal , 40 54 V FanlommalnlOg enligt DIN 45~96 
2100 S,,,,n Utbytbara kapsl" 15 50 V FantommatnIng .nhgt DIN 45596 
Samtliga med max 0.5 mA stlOmfofbruknlOY oavsell drlvspanmny 
600 Senen Ekonoml\larlanll obalansera1 ulfurande for drlvspanm,lY 40 50 V 
Alla mlkroloner linns all la med rundlayande I:!lIcr njurformad karaklaflsllk 

~ Box 420, 12604 Hägersten. Tel: 08/880320 
InformationstJanst 67 

E L E K T ~ O N I K B Y G G A R E 

LÄR DIG DEN FACINEHAND[ DIGITALT EKNIKEN. Läs vår DIGITAL
KURS ( på svenska l. Komplett kurs med all erforderlig ma
terial, 5 brev, endast 345 :00, eller med l brev var 3:e 
vecka il 72:75. 

ESM 532 C 

SENASTE NYTT: E S M 5 3 2 C. HlrI IC-ef
fektförstärkare 20 Watt . Split eller sing 
el matningsspänni ng. Kan även bryggkopplas 
för höyre effekt . Lågpris 24:50 . 

Funktionsgenerator : 1Hz - 200kHz , sinus, triangel och f yr
kantvåg. 0-20mV, 0-200mV, 0-2V ut. Variabel. KompletL bygg
snts, meu håltagen låda 212 :00. 

I~ya modifierade TDA2020 2x201\ eller 2x401V i byggsals. 
God sortering TTL - kretsar . F . ö . massor med komponenter 
i nya katalogen som sändes mot 5:00. Bif . i kuvert eller 
till p-giro 22 77 10 - l . Moms ingår i prisernd. 

ELEKTRONIKTJÄNST i HJO, Box 40, 544 00 Hjo. Tel 0503/12394. 

InformatlOnstJanst 68 



BRUSAR DIN BANDSPELARE 
FORTFARANDE t 

------
CPrelalf8tlIdiO 

PNR 290 reducerar bruset med 
utan någon diskantförlust. 

utan några "hissar" i musikåtergivningen. 

utan att förändra något av musikmaterialet. 

PN R brusreduceringssystem kan användas till alla typer av bandspelare. 

PN R finns också i flerkanalsutförande för inspelningsstudios. 

C;Prelab~tudio 
Box 2020,12502 Älvsjö. Te1.08·620848 

InltH rn iJllOllst,ansr 69 

,-~--------------_., I HOR MED HEATHKIT!närdetgäller • 
I -Instrument -Stereo/HiFi -Hobbyelektronik I 
I I 
I "-... I 
I I 
II NY LAG- DISTORSIONS LF GENERATOR IG- 1272 :i :C;:~~~~~~~~:~;:0~M:~~~5volt NY BILDRÖRS- I 

5 Hl - 100 KHl. Distorsion under 0 ,04 % i omr~- Resistans l ohm _ 1 Mohm. Automatisk PROVARE/ REJUVENATOR IT-5230 
det 40 Hl - 20 KHl. polaritetsindikering med lysdioder. För de flesta TV-bildrör, även in- line. I 
Brum/brus under 0 ,01 %. Komplett byggsats 620:- Separata gallerströmsmätare för va rje fä rg. 

I Ko mplett byggsats 7B5:- (moms tillkommer). (moms tillkommer! . Justerbar glödspänning 2 - 12 volt. 
Fabriksmonterad 1 155:- (moms tillkommer! . Fabriksmonterad 990 :- Komplett byggsats 560:- (moms ti ll kommer). I 

(moms tillkommer) . 

I HEATHKIT Schlumberger AB Tel : 08-520770 
Norr Mälarstrand 76 Öppet : MAnd.-Fred . 09.00 - 17.00 
Box 72081 , 10223 Stockholm 12 Lunchstängt 12.00-13.00 • 

I r---------I.: HEATH ~ .. 
• 

Sänd mig gratis katalog ~i1tt I 
_·!:.='W'"W_ I ~!t:r~~~~:n~,Ep~~:d~i! :!Kp~~:E II Nam .............. ... ................. .............. ...... ··············· ········· ;,;r·;·:;;:;·;·11 

I :~=:~ ~g : ;~~ = ~~g~~~~~~~:=: I Adr ............................................................................ .... .. ..... ... • 
IM-4130, 5 Hl - 1 GHl 2 650:-. 

,_m __ s_ b_ t ____ ..:=~.~~O=~.~~_.~.~~.~., 
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SATIN 

.. 
t.~ 
I 
I 
I 

VÄRLDENS FÖRSTA 
movi ng-ca il pu 

• 
med lätt utbytbar 

nål ... de du ... 

AUDIO EQUIPMENTAB 
~SQ01an6.s- rn30Sund.bybero Sweden Phone0 8 28201O,287S02 

In formatlonstJanst 71 

.. de bästa ting i livet är gratis 
BASHÖGTALARE 

MELLANREGtSTER 

DtSKANT DOMER 

DELNINGSFILTER 

BYGGSATSER OCH 

FÄRDIGBYGGDA 

HÖGTALARE 

-de näst bästa kommer 
ATW-AUDIO ....... 
Gustav H ellstrams vag 3 
3 1100 Fa lkenberg 
Te l. 0346/ 14995 

Informationstjanst 7 2 

Tyskt radioimportföretag 
söker kontakt med svenska företag beträffande 

återförsäljning. Vi har ca 400 privatradioartiklar 

i lager och kan vid varje tillfälle lämna individuella 

offerter till lägsta priser. 

Återförsäljare -:- skriv på tyska, enge lska eller 
franska till : ALBRECHT-FUNK 

Dovenkamp 11 
D-2073 Lutjensee 
Tel.: 04154/7274 
Telex: 21 89406 Agru d 
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.Ny HiFi 
finns hos · 

• 
I Gamla Stan 

aanio gr<irnrn 
Yxsmedsgränd ."\----
08/207015 

InformationstJanst 74 

.2;J. 6800 byggsats! .2;J. 
En svensk dator med stora möjligheter! 

Moderkort -Byggbart, SS -50 bus. 
Cpu -kort -1 Mhz, Monitor i Prom. 
8k -Ram - kort -21L02 i socklar. 
I/O -kort - Bandspelare, tangentbord. 
Video -Ram -kort - 64 x 25 tecken . 
Experimentkort - Virning el. trädning. 

Varför tänka när Cogito (lat. Jag tänker.) 

Cogito Computer Systems 
BOX 100 65, 580 10 LINKÖPING Tel. 013 -173365 
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~--~--~---------

rProfessionell 
avmagnetisering 
P."r'r HÅ~Tr; p iiH. T RÖTTA RANOSPEI.<\nE 
VI HAR ruROPAAGENTUREN FÖR 
H. B. ANNIS HÖGEFFEKTIVA DEFWXERS 
OCII MAGNETOMETERS. BElJÄR vÅR 8 - SIDIGA 
KOSTNADS FRIA INFORMATION OM 
\VHAGNETI 5 ERING. 

REVOX 
sy,\ OCH JlEGAr.~An F. m m GARAt\'TI 
;' VEN mlAYr.GnA OCH " S KRÄDDARSYDDA " . 

LOWTHER 
HÖGTAJ..AIH;;LRN.t.'NT HEn ~IYCKET HÖG 
VERKNINGSGRAD. SPECI ALGJORDA Fön HORN . 

