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Det kq.nstgjorda 
orat. 

När vårt öra hör olika ljud så 
är det inte bara det direkta lju
det som det registrerar. Det är 
också en mängd reflexer som 
beror på omgivningen som spe
lar roll. Dessutom påverkar hu
vudformen det ljud som vi upp
fattar. Allt detta har JVC tagit 
hänsyn till med sin nya mikrofon 
/hörlur JVC HM 200-E. 

JVC H M 200-E är konstruerad 

efter örats anatomi så att ljud 
som kommer tex bakifrån eller 
ovanifrån registreras på samma 
sätt örat gör det. Detta gör att 
du får en ljudupplevelse som är 
så realistisk att man knappt tror 
sina öron. På fackspråk kallas 
detta konsthuvudstereofoni . 

I ng en text kan dock göra JVC 
HM 200-E full rättvisa, man 
måste uppleva den. Om du ring
er till oss så berättar vi gärna 
var du närmast kan uppleva 
JVC HM 200-E. 

Den kostar i handeln ungefär 
500: - , ett lågt pris för konstgjor
da öron ... 

Konstgjort 
öra 

Vänster 
mikrofon 

--Batteri 

Generalagent: Rydin Elektroakustik AB Spängavägen 399-401 

Konstgjord 
--- hörselgäng 

16355SPANGA JVC 
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Omslaget: Vi illustrerar vår programme· 
ri ngsartikel om räknedosor med ett prak 
tikfall: I labuppkopplingen mäter vi en 
temporär potentiometer som skall ersät 
tas av m otstånd med standardvärden. 
Räknedosan använder det program vi 
beskriver i artikeln på sid 38 och räknar 
!"ram adek vata motståndsvärden. 
RT färgfoto: Hans J Flodqvist. 

Sid 8 

14 

16 

19 

30 

38 

44 

48 

52 

o 

INNEHALL 
1977 Nummer 2 Årgång 49 

Electronica 76 - komponentmässan som överträffade sitt goda rykte 
Komponentmässa n hade denna gång ett stort inslag av mikrodatorer 
men den bjöd även på manga nyheter pa den passiva komponentsidan. 
R T:s Gunnar Lilliesköld rapporterar. 

Nya produkter från Hitachi 
Hitachi ökar sitt sortiment i Sverige och vi tittar här närmare pa en 
intressant skivspelarmotor och en okonventionell förstärkarkonstruk
tion. 

RT granskar: Nya pick uper från AKG, Wien 
Den världsbekanta profTsljudspecialisten AKG med stor erfarenhet av 
mikrofoner har lanserat en ny typ av pick up som RT synat närmare 
och haft i praktisk t bruk . Konstruktionen är ett klart lyckat tillskott på 
marknaden. finner Ulf B Strange. · 

Pejling - RT:s speciella nyhets sidor med aktualiteter och debatt, kom
mentarer och recensioner. 

Modern orgel som hembygge - del 6 
I detta avsnitt beskriver vi de talrika IjudefTekttillsatser som orgeln kan 
förses med. 

RT-special om räknedosor: Programmering i praktiken 
Att bedöma vad en programmerbar räknedosa egentligen kan prestera 
kan vara svårt. Vi har konstruerat ett program på tre olika dosor och 
skapat en god bedömningsgrund. 

Bygg själv: Variabel dämpsats . 
Precisionsdämpsatser är dyrbara don, och i många fall kan man klara 
sig med detta enkla hembygge. Dämpsatsen tillåter inställning av dämp
ningar i l-dB-steg upp till 103 dB. 

Musik mera än data! 
"Tomgångsdata .. är vad ljudanläggningar hittills mestadels varit speci
ficerade för, mycket av brist på normer för något som liknar praktiska 
driftbetingelser. Här ges en bakgrund till det nytänkande som håller på 
att vinna insteg inom industrin och ett par nya, för ljudupplevelsen op
timerade konstruktioner granskas. 

En drömgeneration Hi fl väntar! 
Under den här rubriken följer mera än 10 sidors detaljspäckade rappor
ter från nyheter, trender och stildrag visade på den minst sagt spännan
de branschrnässan Tokyo Audio Fair. Det är 1977 års modeller som 
presenteras och R T:s ingående referat av nyheter och de dominerande 
tendenserna ger Hi fi -läget just nu i ljudlandet framför andra, Japan. 

6 Radioprognoser 
27 D X -spalten 
46 Nya produkter 
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artin 

Martin Persson med sina senaste 
och bästa basrejlexhögtalare, 
Silver Ring II och III. 
Pris ca 800:- resp. 1.200:- kr/st. 
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Informationstjänst 1 

"Det är svårt att tillverka bra basreflexhögtalare. 
Många har försökt och många har misslyckats. Men 
stor erfarenhet och avancerad datateknik har gjort, 
att Silver Ring fått mycket fina data, med en exeptio
nellt bra transient-återgivning, bl. a. tack vare ett 
delningsfilter av typ 'minimum phase' ! 

in=! 
Jag vågar påstå, att Silver Ring, mina nya basreflex
högtalare, är de bästa vi någonsin gj ort. 
Jag vågar också påstå, att Silver Ring är fullt jämför
bara med väsentligt dyrare högtalare. Avancerade 
högtalare behöver alltså inte kosta en förmögenhet. 
Och som du vet, är högtalarna den svagaste länken i 
stereo-kedjan. En fin förstärkare är därför inte till
räckligt för att få bra ljud i din stereoanläggning. 
Med Silver Ring får du ett par avancerade, högklas
siga basreflexhögtalare, som är väl värda sitt pris. För 
närvarande finns de i två modeller, II och III, på 50 

respektive 70 watt 
märkeffekt. Båda i 
en snygg, mörkbrun 
lack eller svartbet
sad ek. 
Kontakta oss, så får 
du tekniska data och 
uppgift om närmas
te återförsäljare!" 

Ljud från Martin Persson! 
Martin Persson AB, Box 19127, Sveavägen 117, 10432 Stockholm, tel. 081233045. 
Tillverkare av MP-högtalare, generalagent rör TEAC och Sennheiser. Expert på ljud. 
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RADIOPROGNOSER I KT /971 , nr 9, visades hur diagrammen ska tolka~. Diagrammet 
över brusfaltstyrkan anger den faltstyrkenivå i dB över I Jl. V/m 
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. februari 1977 

Månadens solfläckstal: 15 Prognoserna är framtagna av Televerket avd RL. Farsta. 
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Radio & Televisions nya bok 
"BYGG SJÄLV-Liudteknik" 

Ur innehållet: 
• 5 kompletta beskrivningar av 

exponentialhornshögtalare för basen 
• Akt iva och passiva högtalarfi lter 
• Mellanregistersystem 
• Två högklassiga slutförstärkare 
• Nya DNL - brusreduktionssystem 
• Exklusivt RIAA-steg 

••••••••••••••••••••••••• Beställ Ditt exemplar av " BYGG SJÄLV -I Jag beställer ex av " BYGG SJÄLV - Ljud- I Ljudteknik" från oss (endast skriftliga 
I teknik" a 24 :50 inkl moms, exkl porto och post- I beställningar) eller köp den hos din t idn ings
I förskottsavgift, att sändas till nedanstående I försäljare. Pris 24:50 ink!. moms. 
I adress: lOBS Du som är bosatt utanför Sverige kan enbart köpa 

boken genom att t i llsammans med beställn ingskupongen 

I
I Namn ..... ..... .. ... . ............................ ....... " II sända en check (köpes i bank) på Skr 26:-. Checken skall 

vara utställd på Specialtidningsförlaget AB. 

I Adress ..... .... I Klipp ur och skicka kupongen till: 
V P P d I Radio & Televisions försäljningsavd, Special-
db .~s=~~~~~~'::~::~~~~~~~;~J __ ti_d_n_in-=g_s_fö_r_la-=g~e~t,_B_o_x_3_2_2_4_, _10_3_6_4_S_to_c_k_h_o_lm ___ --' 
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KEF-ingenjörerna arbetar idag med en helt ny teknik. Deras 
computerbaserade analyser ger en exakt tredimensionell bild 
av högtalarens arbetssätt. De visste att KEF's högtalarelement 
med sina avancerade, laminerade membran hade förnämliga 
egenskaper. Därför inriktades forskningen på de likaledes 
vitala delningsfiltren, på lådkonstruktionen och effekttålig
heten. 

Gårdagens "prova och se hur det låter"-metoden var alltför 
inexakt - den nya KEF-tekniken avslöjade mera. Lådmaterie
len studerades genom impulssvar och delningsfiltren förfina
des till att ge exakt rätt kurva från varje högtalarelement. Med 
tanke på Dina högtalarbehov har KEF-programmet berikats 
med tre nya system - Corelli , Calinda och Cantata. Ett två
vägs bokhyllesystem, ett trevägs basreflexsystem och ett 
större trevägs system, som tål 150 watt. Alla tre har nya com
puterutvecklade delningsfilter. Du kan klart höra skillnaden -
bättre transientsvar och lägre kolorering . Alla tre har nykon
struerade lådor, tunga genom dämpmaterial med hög täthet. 

Resultat: tre 
nya högtalare 
Corelli, Calinda 
Cantata .. 