Skumplastfronter 
I ALl...\ S I'ORL"';KA R 

Sombras Audio System 
LrACK, 11 2 0 2 -;ALTS J O- Ulhl . o8/7 157001 
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~WER!i1 

Den NYA GENERATIONEN 
orgelbyggsatser är här! 
Ny fårgkatalog mot 10 kr. 

EBECO-Produkter 
Box 77, 43300 Parti/le 
Tel: 0302/ 14534 

JnformationstJanst 78 

~bn 
Informationstjä nst 77 

VI HAR SIRENERNA 
Amerikan ska 2 tOnlga sirener av 
fabrikat KOLIN . Vatten och klimat · 
säkra. Horn av aluminium och 
epoxy,ngJuten elektronik. Till lags ta 
priS. 

ES· 350 12 V 100dB END 198 :
ES· 900 12 V 750 mA 110 dB 

END 298: 
CD· 1 O 1 Tjuvlarm med Inbyggd 
transistoriserad cen tral for kopp 
ling till magnetkon takter. tramp 
mattor, fönsterfolle m. m. Auto· 
matisk avstängning och omaktlve 
ring. efter 3 min. 12 V 0 .2 mA. 
Vid larm lA 11 0dB END 595 :-

Priser inkl moms 8 dagars 
returrätt. Frakt tillkommer 
VAKATOR BOX 70 12221 
ENSKEDE 
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Rör: PAS 3X och TRD däck utan In 

och avspelningselektronik. Ring 
08/365788 om du är intresserad. 

Popular o Practical Electronics årg 
70-72 Shure M75ED-2 0762/ 
24507 e 18 

Säljes Sanyo 4-kanal 2 x 40W eller 
4 x 20W nypris ca 2500:-, nu 
1500:-. Ring eher 19 tel 0753/ 
32815 

Mclntosh C26 pris på förfrågan 
2 Altec 425-8A ii 500: -
2 Altec filter 1 500 Hz 
10rtofon SL 15Mk II Ny (+ ny tralo) 
10rtolon M20 E. Tel 08/69 27 58 

Ariston skivspelare m SME 3009 
III mp. Pu ADC XLM Mkll (last) . 
Även Pickering XUV 4500 O säljes 
lös. Tel 046/49449 

Säljes oscilloskop Tektronix T912. 
Inköpt jan 77, End seriösa svar. 
Tel 08/31 68 83. 18- 20 

Säljes 1 par Stridbeck TL6 ljud ed
ningshögt 2800 kr. Yamaha CR 1000 
receiver 3200 kr. Unamco skivspela
re med Sonus Silver Label 1200 kr. 
Tel 0304/72321. Fons C030 med 
SME, ny, 1500 kr. 

Vi har öppnat Hi Ii-butiken som 
saknats i Stockholm. Vi har bl a 
Luxman, KLH, Omar, Inlinity, Naim, 
Dual, Hartley, Polk-Audio, Sonus, 
Grado m m. Dessu tom ha r vi mark
nadens kanske vettigaste paket
Iörslag, plus vår unika ljudgaranti III 
Hör av dig!!! 
Ljudcent er. Ma lmskillnadsg 17- 19. 
Månd- Fred 10- 18. Lörd 10- 13. 
Tel 08/ 11 7370 

Högtalare , Exponentialhorn RT 70/ 
80 + bassdriver till d :o 950: - 2 st 
högtalare Alla 6 golvmodell rund
strålande jak 50W imp 4 - 8 950:-. 
Tel arb 08/63 10 00/ 3077 . hem 
0758/37197 

* * * Datoramatörer * * * 
Behöver ni Basicprogram . Vi har 
program inom alla områden . Spel ex 
luffarschack 25 kr. Mastermind 25 kr. 
Du och datorn spelar mot varandra . 
Data-almanacka 25 kr. Tipsprogram 
25 kr. Priser inkl moms + porto. 
Program kan lås på remsa 8 kr/st. 
Skriv till oss, Vi ringer upp dig. 
Dataolle. Box 7023, 42407 Ange
red 

Texas PC- l 00 printer beg önsk köpa. 
Prisuppg t ill L- I Larsson, Fyrverkarb 
21 , 112 60 Stockholm. Tel 08/ 
512587 

Luxman L309 2 x 100W 11 OV topp
, data sä ljes omg. billigt. Ring Bertil 
dagtid 08/98 1600/ 139 B 0755/ 
71128 

Audio Research SP3AI 4200: 
Dynaco Mk III 2200 :-, Thorens 
TD126 Electr u pu M 2-skal 1950:
Excluslv pu Win Labs SDT-l0 
1200: Ovanst anv 7 mån Braun 
CSV13 + L300 t högstbj . 
Tel 08/38 30 74 

Texas SR - 52 med bas o elektronik
program 1000:-. R Björklind, tel 
08/3300 77 eher 18 ,00 

'ållt möjligf' 
Det kostar bara 10 : per rad att annonsera under "allt möj
ligt" - radio & televisions radannonser. Annonsen skall inte 
vara längre än 10 rader.Lägsta pris är 30:- ( 3 rader ) . Har du 
något att sälja så skall du prova "allt möjligt" - radio & 
televisions radannonser! Använd kup. som finns i tidningen. 

Köpes begagnade eller äldre sv TV
kameror. Uttag lör video och VH F 
kanal 2 eller 3 måste linnas. Leil 
Eriksson, tel 0910/34039 

Legoarbete Inom elektronik sökes. 
Allt beaktas. 
Tel 0413/700 20. 

Slutsteg : Audio Research 0-100. 
Skivspelare : Empire 698, Ariston 
SME- l Mp. Hörlurar: Stax. 
Tel 011 / 124401 

Brytarlöst tändsystem egen tillv 
290:-, polis-, kom- och bilradio med 
tillbehör till nettopriser. 
Scan-Electro. Box 74, 46060 Varg
ön. Tel 0521/2 16 39 

Skaffa dig Elektronikpularkatalogen 
-78 (5: - ) med alla 
* Komponenter (kond 3300 I'F-40V-

5:85) 
* Förstärkarbyggsatser 
(kompl 2 x 50W-byggsats 299 :-, 
låda 50: - ) 
* Högtalarbyggsatser 
(högeff 25L-Elachögtalare 119:-) 
Stihelsen Lev, Lek och Upptäck 
Ljuskärrsv 84, 13300 S-baden 
Giro : 443 15-0 , Tel 71 76752 (08) 

FANTASTISKT. Commander po lis
radio mod 168. Riktpris 995 :- , Vårt 
pris 695 :-. Kristaller 25:-/st. 200 
andra lantastiska erbjudande på 
polisradio, bilstereo, komradio m m 
hittar Du i vår lågprislista . Fås mot 
3 :- lirimärken. Vi säljer Clarion , 
Roadstar, Handic, Philips m II m fl 
från 195:- . Komradio från 75:-. 
AA-PRODUKTER , BOX 5069 
55005 JÖNKÖPING 

" Säljes" 
Två OA6-1 knivskuren luru , lörför
stärkare Marantz 7T, tuner Fisher 
202-R, skivspelare Thorens TD 125, 
ortofonarm , pickup ortolon Fl 5EO . 
Arkitektritad handgjord hilimöbel i 
ask. Tel. 08-63 6000 

Säljes : 2 st Peerless KD 825 WFX, 
2 st Philips A D 021 0 /sq8, (dome) 
2 st Peerless KO 10 DT, alla 8 ohm 
Samtliga för 500:-, Mats 046/ 
306671 

BYGG SJÄLV! FÄRDIGA KRETS
KO RT! AM/ FM/ MPX STEREO 
T U N E R på ett enda monterat krets
kort (med MPX integr krets) IHF 
känsl : 16dB.AFC:+ 250 KHz +2 x 
2 5W ST EREO FÖ RSTÄRKARE. 
mont. kretsk. Effekt : 2 x 60W, DIN 
4550 : 2 x 25W. Dis!. Vid lKHzRMS: 

0 ,1 %. Högt. imp : 8 
PAKETPRIS : 295 :- inkl. moms, + 
porto. 
Beställes mot postförskott från KIT 
SPECIALISTEN, Box 5047 , 16305 
SPÄNGA. Ordertel: 08/760 31 29 . 