Frequency kHz (Linear) 

Cumulative decay spectra 

Sänd mig 
ytterligare information på 

de nya KEF-högtalarna -
bokhyllehögtalaren Corelli , de 

fristående Calinda och Cantata. 

/ Namn ____________ _ 

/ Adress ______________ _ 

/ ~ARRY THELLMOD AB 

~/ 

the ~peaker 
engineers 

RT L 77 

HORNSGATAN 89 ·117 21 STOCKHOLM · TEL. 08/ 68 0745 VX 
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Electronica 76: 

Mikrodatorsektom i fokus 1977 
Revolutionerar hemelektroniken? 
•• Eleetroniea - världens mest betydelsefulla 
och största mässa för elektronikkomponenter'! Ja. 
det är ett påstaende som manga godtar. Mässan 
har vuxit successivt och man har svarighet att 
verkligen fa plats i de 21 hallarna som i storlek var 
och en ungefär motsvarar gamla S:t Eriks-Mässan. 
Totalt breder montrarna ut sig över 36 000 m 2• För 
att möta den förväntade ökningen av utställare av 
komponenter vid nästa Electronica ( 1978) kommer 
produktionsbiten att uteslutas och överföras till 
Produktronica ( 19 78. 1980 osv). dvs den sektor 
som omfattar maskiner för framställning av krets
kort m m. 

Mikrodatorn 
dominerade 

Trots att vi i merparten av montrarna konfronte 
rades med komponenter som kontaktdon. apparat 
lådor och liknande detaljer. kom mässan att domi 
neras av mikrodatorer. De passiva komponenterna 
i all ära. men pa mikrodatorsidan har utvecklingen 
onekligen gatt fort. "Om Ilyget hade utveck lats i 
samma hastighet som datorerna (och den elektro 
niska teknologin) hade :Veil A nu strong gatt pa ma
nen inom m indre än ett ar efter det att bröderna 
Wright lyfte fran Kitt y Hawk". lär J Paul Lyet. 
styrelseordförande i Sperry Rand ha sagt vid nagot 
tillfälle. Uttalandet stämm er ganska väl med verk 
ligheten: relativt nyligen presenterade kretsar visa 
de sig redan vara ersatta av snabbare eller mera 
utbyggda varianter. 

Sa presenterades t ex SC/ MP /I fran National 
Semieonduetor. Denna mikrodatorkrets är dubbelt 
så snabb som SC/MP (vanligen kall ad "SCGII1P"). 
men den arbetar med mindre än 200 m W förlustef
fekt. Den nya kretsen är helt pinnkompatibel med 
sin föregangare och programvaran är densamma. 

En snabbare CPU presenterade även AMD (Ad
vanced Micro Devices, Ine). Den nya kretsen heter 
290lA och är 30% snabbare än 2901. 

Mikrodatorjätten Intel lanserade tva nyheter. 
Den ena heter 8048 och är en mikrodator i en 
krets. Den finns även i en a terprogrammerbar ver 
sion som heter 8748. För bada gäller att de kan 
arbeta som en enskild enhet vilken kan program 
meras för att funge ra som en komplex enhet. vilken 
i TT L-utförande sk ulle innebära 50 - 100 kretsar. 

Eftersom detta är en standard krets blir kostna
den lag. Exempel pa ti ll ämpningsomraden är elek
troniska spel. bilelektronikutrustning (se RT 1976 
nr 12). sma kontorsmaskiner. instrument. datater 
minaler och dive rse kontrollkretsar. 

Kretsen 8048 innehaller 1 024 bytes (!) ROM. 
som är maskprogrammet. För utvecklingsändamal 
kan det vara en fördel att starta med 8748 som 
innehaller EPROM. möjligt att raderas och pro
grammeras elektriskt. Kretsarna har 96 instruktio
ner. 

En annan nyhet fra n Intel är 8085 . som är en 
utveckling av den kända 8080 . . Med detta system 
kan komponentkostnaden bli lägre. Ett tre kapslars 
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Fig I. Intels nya mikrodator i en krets, 8048, innehåller CPU, EPR0!\1 eller ROM, 64 bytes dataminne. 
tre programmerbara 8 bitars in-/utgångar, å tta ytterligare kontrollingångar, programmerbar intervall 
timer, "priority interupt" - ingångar och klockgenerator. 

8085-system motsvarar nämligen 10 kapslar i 
8080-systemet. En annan fördel är att arbetsfre
kvensen kan höjas fran 2 till 3 MHz. Det räcker nu 
med en matningsspänning av T 5 V. Lägg märke 
till att 8080-systemet kräver tre spänningar: T 5. 