Teac A 3~40S 4ch simul -synk stereo 
säljes 6000 kontant. Tel 0485/ 
403 84 eher kl 16.00 

AR Högtalare 
AR -MST säljes privat 750: - styck 
T. Gunnarson tel 8 - 17 : 2352 10/34 

e. 18: 401927 

Sä ljes beg Crown IC 150+ Dl 50. 
Tel 08/712 43 62 eher kl 18.00 

FYND ! 
Mc INTOSCH förförstärkare C28 körd 
10 timmar. NYPriS ca 7.500 : 
Säljes till högstbludande. 
Tel. : 08-94 24 33/69 27 58 

AGA värmekamera för stationärt 
bruk till salu billigt. Lämplig för 
vetenskapligt ändamål. Stativ för 
kamera och oscilloskop samt spegel 
medföljer. 

Svar till : AB Thermodiagnostik, 
box 140, 311 O 1 Falkenberg , 
Tel. 0346/ 162 44. 

Köpes beg 2-kanaloscilloskop minst 
10 MHz. Tel eh kl 16.30 
016/ 13 59 62 el 01 6/2 11 41 

2 RT-horn 70/80. Nya . Bas Isophon 
P3077A. mellan o diskant Pioneer 
PM40 resp PTGA säljes för 2500: - . 
Tel 021 /552 33 

Säljes Denon NC pick up DL 103, 
MM 0L107 , DL109D Saten Ml17, 
tralo till DL103 och SL15. Tel 
08/7125358 

Koppar-glasfiberplattor 23 x 44 cm 
säljes till lågpris 17 kr + frakt. 
B Andersson. Box 5072. 25005 
Hbg 5 

Sony bandspelare TC756-2 obetydl 
beg. Pris 3500:-. 
Tel 0911 /655 50. 

Sveriges b ill igaste? C90-kassetter. 
Prisex MaxelI UD 11 :90 UDXL 1 
15:80 Sony HF 10:90 Crom rea 
13:80 TDK SA 15:80 AD 11 :50. 
Obs! Även Fuji o Philips m m + 
C46 - C120. Tel 0380/ 153 23 

Altec Lansing A7 -500 sä ljes till 
högstbjudande. Obs endast körda 
privat . Säljes pga flyttning till m indre 
lägenhet. Säkrast eher kl 19. Tel 
08/ 51 2542 

Elektrostatiska hörlurar av märke 
Duzen HPE 777 fd Alpha . Extra 
billigt mot postförskott , fraktfritt 
inkl moms 225 :-. KG Ljud. Ring 
vägen 8, 183 43 Täby 

Revox förfö rst/ tuner A 720 4950:
slutsteg A722 1750:-. Technics 
skivspelare SL110+ SME + V15 
2450:- Kenrad tralikmott 0 ,5 -
30MHz 220/ 12 V 950 :-. Tel 031 / 
114146 

Ljusk laminat för mönsterkort BeIzon
Produkt. Gränsholmsb 6, 127 42 
Skärholmen. tel 08/710 75 11 

Tandberg 10XD rullbandspelare med 
Dolby, 9 mån gammal + ' band. Nypris 
6600:-. PriS 4500 : Tel 0470/ 
17760 

Tillfälle I 
Ett antal begagnade ADDO stansar 
lör hålremsa med programkorts
läsare till salu. 300 : I st 
TTY Teknik AB 
Tel 0758 /300 20 

Sansul först AU9500 och ni MIXER 
prol 2000A sälles bll"gt . 
Tel 0225/ 117 75 

Förbättra din Dynaco stereo 120 
med Tip Modification Kit . Komplett 
sats 29 :- inkl moms. Tel 08/ 
73007 00 Sven Jöns Jansson 

BYGGSATSER till rundstrålande 
högtalare likn OA 5~ 2 samt exp 
horn 
Bällsta Träindustri AB . 
Karlsbodavägen 12, Bromma. 
Te108/291616 

ELE KTRONI K-SU R PLUS 
Tulegatan 37, STOCKHOLM. 
Transf. reläer, högtalare, motorer, 
instrument m m , m m . 
Öppettider vard 17- 20, lörd 10-14 

Bilstereo, stereomot AM/ FM snabb
spoln åt VoH , 2 x 5W. Fr: 50-
10000Hz 490:- med högt, 6 mån 
garanti . 
Pg 930854- 5 = fraktfr. 
Stereosound. Box 48027 , 40077 
Göteborg, tel 031 / 57 42 88 

Tjuvlarm för lägenhet el radhus fullt 
komplett inkl elektronik, si ren , 
batterier, dörrkontakter och monte
nngsanv. 
Endast 480: - per sats (inkl moms). 
Ing fa Industritekn ik . Box 213, 
751 04 Uppsala. Tel 018/400371 

Revox A 700 2 spår, knappt använd 
säljes till högstbjudande. 
Telefon 031 / 16 73 19 

Säljes Oscilloskop HF- och IF-gene
rator. Bra pris. Ring för mer informa
tion eh kl 16.00 tel. 0911 / 163 30 

8080 Microdatot säljes 
512 bytes RAM o 512 bytes PROM 
med felsökningsrutin . Väljbar hex/ 
oct kod , nätdel och dator inbyggda i 
en attacheväska. Pris 3000 kr. 
Tel 0760/553 17 

Sälj es 2 st JBL L 166 nypris 6400:
nu 4900:- 1 st Harman Ka rdon HK 
1000 nypris 2000:- nu 1350:- 1 st 
Philips bandsp 10 1/2 tumspolar ny
pris 4600:- nu 2100:-. Tel 0478/ 
10092k19- 18, kl 18- 21 tel 0478/ 
11372 

Sä ljes 1 st Kenwood förf 700C ny
priS 4400:- nu 2500: Kenwood 
700C/700M 220 W FTC 8 ohm 
nypris 10400:- nu 6500:- 2 st 
70/80-horn Isophonbas, Pioneer 
Ph- Pd50 2500:- 2 st Isophon 
P30/3,7/8 
Special horn driver nypris 820 :
nu 495: -. Tel 0478/ 10092 kl 9- 18. 
Sven kl 18 - 22 0478/ 109 79 
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"Till Salu" 
1) SIgnaigenera tor. Cemek AMFM -3 . 
0 .3 220 MHz I gott skick kr 2 .500: -
2) Oscllloscope Tektron lx 541 .DC 
60 MH z kr 5000 . eller hogstb)u -
dande 
3) SIgnaigenerator. mekaniskt klar för 
frekv.omr. 0 .3- 480 MHz kr 1.000 :
Telefonnummer 08/5455 76 eller 
506494. 

1 st PA-mixer 12 - 2 . 1 st studIo
mixer 1 st under-mixer sälles mycket 
billigt. Ytterligare Inform ation "ng 
035/54801 . 54804 kvällstid 

1 styck begagnad serviceväska mått 
480 X 350 X 130 mm säljes utan 
verktyg endast fö r 225:-. Finns 
avbildad i RT nr 9 under annons verk
tygsväskor. Tel 031 /47 39 37 

Säljes med stor tvekan 
2 st PL 112 m Ortofon F15EO . Ken
wood 5500. Octab 0700, Unamco 
M702 mixer + ev Yamaha GL800 
kassettdäck . Ring Björn tel 08/ 
767 50 12 för demonstration 

Super- Disco högt alare JBL 
Diskant-mellanregister och bashorn 
säljes billigt (ord pris 8900 :- ). Tel 
08!934986 kl 10- 12 

Aktiva filter för audio. Varierbar 
brytfrekvens, 12dB/oktav. Byggda 
med op-ampar på tryckta kretskort. 
45:-. R Hallgren tel 031 /20 1589 
e kl 16 

2 st JBL L26 1000:-/st Revox G36 
Komplett med låda 1300:-. Ring 
Bernt Klingberg 0762 / 11889 efter 
kl 17.00 

Stereo b ill igt ! ! ! 
Hela programmet av Tet hnica, JVC, 
Kenwood, Pioneer, Marantz, Luxman , 
Revox, Thoren s, Yamaha, JB L, Sonab 
Nakamichi m fl till marknadens 
lägsta priser. 
Ljudorama . Tel 08/ 52 7570 e 18.00 

Agfa PE 361080 m kaka 42 :- 10 st 
380:- 20 st 745: - Bib Groovstat 
Antistatpistor 70: - !! Boprod, 
Klosterg 24. 442 00 Kungä lv. Tel 
0303/ 101 34 eft 18. Nu även Pearl 
m ikr. 

Akai 4000DB Stereo rullbandspelare 
med Dolby och Sound on Sound 
samt lOst Ampexband 1400:-. Tel 
0910/38631 efter kl 17.00 

Sk ivspelare 
ER A MKG med SME-a rm 700:
Sony tonarm PUA-286 300:
Förstärkare Ferrograph 500:
Tel 0 142/215 54 

Färgbalksgenerator 
40- 700 MHz 
Unaohms kva litetsgenerator t ill ett 
ve rkligt lågt pris. 
Ring för inf 040/93 0 4 0 5 Paulsson 

Teac 3340S 4-kan bandspe lare och 
Chil ton M 12 /4 mixer säljes e 17 . 
Tel 03 1/ 187687, 16787 1 el 
4150 31 

Köpes begagnat osci lloskop. Även 
defekt kan komma ifråga . Ring Björn 
te l 0755/708 54 efter kl 18 

FM MPX stereogenerator typ CÄ-elek 
med modifierad FM -de l i Iyxu tföran
de. Tel 060/ 57 87 76 efer 18.00 . 

Revox G36 trimmad till 69 dB med 
dem band 30 band medföljer 2100:
Dynaco PAT5 1095:-. 1 års garanti 
Tel 090/ 11 9607 

Lågpris !! Kval it et!! 
12 funk LCD-ur för endast 299 :
Många andra produkter. För mer 
inf sänd 2 :20 i frimärken till 
KL-Electronic, Box 32 , 14501 
Norsborg 1 

Bygger Ni bashorn ? Missa inte prov
lyssning av överdela rna från oss. 
De är just nu billiga under intro
duktionen. Från 200- 1800:-. Prisex. 
Horn : MH 1 + piezo 400- 40000 Hz 
500:- inkl filter. MH1 + T356 
Elektrovoice 550 :- . MH2 + DKTll 
200- 20000 Hz 750:-. Även hela 
anl för stora lik. Ritn Ijudledn mot 
5:-. A udiot est Box 1002, 171 21 
Solna. Tel 08/98 49 20, 27 13 4 6 

Alla högtalardelar billiga re frå n oss. 
Begär offert/prisexempel. Snabb 
service, endast postorder. Firma J -A , 
Brogatan 79 . 703 58 Örebro 

Reciprokräknare 
Schlumberger 2620. Nypris 5400:-. 
Frekv område 0 ,01 - 20 visare 7 osv. 
Du får den för 3500 :- . Ring Göran 
033/ 11 4627 . 

* ÄNN U BILLIGARE KASSETT
BAN D ! * C90. MaxelI UD 12 :95. 
TDK SA 16:95. TOP TAPE, 
Malmoe. 040/91 J9 9Q. 

" WE WILL NOT BE Ur,iDER
SOLD !" Här köper du HIFI bi ll igast. 
Ex. EMPIRE 2000Z kr 449 :- . Skriv 
omg. för infor + prislista , bifoga 
porto! SOUND CENTER , Box 
20018 , 20074 Malmö 

AUDIOGENERATOR THD 0 ,0 2 % 
Sinus och fyrkantvåg . 1 OHz--, 100kHz 
i fyra områden. 0 ,01 , O 1 och 1,0 volt 
ut. Även kontinuerlig reg ler. St ig
tid 0 ,7uS. Inbyggd och färdig . 
275:-/st exkl. moms. 0951 / 10326 

PIEZ OEl. DISKANTHORN 99 :-
200 W i 4 ohm. 4 - 30kHz. Hög 
verkn .grad. Mkt bra ljud. 095 1/ 
10326 

Slutsteg Marantz 500 säljes. 
Te l 08/7 58 7020 

PROFESSIONELLA DEFLUXERS 
avmagnetiserare för bandspelare m m. 
REVOX: nya och begagnade, även 
ombyggda. LOWTHER horn högtala r
element. SKUMPLASTFRONTER till 
högtalare. Begär katalog. 
SOM BRAS AUDIO SYSTEM 
FACK , 132 02 SALTSJÖ-BOO 
Tel : 08/715 7001 

Behöver inte du byta nål i din picku p. 
eller kanske byta hela pickupen? 
Gördet! Prisex : Empire 2000Z 575:
nål 300:-. ADC XLM mk II 325: 
nål 180:-. FRAKT 15:-. Garanti 1 år. 
DJUNGELWUD, Box 11107, 10061 
Stockholm, 08/40 07 02. 

Bilstereo 8 watt , stereobooster hög
talare och antenn 725 :- . Komradio 
23 kanaler 5 watt . Mobilantenn 
625:-. Pol isradio 38-kanalmöjlig
heter och antenn kompl. handapp 
5 w att 3 kanaler 395:-. Ett års 
garant i. Alpha Radio, Box 96, 
370 30 Rödeby. Tel 0455/483 13 
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ALARM! 
Elektronisk siren SIR 5 (bilden) 
är bara en av hundratalet profes
sionella Sensvact-komponenter 
för larm i byggsats, som man lätt 
installerar själv med hjälp av 
utföd iga anvisningar. 

.----------------------~ Till Siren Skyddslarm AB, Box 150 13, 161 15 Brom ma. I 
I Skicka mig information om Sensvact larmsystem. RT 12 -77 I 

I Namn 

I Adress 

~ ::5: ' __ IiIIiI_·_·.:::::: _1iI1iI_1iI __ iiiii_liI_ 
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ALLT FÖR HÖGTALARBYGGAREN 
SO olika kompletta byggsatser 
ACOUSTIC STUDIO 

Acoustic - högtalar
byggsatser består av 
färdigmonterade l å do~ 

valnötsfanerade eller i 
svart betsad ek. 