12 och - 5 V. Det nya systemet bestar av 8085 
CPU. 8 155 2 K RAM. 1/0 och timer. 8355 16 K 
ROM och 1/0 eller altern ativt 11755 som är ett 16 K 
EPROM med 1/0, 

Mikrodator 
i en krets 

Mikrodatorn i en kapsel fran Intel har vi redan 
nämnt. En annan sadan ä r 26-15 fran Signetics. I 
Rockwells mikrodatorfamilj PPS 4/ 1 finns nu tre 
en-bricks mikrodatorer som innehaller C PU . 
ROM. programm inne R AM dataminne. in - och ut
gangar samt klockgenerator. De tre kretsarna skil
jer endast i ROM - och RAM -kapacitet. MM76 är 
en mikrodatorkrets med 640 X 8 ROM och 48 X 7 
RAM. MM77 har I 344 X 8 ROM och 96 x 4 
RAM och MM8 7 har ett 2048 X 8 ROM oc h ett 
128 X 4 RAM . "Second Source" till dessa kretsar 
är AEG Telefunken. 

Bipolär CPU 
med 16 bitar 

En m yc ket snabb mikrodator med 16 bitar till 
verkas fö r special ändam al av Plessey. Kretsarna är 

uppbyggda i Schottky TTL och systemet. som be
tecknas Miproc. har en instruktionstid av 350 n,. I 
grundutförandet har den 82 instruktioner. men den 
kan byggas ut till 157 instruktioner. Endast en mat
ningsspänning förekommer: T S V. 

Ett exempel pa en applikation med den nya mi 
kroprocessorn är en ljudkompres or som utveck 
lats för BBC av ett enge lskt konsu ltföretag. När 
man övergar rran ana logitekniken till digitaltekni 
ken finn s det alltid ri sk för att distorsion skall upp
komma pga för dalig upplösning mellan stegen och 
fran spikar orsakade a_ ofullkomligheter i DI A 
om vandlaren . Med manga bitars upp lösning och 
hög om vandlingshastighet m inimeras denna risk 
och man kan med digita ltekniken uppna förde lar 
som inte ä r möjliga med vanlig. analog teknik. 
Kompressionskurvan kan ges godtycklig.t ubeende 
och distorsionen kan hallas lag. 

Pa mässan visades en annan applikation med 
Mipruc 16. näm ligen en spektrumanalysator. Fou 
rieranalysen utförs av mikrodatorn och som skärm 
fungerar ett vanligt oscilloskop. Ell annat a lternativ 
är att ansluta en plotter till analysato rn . Förloppet 
finns nämligen lagrat digitalt i minnet och ut skrif
ten kan ske med valfri hastighe t. 

SPM FFT heter spektrumanal ysato rn som säljs 
som en färdig modul. Den arbetar med en sam p
lingshastighet me ll an O och 25 kHz pa den analoga 
ingangen och med 0- 50 kH z pa den digitala in 



* Electronica i Miinchen står för komponenter och produktionsteknik över hela elektronikindustrl
sektorn. * Världens största branscJunässa i sitt slag blir man inte utan problem och redan nästa gång drar 
man igång utan produktionsexpodelen, som överförs till Productronica-mässan. * Men Electronica btifäster från varje gång sitt goda renomme och 1976 års mässa var klart lyckad, 
iriformativ och välarrangerad. 
* RT:s Gunnar Lilliesköld ger här ett urval av de nyheter som visades av totalt 1650 utställare. * De dominerande nya inslagen rörde mikrodatorsidan. * Men en mängd intressanta nya passiva komponenter debuterade också. 

gangen. Upplösningen är 12 bitar i vertikalled och 
25 resp 50 Hz i horisontalled. 

Ett an nat 16 bitars engelskt mikrodatorsystem 
presenterades av Ferranti. F·IOO-L lyder beteck 
ningen. 

Vi lick även kännedom om att Fairchild kommer 
att lansera ett 16 bitars mikrodatorsystem under 
1977. vilket mötts med intresse. 

MC,. •• C@J 
To... 

... ~ 
SWITCHING 

MATRO( 

(MC:MM 

Intressant 
telefonväxel 

Mikrodatorn kommer in pa manga områden där 
TTL inte kunnat tränga in. Ett exempel på detta är 
en intressant mikrodatortillämpning som Motoro
las applikations la b i Geneve tagit fram. och det är 
en mikrodatorstyrd telefonväxel. Den modell som 
exponerades på utställningen var avsedd för t va in-

W OPTO) -, 
~rrT"T"'" I r---, . 

MC ..... C{@) ....... 

L __ _ __ -' L-t _-2.T"""K'''' I ( --- OH REOUl$T 

'r-'rr'Tlrr'l-c--.. -.---' L __ ...J. ~(=T 

I 
MUNU 

._._ . ___ ._.---.J 

MJN 227 

MPU CONTROLLED PABX 

Fig J i • "' • .1 an Hopt har tagit fram 
denna kassettbandspelarenhet med tanke på an
vändning i bilen. 

gående linjer och fyra anslutningar, men man kun
de berätta att en liknande växel byggts för 100 lin
jer. Det hade bara tagit sex veckor att utveckla 
denna växel! Enheterna skall dock inte produceras. 
utan syftet är bara att visa mikrodatorns möjlighe
ter. 

Omkopplingsmatrisen är uppbyggd med integre
rade standardkretsar som innehåller 4 X 4 tyristor
kopplingar för 2-tråds korsningspunkter och är an
passad för den klassiska metoden att överföra fing
erskivans pulser eller för mangfrekvent överföring. 

Mikrodatorer 
i hemelektroniken 

En mikrodator kan som sagt användas i manga 
nya tillämpningar av elektronik. En applikation av 
det mera originella slaget fann vi hos RockweIl In
ternational, som visade en motionscykel kallad Dy
navil och som tillverkas av Keiper of Rockenhau
sen i V ästtyskland. Motionscykeln innehåller en 
mikroprocessor av typen PPS-4/2 som program 
meras och tillverkas som en underenhet för Keiper. 

Vikt, ålder och kön matas in via ett tangentbord 
och hjärtverksamheten registreras med en sond. 
som ger data till mikroprocessorn. Under 10 minu
ters användning räknar mikroprocessorn ut en häl
sof aktor som indikeras på den digitala sifferindika
torn, "display". 

Radio med sökning 
minneslagrar frekvenser 

Ytterligare en mikrodatorapplikation demonstre
rades av Rockwell; nämligen en radio med dator
styrd sökningsautomatik. Mottagaren har en syn
tesoscillator som styrs aven mikrodator. Mot
tagaren tillverkas av Tenelee och betecknas MCP
I. 

Den kan programmeras för att söka upp okända 
frekvenser som sedan lagras i minnet för att lyssna
ren sedan skall kunna gå tillbaka till dessa fre
kvenser. Mottagaren söker upp 256 kanaler med 
en hastighet av 10 kanaler per sekund. 

Om den önskade stationens frekvens är känd. 
kan lyssnaren m ata in den via ett tan
gentbord på panelen. Upp till 16 olika frekvenser 
kan lagras. Totalt finns det 16 000 frek venser som 
MCP-I är kapabel att mottaga. 

Bubbekninnet 
har kommit 

Det har länge talats om att bubbelminnen skulle 
komma, och detta är omsider en realitet. Texas In
strlD11ents tillverkar sedan en tid tillbaka ett bubbel
minne. TBM 0100, som har en kapacitet av 100 k 
bit. Att det ändå varit ganska tyst om detta beror 

Fig 3. Som ett exempel på vad som kan utfaras 
med mikrodatorer visade Motorola denna telefon- ~ 
växel. III' 
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pa all man sa lt direkt till de stora datorti ll verkarna. 
En fördel med tek niken är att priset bli r lågt. Man 
räknar med 0.02 - 0.03 cent/ bit för en RAM bub
belminne. medan bitkostnaden ligger vid ca I cent 
för t ex ett 8 k RAM i MOS-teknik. Ell 100 kbit 
minne skulle alltsa kunna kosta mellan 100 - 150 
kr! 

TBM 0100 har 92304 bit och är kapslad i 14 
pinnars DIL (Dual In Line). Man räknar med att i 
framtiden kunna tillverka större minnen i denna 
teknik . 

Utbildningssystem 
för mikrodatorer 

I takt med att nya fabrikat av mikrodatorer 
kommer pa marknaden. växer utbildnings- och ut
veck lingssystem rör mikrodatorer upp som svam 
par ur jorden. Vi sag t ex Siemens nya system. Mi
kraset 8080, som innehaller tangentbord för hexa
decimal inmatning och en liten indikator fö r tva 
siffror data och fyra siffror adresse r. 

Ett annat system fö r 8080-processorn ti ll verkar 
NEC, det japanska storföretaget med 80000 an
ställda och med fabriker i bl a Irland och USA. Pa 
ell kort har man här samlat mikrodator. tangent
bord och display. Ett snar likt system ti ll verkar ln
tersil fö r sin mikrodator IM6 100. Systemet kallas 
Intercept, mycket fyndigt . .. 

Det minsta systemet av det här slaget fa nn vi hos 
National Semiconductor. Det består aven enhet 
som till det yttre ser ut som en räknedosa. men som 
enbart innehåller siiTerindikatorer och tangentbord. 
Denna låda är förbunden med ett kretskort som 
innehåller SC/ MP mikrodator. ett RO M och ett 
antal kringkretsar. 