M ed byggsatsern a föl
jer allt som behövs för 
att få ett par helt fär
diga högtalare i samma 
finish som ett par 
fabriksbyggda men t ill 
ett mer tillta lande pris. 
Pris 1250:-/st 
inkl J~<la och moms. 

Frekvens och dIstorsionskurva mätt för 
"STEREO HIFI HANDBOKEN" . 78 

ElEKTRO-VOICE 
GAMMA 
GOODMAN 
ISOPHON 
JBl· KEF'RCF 
SElECTlON 
PEERlESS 
PHILIPS 
SEAS. CORAl 
SINUS 
Högtalarelement, 
kompletta byggsatser: 
Filter 
Träbyggsatser 
RT-hornet 70- 80 
Spolar, 
Pickuper 
Kondensatorer 

~ Tyg. 
~ Skumplastfront m.m. 

~ HIPI KITO. Box 23098 
Z S :t Eriksgatan 124 

Stockholm 
08/3351 5 1 Demonstration och butiksförsäljning: 

Öppet: m ånd.-fred. 11 - 18, lörd. 11 -1 4 ----------------------HWIIt.ITO. Box 23098.10435 Stockholm 
Sänd mig gratis nya katalogen 77 med pr islista 

NAMN: ..... .. " ... . ....... ... .. . , . . ..... . .. . , . ..... , ........ . .. . ......... ..... . ........... . 

Adress: ...... .. ........... ". " . . " . "" ... . " .... .. " .... " , ,, ,,,, " ....... . ........ .. . .. 
RT 12· 77 

Postnummer: " . ........ "" .. " ....... ". Ort: " ....... "." .... .. .. ............. .. . .. . 

•••• _ACO U STlC LOUDSPE A KER SySTE MS ...... 
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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
iions radannonser! 

Manus till 'ållt möjligt" 
( S" r' i v d i II an II () II S Il i i r; ) 

radio & televisions radannonser 

I 

D ET jG A R I N 34 T E C K E N 

Namn, , . , , , , . , .... , . . , . , , . , , , , , , , ' , 

Adress .. , . , , .. , . , . , , . , . , . , , ' , 

Postadress .. , ........ , , , . , , , , , , . 
RT 12 ·77 

Bctalningssätt : 
D check hifogas D emotser faktura 

P A RA ID EN 

Tel,." ...... , .,." . 

--------------------------------------------------------------
Prenumerera på 
radio & 
television 
så får du den 
direkt hem i 
brevlådan! 

[nte dumt. 

Vill du 
veta mera? 
'adio & television hjälper dig gär
la med ytterligare upplysningar 
Im de produkter som annonseras i 
idningen. Ringa in numren på de 
lnnonser som du vill veta mer om. 
.; arje annons är ju försedd med ett 
lummer. Det är bara att fylla i 
~ortet med namn, adress etc och 
lOsta det till oss. Vi ser till att du 
nabbt får svar. All informations
jänst är kostnadsfri! Sänd In 

mpongen inom 6 månader. 

PRENUMERATION 

Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION 
ett år framåt och får 12 nr (Il utgåvor) för kronor 
95:95. Jag betalar senare när inbetalningskortet 
kommer. 

VAR GOD 07 207 392 
TEXTA TYDLIGT! 
Efternamn fornamn 

c/o 

Gata. postlada . box etc 

Postnummeri Adresspostanstalt RT 12 -77 

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

J ag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 IR 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ~7 3& 
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 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

115116117118119120121122123124125126127128 129 J~O 13113'2133 
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ISO 151 152 

Företag 

Namn I c/o 

Gata. postlåda. hox. etc 

Postnulllmer I Postadress RT 12-77 

Land I RTI 77112 
RADIO & TELEVISIO, NC" 1977 127 / 
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radiO&. 
televiSion 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

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

radio&. 
televiSion 
Box 32 63 
10365 STOCKHOLM 

.. . - a_. _ a_a _. _. _. _. _. _. _. _. - . _._. _ . _. _. _. _ 

rs::l 
~ 

Informationstjänsten 
rad- &: 
teI'=ision 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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I 

Live 
sound. 

Din referens 
och vår. 

IEFEIEOCE 
SElilES 

... om ljudet är viktigt tör Dig 

HARRY THELLMOD AB 
HORNSGATAN 89·11721STOCKHOLM ·TEL. 08J68 0745VX 
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ELEKTRONIK 
Din hobby eller ditt yrke 

ELEKTOR 
En månads tidskrift på Engelska som 
håller er upp to date. 
Huvudparten i ELEKTOR består av 
bygg-själv projekt, från ett enkelt 
kraft aggr, till syntesiser och m icro 
prosessorer med tillhörande kretskort 
layout. 
ELEKTOR behandlar nya produkter 
på marknaden och forskning inom 
elektronikbranschen. 
Om ni skickar in de coupons som 
finns i okt.-nov.-dec. utgåvor av 
ELEKTOR får ni ett gratis kretskort. 
Bestämmer ni er för att prenumerera 
för 197B får ni också komponenter 
till detta kretskort (sista erbjudandet 
gäller bara nya prenumeranter). 
Vi levererar alla kretskort som i ELEK
TOR projekten till förmånl iga priser. 
I bygg bok 75 f inns 39 av de mest 
populära projekten av ELEKTOR 
1975. 

------------
O Prov nr (inlägg 8.50 i frimärken) 

O okt, nov, dec 1977 kr 25.-

O jan-dec 1978 

O byggbok 75 

kr 80.

kr 40.-

Namn ...... .....•............. 
RT 12 -77 

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

Postadress . ...... . .. .. .... . ...• . . _ • _ 

Coiltronic, Box 5007, 
163 05 Spånga 
Tel. 08/ 760 7446 (telsv.) 
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Sydimport 
PR-1B Marknadens billigaste 

TC-10 
i 3 -wattsutföran
de. Marknadens 
absolut billigaste 
och minsta 3-
wattsapparat. För 
sitt pris fullkom
ligt enastående. 
Tack vare kom
pakt uppbyggnad 
har dimensio
nerna kunnat 
nedbringas till 
fickformat PR l B 
är ej nämnvärt 

och minsta 1-watts
ap~arat. För sin pris 
fullkomligt enastående. 
Tack vare kompakt 
uppbyggnad har di
mensionerna kunnat 
nedbringas till fick
format. TC- l O är ej 
nämnvärt större än 
vanliga.l00mW 
stationer. 

Kr 255:-

TC-l0 har alla finesser 
som finns på större och 
dyrare apparater. 2 ka
naler, 12 transistorer. 
tonsignal. öronmussla. 
uttag tör extra högtalare 

större än vanliga 100 mW-stationer. 
PR 1 B har alla finesser som finns på 
större och dyrare apparater. 2 kanaler, 
12 transistorer, tonsignal. öronmussla. 
uttag för extra högtalare. 3 watt in
matad effekt. Känslighet 0.5 p.V vid 
10 dB S/N. Maximal räckvidd med Syd
import batteribox c:a 2.5 mil. Appara
ten är även utrustad med SQuelch. 

l watt inmatad effekt. Känslighet 0.5p.V 
vid 10 dB S/ N. Apparaten är även ut-

3 watt 18 volt Kr 450:-
Passande läderväska Kr 45:-

rustad med squelch. . 
Passa på tillfälle . 
Utförsäljes så långt lagret 
Kr 700 :- . Endast ett fätal 
rate r kvar i la 

======= 

UR-2A l-:;-_=_",--..!-.c;;a'. +---"-1 -En önskemodell för alla DX-are. Denna ap-
parat är trots det låga priset av professio
nell klass. A 0.535-1 .6 Mc. B 1.55-4.5 Mc. 
C 4.5-13 Mc. D 13- 30 Mc. 16 transistorer. 
Utomordentlig bandspridning för alla 
amatörbanden. även användbar för alla 
övriga frekvenser. Utomordentlig SSB 
mottagning. AM och CV. Omk. för AVC. 
ANL, 8FO och Stand by BFD Pitch. 
Antenntnmmer. LF-vol. R F-vol. Käns
lighet ca 0.5 p.V/l0 dB. HF-steg med 
fälteffektransistorer. Ker. filter ger abso
lut bästa selektivitet. Kan drivas från 12 
V-baneri och 220 V växelsp. 350 x 250 x 
180 mm. Vikt ca 7 kg. 

Pony CB-74 5 wan 6 kanaler 
Pony CB-74 är en liten beliär.d;g PR-apparat. 
lätt att förflytta mellan olika förbruknings
platser. Idealisk för såväl bilen som båten och 
medelst bärkassett som bärbar. LeveraS" med 
1 par kristaller. mikrofon. monteringsbygel 
med skruvar samt bruksanvisning. Dimensio
ner:-120 mm (bl x 35 mm (hl x 15911)m Idl. 

Passande Bärkassen Med teleskopantenn. 
axelrem och banerier Kr 205:-

Vi söka åt.~rl~r.säljare. över hela landet. Även privatpersoner kunna antagas 
som återlorsalJare. VI ha de absolut lägsta nettopriserna. Rekvirera vårt nya 
försäljningsprogram med speciell nettoprislista för återförsäljare. Sändes 
mot kr 5:- j frimärken. 

Älvsjö Sydimport Aktiebolag 
Vansövägen 1 . 12 5 40 ÄlvSIÖ 2 . Tel. 08/47 00 34 . Postgiro 45 34 53-3 
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SPECIALERBJUDANDE - ELEKTRONIK 
UTDRAG ur vårt NYA SPECIALERBJUDANDE 1917-78 
Sedan 30 år levererar vi beprövade kvalitetsrör till oslagbara priser! 

Separat förpackade i kartonger. Med 6 mänaders garanti! 
Nettopriser i sv . kr. 

Dy 802 5.15 PCL 86 5 .65 PL 84 5 .65 PY 88 5.65 
PC 900 6.80 PCL 200 8.65 PL 95 6 .35 PY 500 A 13.85 
PCF 200 11 .80 PCL 805 6.3 5 PL 504 9 .25 6 L 6 GB 9 .25 
PCF 802 5.35 PFL 200 8 .20 PL 509 18 .65 807 11.30 
PCH 200 7 .20 PL 36 7 .70 PL 5 19 25 .15 829 B 86.-
Mängdrabatt : fr.o .m . 50 st, även sorterade : 6 %! 

Mycket fördelaktiga DIODER och TRANSISTORER 10 st. 100 
DUG Univers. - Germanium - DIODER 1 .50 13.50 
DUS Univers. - Kisel - DIODER 1 .65 15.-
TUPG Univers. - PNP - Germanium - TRANSISTORER 2.90 26.-
TUNG Univers. - NPN - Germanium - TRANSISTORER 3 .30 30.-
TUPS Univers. - PNP - Kisel - TRAN SISTORER 3 .10 28.-
TUNS Univers. - NPN - Kisel - TRANSISTO RER 3 .70 33.-
Ytterst prisvärda TRANSISTORER - SORTIMENTER 
Beställningsnummer : : 
A 20 st. olika Germanium - Transistorer 8 .-
B 50 st. olika Germanium - Transistorer 18.50 
C 20 st. olika Kisel - Transistorer 9 .50 
D 50 st . olika Kisel - Transistorer 20.50 
E 10 st. olika Effekttransistorer, Germanium och Kisel 20.50 
F 100 st . olika EF- och lF-Transistorer. Germanium och Kisel 31 .-
G 500 st . olika EF- och lF-Transistorer, Germanium och Kisel 142.-
Mycket intressanta och prisvärda TRANSISTORER 

1 st . 10 1 st. 10 1 st. 10 
8C 182 - .60 5 .50 BD 233 2 .50 22.- BD 678 4.10 37.-
BC 183 B -.70 6 .50 BD 234 2 .50 22.- BD 679 4 .10 37.-
BC 1848 -.80 7 .50 BD 235 2 .70 24.- BD 680 4 .50 41 .-
BC 237 A -.50 4 .50 80236 2 .90 26.- BD 695 9 .20 83.-
BV 237 B -.50 4 .50 80 237 2 .90 26.- BD 696 9 .20 83.-
BC 238 B -.50 4 .50 BD 238 3 .10 27 .50 80697 9 .20 83.-
BC 238 C -.60 5.50 BD 433 3.10 27 .50 BD 698 9 .20 83.-
8C 239 B - .60 5 .50 BD 434 3 .30 29.50 BD 699 9.20 83.-
BC 413 B -.80 7 .- 80435 3 .30 29.50 BD 700 11.30 102.-
BD 12 7 4 .90 44.50 80436 3.30 29.50 BF 167 1 .65 15.-
BD 128 3.90 35.- 80437 3 .30 29.50 BU 108 8 .70 79.-
BD 175 2.50 22.- BD 438 3 .30 29 .50 BU 126 9 .20 83.-
BD 176 3.10 27.50 BD 675 3 .70 33 .50 2 N 3055 4 .- 37.-
BD 178 3 .10 27 .50 BD 676 4 .10 37.- 2 NY 3055 3 .50 33.-
BD 232 5 .35 48.- BD 677 4 .10 37.- 2 N 3055 VY 3 .10 28.-

m .m. 
Beställ broschyr om vårt KOMPLETTA NYA SPECIALERBJUDANDE 
1977/1978 med ytterligare mycket fördelaktiga Komponenter. Sorti
menter. Byggsatser m .m. 
Försändelsen skickas mot postförskott från Lager Nurnberg. Emballage och " 
porto mot självkostnadspris tillkommer. Mellanförsäljning förbehålles. E) Eugen Queck .. , 
Augustenstr. 6 . Tel. 46 35 83. 0 -8500 NurnbergNästtyskland 
Ingenieur- Buro Import - Export - Transit 
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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 delningsfilter, frek
vensom råde 35- 20.000 Hz. 

AB LjudMiljö 
Affär: Holmgårdsvägen 1 Täby Kyrkby 
Postadress: -Box 6023 18306 Täby 
Telefon: 0762- 121 00 
OBS! Ny katalog för 1977 
Var god sänd mig gratis: katalog, prislista och datablad. 

Namn: . 

Adress: 

Postadress: . 