För samtliga nämnda utvecklingssystem gäller 
att de har in- och utmatningsorgan - i de här fal 
len tangentbord och nagra LED-siITerdisplayer. 
Det fin ns pa marknaden manga system som är av
sedda att ans lutas till en teletyp. men eftersom en 
sådan är ganska dy rbar (m inimum 5000 kr) försö
ker man vä lja and ra vägar. En elegant lösning av 
problemet linner man i Motorolas ADS-system. 
som inneha ller mikrodator. komplett tangentbord 
och en TV -monitor. Se jig 9. Systemet far nog ses 
som marknadens intressantaste f n. eftersom det 
bara skall kosta ca 5 300 kr. 

Hem elektroniken 
kommer starkt 

I de stora digitalkretstillverkarnas montrar. Na
tional, Texas, Fairchild och RCA, fann man TV 
spel: den senaste tlugan pa hemelektroniksidan. Se
dan den första vagen med enkla ping-pong-spel lagt 
sig. tror man att marknaden är öppen för spel av 
lite större svarighetsgrad. Da kan man med fördel 
an vända en m ikroprocessor och byta spelplan och 

Fig 5. Tennelec MCP-l är en syntesstyrd motta
gare med inbyggd mikroprocessor, typ RockweIl 
PPS 4/ 2, för förinställning av kanaler. 
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spel genom all skifta ROM. Fairchiids system var 
uppbyggt pa det sättet kring en F8 mikroprocessor. 

Det kommer en ny generation TV -mottagare 
med inbyggd mikroprocessor för TV -spel mm. 
Bland annat finska Salora ligger väl framme här. 
Av 1977 ars modeller väntas en viss andel bli för 
sedd med dessa fi nesser. 

Generellt sett kommer man pa ett helt annat sätt 
än nu att kunna utnyttja TV-apparaten inte bara 
som TV -motlagare. utan även som monito r fö r di
verse aktiviteter. TV -spel är bara en möjlighet. Den 
senaste trenden pa TV -sidan är att de nya appara
terna skall inneha ll a kretsar för att indikera tid och 
kanalnummer ' på skärmen. Sadana kretsar tillver
kas bl a av Texas Instruments. Systemet bestar av 
kretsarna TMS 3850 eNS som är en teckengene
rator och TMS 3865 NS för tidindikering. 

En intressant krets fran Sescosem är ESM 364. 
Kretsen utgör en videoprocessorenhet för använ 
dande i t ex en dataterminal. Inm atni ngen är a npas
sad för ASCII -kod tangentbord och pa skärmen 
presenteras 16 rade r med 64 tecken. Med denna 
krets plus 12 andra standardkretsar skall man pa 
ett kretskort kunna bygga upp en komplett textap-

Fig 4. Världens första motionscykel med inbyggd 
mikrodator från RockwelI. 

Fig 7. Mikrose t 8080 heter en utrustning frän Sic
mens med vilken man kan lära sig hur en mikro
dator arbetar. 

parat. eller. om man så vill. en mindre datatemiinal 
med inm atning från tangentbord eller modem. I 
skrivande stund har vi inte tillgang till närmare in
formation än sa. men vi aterkommer med mera 
fakta när de föreligger. 

Fjärrstyrning 
av TV-mottagare 

Som bekant arbetar tlertalet I]ärrsty rn ingssys
tern för TV -mottagare med ultraljud. Ett sadant 
system med 31 kanaler presenterade Hughes Mic-



Fig 9. Motorolas A DS-system for utbildning 
och utveckling av mikrodatorer har ett alfanume
riskt tangentbord for inläsning och använder en 
TV -monitor for indikering. 

roelectronics Ltd. Kretsarna ä r utförda i CMOS 
och arbetar med 12 V matningsspänning. Andra 
fjärrstyrningssystem med ultraljud fann vi hos In
termetall, SGS-A TES och Telefunken. 

Utvecklingen pa fjärrstyrningssidan leder dock 
mot ett ökat användande av IR -Ijus i stället för ult
raljud och detta gäller både rör styrning av 
TV -mottagare och för styrning av industriella ap
parater. I Siemens monter hade man byggt ett Ijärr
styrningssystem rör kontroll aven modelljärnväg. 
Detta infraröda fjärrstyrningssystem. SIR 60. be-

----

Fig 10. Med den nya kretsen ESM 364 från 
Sescosem skall man kunna forenkla uppbygg
naden av bildskärmsterm inalen eller TV-
tex tapparaten. 

Fig 6. Det omtalade dubbel
minnet tillverkas äntligen. 
Tillverkare: Texas Instru
ments. 