V. g. texta! 

RTI2 -77 
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~MPEX ATR-100 

2 - kanals basutförande 
från kr. 33.900:-

LÄIVIPEX I 
Ampex AB. ljudavd .. Box 7056 
S-l72 07 Sundbyberg/Sverige 
Tel. 08/28 29 10 

Högtalarelement Diam Effekt Frekvens- Resonans- 1- 8 
i tum W omfång frekvens inkl. 

i Hz i Hz moms 
AD0140!T4 alt TS 1 40 1600-20000 1200 4S:2 5 
AD0161!T4 alt TS 1 40 1500-22000 1000 50:65 
AD0162!TS alt T15 1 50 2000-22000 1000 53:05 
AD0199/Z25 1 1/4 0 .2 550-13000 700 15:70 
A 0021 0/SQ4 alt SQS 2 60 550 - 5000 370 9S:90 
AD2271!T4 alt TS 21/4 10 1000- lS000 1000 lS:10 
AD40S0/X4 4 3 165-12000 165 21 :70 
AD46S1 /M4 4 x 6 6 100-20000 135 25:35 
AD5060/SQ4 alt SQS 5 40 400 - 5000 210 73:60 
AD5061/SQ4 alt SQS 5 10 1300- 5000 6S0 69:95 
AD50S1 /M4 5 6 70-20000 135 26:55 
AD69S0/M 4 6 x9 6 60-1S000 77 33:75 
AD7062/M4 alt MS 7 30 30-20000 45 60:30 
AD7063/M4 alt M8 7 15 20-20000 55 56 :70 
AD7066/W4 alt WS 7 40 50 - 2000 45 61 :50 
AD70S0/ M4 7 6 80 - 1S000 105 27:75 
AD8061/W4 alt WS S 30 30 - 5000 42 56 :70 
ADS066/W4 alt WS S 40 30 - 5000 39 76:00 
ADS067/W4 alt WS S 50 25 - 1000 3S S3 :2 5 
ADSOSl / M4 alt MS S S SO - 20000 75 27 :75 
9710/MC S 1/2 20 4S-19000 50 102 :SS 
AD1065/M4 alt MS 10 10 60 - 1S000 55 lOS:55 
AD 1265/M4 alt M8 12 20 40 - 1S000 45 114:60 
AD10l00/W4 alt WS 10 40 35 - SOO 25 16S:90 
AD12100/G S 12 120 3S - 5000 46 205:05 
AD12100/HP4 alt HPS 12 SO 4S-12000 60 lS6 :95 
AD 121 00/M4 alt MS 12 25 30 - 1S000 45 lS0:95 
AD12100/W4 altW8 12 40 30 - 700 19 193:00 
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Annonsörsregister for 
Radio & Television nr 12 1977 

A· llud 
Albrecht - Funk 
Alfa Ton 
Ampex 
ATW Audlo 
Audltl Gnmm 
Audlo Lab 
Audlo Stockholm 
BASF 
Beckman Innovation 
BJ A·produkter 
Sruel & Klaer 
Centrum RadIO 
COlltronlc 
Compelec 
Curb 
Otgttronlc 
EBAB 

11 
124 
124 
130 
124 
124 
107 
113 

52 . 53 
23 

119 
IOS 

69 
12S 
116 
111 
120 
107 

Ebeco~ produkter 124 
Electrobygg 1 1 5 
Elektromktjanst 122 
Elfa 35. 43 . 70. 73 . 97 . 103. 132 
FIdelIly Audlo 130 
Fisher 91 
Frekvensla Gete 114 
Gadelous 109 
G,iotape 120 
Glotta 89 
Handle-bolagen 131 
HlIoKlt 112. 125 
Hitachi 3S 
Hobtiy Data 116 
Inko'x 120 
IntersonlC 122 
Jacobsson. Wilh 120 
JBN 124 
Jenving. Tommy 117.125 
Josty Kit 21 
Leeab 105 
Ljudex 121 
Llud,a 121 
Lludmiljö 129 
3M Scotch SO 
Magneton 65 
MaTer Import 1 l S 
M emorex 87 
National 56 . 57 
Nordiska Teleprodukter 81 
Normalllud 124 
Pan Electronlcs Lab 122 
Persson. Martin 4 . 5 
Prelab Studio 123 
Queck. Eugen 129 
Radionette 93 
Aydln ElektroakustIk 2 . 47 . S3 
Ai!dbergs 107 
Seandla Metroe 100. 121 
Schlumberger Heathklt 123 
Sentec 61 
Septon 67 
Septronlc 7 1. 75 
Servex 30. 31. 33 
Silen Skyddslarm 125 
Som bras Audlo System .~, 124 
Sonlc·gruppen 103. IOS 
Stenhardt . M 79 
Strodbeck Hlfi 122 
Swedish Electronlcs 119 
Sv Deltron 130 
Tandberg l 10 
Telac 122 
Teleimport 121 
Tele ton 25 
Thellmod. Harry 6 . 12S 
Tonola 49 
U66 Elektronik 117 
Vakator 124 
Wall & Wall 9 
Wernor LIUd l l S 
Yamaha 7 
AlvSIO Sydimport 129 
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Prenu m erationstjänst 
Postadress : Box 3263 . 
103 65 Stockholm 3 
Telefon 34 07 90 
Postgirokonto : 88 95 00-5 
Prenu merationspris : 
Helår 12 nr 95 :95 
(OBS! det 
inkl den 
17 .1 %) 

nya priset gäller 
nya momsen 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till PrenumerationstJanst . Box 326 
103 65 Stockholm 3. I Sveroge på narm, 
te postanstalt med postens udmngslnbet, 
nlngskort postgirokonto 88 95 00· 5 . 

Definitiv adressändring . som måste va 
forlaget tillhanda senast 3 veckor Innan d
skall trada I kraft . gors skriftligt antingen 
av förl aget utsänd blankett eller postens a 
ressandrongsblankell 20S0.03. lAdressan 
ringsavgih l ' 50.! 

Nuv arande adress anges genom att a 
resslappen på senast mottagna tidning el 
dess omslag klistras på adressandrlns: 
blanketten . 

Adressändring på utländskt postabonn 
mang verkställes på posten I respekti 
land. 

Äldre lösnummer kan rekVireras gene 
Pressbyrån eller direkt från Åhlen & Åkl 
lunds Förlags AB. Torsgatan 21 . 105· 
Stockholm. tel 34 90 00 - Losnummer< 
pediti onen . Som regel finns dock endast I 

halvt år gamla tidningar att tillgå 
Bifoga inga pengar ; tidningen sands fr 

postförskott. Redaktionen kan inte efff 
tuera beställningar på kopior av artiklar 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna, 
gångar och kan ibland stå till tjänst med ~ 
pior. 

ADVE RTISI N G REPRESEN TATIVES 
Belgiu m 
Publicitas Media. Vlemlnckveld 44. B· 21 
Antwerpen . Telephone 03/33 54 61 . Te l 
33795 
France 
R.I.P.S A. 26 . avenue Victor· Hugo. 75 
Paris 16. Telephone 0117277304. Tel 
61067 
Denmark 
Civi\Zt konom Bent S W isslng. Internatior 
Marketing Service. Kronprinsensgade 
DK·111 4 Köpenhamn . Tel 01111 52 55 
Germany 
Publicitas GmbH . 2 Hamburg 39. Bebel 
lee 149. Tel 040/ 5110031 · 35 . Tel 
02 15276 
H ollan d 
Publicitas. 3S . Plantage Mlddenlaan. A l 
sterdam 1004. Telephone 020/ 23 20 i 
Telex 11656 
Ita ly 
Etas Kompass. Riviste Est ere , Via Mante 
na 6. 20154 Milano. Telepho 
02/ 34 70 51 . Telex 33152 
Switzerland 
Mosse·Annoncen AG. CH ·S023 3J ril 
Limmatqua i 94 . Telephone 01 / 4734 ( 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Crane Ltd. 16 - 17 Bride Lal 
London EC4Y SEB. Telephone 01 / 3E 
1000. Telex 214S9 

Principscheman 
Principscheman i AT är ritade enligt f 
jande riktlinjer ; 

Komponentnumren korresponde 
mot motsvarande nummer i ev styc kl 
tor. 