Fig 8. Bland de talrika läro
systemen for mikrodatorer 
fann vi denna från intersil. 
På korten finns CPU, minnen 
tangentbord, sifferindikatorer 
och strömforsörjning. 

star av sändarkretsen SA B 3210 och mottagarkret 
sen SAB 3209. Genom en speciell databuss pa den 
senare kretsen kan man komplettera denna med al 
la möjliga tillsatser som t ex digital avstämning. te 
letext, timer, m m. Som ljudsändare tjänar dioden 
LD 271 som stralar i en bred vinkel. 

Ett annat styrsystem som arbetar enligt liknande 
princip har Philips (Valvo) utvecklat. Sändarkret
sen heter SAF 1031 P och mottagaren betecknas 
SAF 1032P. 

Tillskott på 
bilradiosidan 

Ett flertal kretsar speciellt avsedda rör bilradio
tillämpningar finns nu pa marknaden. Bland ({-slut
stegen kan vi nämna SGS TDA 2002. Siemens 
TDA 2870 och Sescosem SFC 92901. 

Kretsen TCA 4500A har Motorola utvecklat 
speciellt med tanke på bilradiobruk. Den innehåller 
en FM -stereodekoder med kontroll för varierbar 
blandning av höger och vänster ljudkanal. Man vi 
sade ocksa ett intressant avstäm ningssystem rör 
bilradio och Hi Ii som bestar av kretsarna 
MCI4427. MC 144026. MC 144029 och UAA 
1008. Vi aterkomm er i ett senare nummer med när
mare infonnation om detta och ett snarlikt system 
för TV -bruk. 

Snabbladdad 
kassettspelare 

Hopt heter en tysk finna som vi i rörsta hand 
förknippar med vrid kondensatorer av olika slag. 
Verksamheten har nu utökats till att omfatta även 
tillverkning av mekaniken för en kassettbandspela 
renhet. avsedd för bi lbruk. Verket är rrontmatat 
och betjänas med endast en tangent. En demon 
stration visade att inm atningen av kassetten skedde 
smidigt och effektivt. Motorhastigheten styrs aven 
integrerad krets. Vi får kanske hoppas pa att se 
denna intressanta bandspelannekanik under 1'1 7, 
eller senare i nagon färdig bilradioapparat. Se fig 
Il. 

Nya instrument 
for bilar 

Bilelektronik var nyligen ett tema i ett RT-num 
mer och där framgick att detta är ett mycket ex 
pansivt omrade. 

I sa väl Futabas som i Bowmars montrar hade 
man byggt upp bilinstrumentpaneler med en ny typ 
av indikatorer, fluorescerande gasdisp layer. Dessa 
finns i fonn av stapel eller i ett cirkelsegment. Man 
kan med dessa bygga t ex hastighetsmätare, varv 
räknare. ampere - och bränslemetrar. En liggande 
stapel kan t ex an vändas som skala i en bilradio. 
Bowmar hade byggt in sina instrument i en instru
mentpanel t ill en Chrysler, och man tror att denna 
typ av instrument kommer att börja användas 
fr o m 19 7'1 ars amerikanska bilar. 

Ocksa Burroughs, som är föregangare pa om ra
det. visade indikatorer i stap lar och cirke lsegment. 
Ett givet användningsomrade är utst yrnings instru
ment i audiosammanhang, där man kan ra en bätt
re upplösning än om man använder en stapel med 
lysdioder. 

Fig 2. RH- A:s monolitiska drivkretsar i racerbils
applikation? Det är en av många tillämpningar av 
PBD-familjen som är speciellt lämplig aU använda 
vid anpassning av reläer, elektriska motorer, 
indikatorer och lampor. En krets i serien, PBD 
3523 kan lämna 500 mA kontinuerligt och utgör 
en lämplig anpassning mellan CMOS och indukti
va laster. 

Fig J 2. Kretsen på bilden heter TD A 2850 och 
tillverkas av Siemens. Den innehåller såväl LF
slutsteg som MF-steg och detektor for FM. Den är 
tänkt aU användas i bilradio. 

N Y serie tåliga 
transistorer 

Som en applikation visade Thomson CSF-Sesco-
sem en applikation där en motor med elTekten 3,3 
k W styrdes. I stället för att använda tyristorer en -
ligt sedvanligt mönster i dessa elTektsammanhang 
skedde regleringen med transistorer! Transistorer ...... 
för denna tillämpning tillverkas för 400 W och ,...... 
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Fig J 3. Fluorescerande gasdis
player vinner terräng som indi
katorer i olika tillämpningar: 
bilinstrument t ex och utstyrnings
indikatorer. 