Beträffande komponentvärdena i set 
mana gäller att for motstand utelämr 
ohm · teeknet. och for kondensatorer u 
famnas F. 

Saledes ar 100 = 100 ohm. 100 k 
100 kohm. 2 M = 2 Mohm. 30 p = 
pF. 30 n = 30 nF (1 n =· 1 000 pI. 3 u ~ 
uF osv. Alla motstånd 0 ,5 W , alla kc 
densatorer 250 V provsp om ej am 
anges i styeklista. 

Alla förfrägningar som avser i AT I 
blicerat material - artiklar. produktö\i 
sikter m m samt bygg beskrivningar sel 
man och komponenter liksom kretsar 
resp allmänna fragor skall göras skr 
ligen till red . Telefonförfrägningar ka 
allmänhet inte besvaras p g a tidsbr 
För alla upplysningar om äldre RT · r 
innehåll hänvisas till bibliotekens inbUl 
na ärg med arsregister. 



handie hifi/stereo 
Att köpa och äga ett h a n d i c hifi system innebär att du 

accepterat ett modernt och annorlunda sätt att värdera och 
använda din hifi -anläggning. Förutom att du har stora krav p~ 
teknisk precision och exakthet har du speciell känsla för helhet 
och design. 

h a n d i c har i samarbete med internationellt ledande tek
nisk hifi expertis konstruerat ett system best~ende av enskilda 
moduler med hög teknisk prestanda. Oavsett vilken kombina
tion du väljer av förstärkare/skivspelare/kassettdäck och hög
ta lare f~r du ett system som konstruerats för att i samverkan 
erbjuda maximal ljudeffekt. h a n d i c hifi program har dessutom 
en design som är b~de fräck och genomtänkt. Alla enheterna är 
modulanpassade s~ att du kan kombinera som du vill. Stapla 
p~ höjden eller ställa i rad, bredvid varandra. 

I ntressanta priser - ännu intressantare blir de om du köper 
i paket. Det finns fem att välja p~. Här ar tv~ exempel: 

Du tjänar 645:w Du tjänar 745:w 

Paket 1 
Receiver 3030 
Högtalare H L30 
Skivspelare TT30 

Paketpris 

Paket 2 
ca 1.695:- Receiver 3030 ca 1.695:-
ca 895:- Högtalare HL30 ca 895:-
ca 100:- Kassettdäck 999 ca 1.395 :-
____ Skivspelare TT30 Utan kostnad 

ca 2.690:- Paketpris ca 3.985:-

Cirkapriser och tekniska data för produkterna p~ bilden: 
Förstärkare 3030,2 x 30 W sinus, effektbandbredd 9-70000 Hz 
ca 1.695:- . Förstärkare 5050, 2 x 50 W sinus, effektbandbredd 
6-60000 Hz ca 2.495:-. Förstärkare 7070, 2 x 60 W sinus, effekt
bandbredd 6-60000 Hz ca 2.995 :- . Kassettdäck 999, frontmatad, 
Dolby brusreduceringssystem ca 1.395 :- , Skivspelare TT30, rem
driven, svaj, vägt värde 0,05 ca 745 :- , Skivspelare TT40, direkt
driven, svaj. vägt värde 0,046 ca 1.295 :- , Högtalare H L30, märk
effekt 30 W, frekvensomf~ng 50-20000 Hz ca 895 :-, Högtalare 
H L50, märkeffekt 60 W, frekvensomHlng 30-22000 Hz ca 1.245 :-. 
G ivetvis m~ste du själv uppleva och se h a n d i c h ifi program. 
Titta in hos din radiofackhandlare! 

r----------------------~ I 
Fyll i och posta så fär du den nya hifi/stereo·katalogen inom nägra 77 /8 I 
dagar - och alla detaljer också om de förm1lnliga paketerbjudandena . 

I I 
I Namn I 
I I 
I Adress RT 1/ 77 I 
I I 
I Postadress ha d- ~. I 

Marknadsför komradio. biltelefon, n le 
I bilradio/stereo, hemelektronik, I 
I polisradio. hifi/stereo, snabb· bolagen I 
L

telefon och PA-utrustning . 80' 156 42122 V F""unda Te< 031 450180 .I ----------------------

I 



.. 

IVIE 
ett komplett system 

för Iiudanalys 
IVIE-systemet är ett modernt verktyg för mätning 
av olika parametrar av ljud. Man kan både analy
sera själva ljudet och studera hur ljudet behandlas 
i en anläggning och hur mycket distorsion an
läggningen ger. IVIE-systemet består av batteri
drivna enheter i fickformat . De ger en hög nog
grannhet, är mycket lätta att hantera och har 
många användningsområden: 

• som serviceverktyg för PA-anläggningar 
utomhus eller i stora och små lokaler 

• för oktavbandsanalys 
• för uppmätning av rumsakustik, t ex i sam

band med installering av HiFi-anläggningar 
• för enklare bullermätningar utomhus och 

inomhus - man kan snabbt avläsa buller
nivån och bestämma hur bullret ser ut. 

IE-20 A BRUSGENERATOR IE- 1S A DISTORSIONSANALYSATOR lE- lO A SPEKTRUMANALYSATOR 
Mätområde externingång från -llOdB till + 9dBm 

inbyggd mikrofon 4S-146dB SPL 
Filter enl. ANSIoch vägningskurvor A och C 
Förstärkare band 10Hz-40kHz 

FÖR SKÄRT BRUS 
Frekvensområde 10Hz- 40kHz ±3dB 

20Hz - 20kHz ±O,SdB 
Utnivå varierbar 0- 1.,0 V eff. i steg på 2dB 
Ytterrnått 69x69x39 mm 

IE-10A 

IE- 1SA 
IE- 20A 
OSlO 
S3AD 

S2AD 

SlAD 

Spektrumanalysator för elektro
akustiska mätningar 
Distorsionsmätare 
Brusgenerator för skärt brus 
Blanketter för mätdata, SO st 
Reduceringskabel Cannon-phono
kontakt 
Reducering phonokontakt till 
telefonjack 
Adapter för oscilloskopingång, 
l megaohm 

OCH OSCILLATOR 
Mätområde 0,02%- 100% i 9 steg 
Ingångsimpedans 100 kohm 
Oscillatorfrekvenser 1kHz och 4kHz 
Utnivå l,OV- l,OmV eff. 
Ytter mått 69x92x39 mm 

3340:-
1340:-

980:-
14:-

40 :-

17:-

S6: -

Priserna gäller exklusive mervärdesskatt . 

Generalagent i Norge : Morgenstierne & Co NS, 
Konghellgate 3, Oslo 5, tel. 356110 

distorsion 0.1 % 
Ytterrnått 69x lS3x41 mm 

Lagerförs av generalagenten: 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23·08/ 7300700 