Fig 14. Med den nya V MOS
tekniken har Siliconox lyckats 
tillverka en transistor som forenar 
egenskaper som hög Iinjäritet, 
snabbhet och relativt hög effekt. 
Exempel på användningsområ
den är Switchar, linjära slutsteg, 
TlM-fria LF-slutsteg mm. 

~ finns i tre olika utföranden: BUX 38 som lal 400 V 
....... 40 A, ESM JOO som tål 100 V 150 A och ESM 

2060 som tål 200 V 70 A. 

, k 

På tal om specialtransistorer har Texas Instru
ments tagit frarn en variant som är lämpad att an 
vändas i transistortändsystem för bilar. Den nya 
transistorn heter TIP 662, vilken har inbyggda 
skyddsdioder och som tål 380 V 10 A. Motorola 
har också satsat på detta högexpansiva område 
och presenterade en serie nya transistorer. Den 
mest högspända varianten. BU 223A, klarar 475 V 
och 10 A. Den tillverkas även i Da,JingLOIl-utfö
rande och heter da BU 323A. 

MOSFET for höga effekter 
nyhet från Siliconix, USA 

En fälteffekttransistor för hög effekt har manga 
applikationsomraden. Läsarna känner förmodligen 
till den japanska "V -FET-ens" intåg i Hi fi -slutste
gen och de fördelar med bl a "rörsound" som man 
kan få. Det är emellertid inte bara från Japan sada
na nyheter kommer. USA -firman Siliconix har 
nämligen lanserat en mycket intressant kompo
nent: en MOSFET för relativt höga effekter. Tran
sistorerna tillverkas för effekterna 4 W eller 25 W 
(vid 25°C på höljet) och är kapslade i TO-39 eller 
TO-3-höl.i<:n. 

BLOCK DIAGRAM 

Loc.1 { 
Oscillator 

Inputs 

Signa' { 
Inputs o-.:9 __ + __ -+ __ --.j 

Regulator Bypa" 1 

Loe.1 OKUt.tor I "put 2 

Loea' Oscillator Input 3 

Alt.rnata Signa' Input 4 

Null Adjust 5 

Null Adjust 6 

VEe 7 

ANALOG MIXER CIRCUIT SCHEMATIC 

167 167 

167 167 

333 333 

8 4 6 5 9 '0 
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NC - No Connec:tlon 

493 

318 

880 

663 
63' 350 

1. VCC 

'3 R_istar Load 

12 Data OutPut 

11 Data OutPut 

10 Reautetor By p.., 

9 MI.a, Signal Input 

8 Mixar Signat Input 

Fig /5. Antennavstäm 
ningsenhet av nytt ut 
forande från A TI. Se 
texten. 

Användningsomradena är oändligt manga. tack 
vare denna komponents unika egenskaper. Den är 
snabb och kan användas som switch och den krä
ver da mycket liten styrelTekt. Den kan ocksa an 
vändas som linjä r hj-elTektförstärkare för V HF 
med ca 5 W uteffekt. (Vi aterkommer om detta i ett 
senare RT-nummer.) Dess goda linjära egenskaper 
kommer även väl till pass i {fförstärkare. Transi
storerna tillverkas rör spänningarna 35. 60 och 90 
V. Den mest gangbara typen torde vara VPM I 
som har TO-3-hölje och som tal 60 V. 

Texas har utvecklat en rältelTekttransistor . typ 
P8000, speciellt rör antennrörstärkare. Den är 
kapslad i SOT 32-hölje och tal med kylfläns 3 W. 
Den är ock sa lämplig att användas i ingangssteg 
och blandare rör kommunikationsmottagare. driv 
steg i VHF-sändare och slutsteg med mattlig elTekt. 

Mångsidig 
regulator 

En intressant nyhet är den integrerade spän 
ningsregulatorn L200 rran SGS-A TES. Den har in
ställbar spänning mellan 3 och 30 V och kan ge 1.8 
A. Ström begränsningen är inställbar. kretsen inne
håller ett termiskt överbelastningsskydd och den 
har inbyggda kretsar rör att rörhindra sekundärt 
genombrott i sluttransistorn . Den torde vara stryk 
tålig och väl lämpad att användas i experimentkret
sar (I ex i ett mindre likspänningsaggregal rör lab
ändarna!) där "elektronisk misshandel" kan före
komma. 

Fig 16. Analog faslåsningsblandare från Motor
ola: MC 12002. Denna MECL-krets är avsedd alt 
användas som blandare i frekvenssyntesapplika
tioner. 



Em itterkopplad 
analog blandare 

Sortim entet av MECL (emitterkopplad logik ) för 
användande i fas lasta slingor har Motorola utökat 
med kretsen MC 12002/ MC 12502. som innehaller 
en analog blandare. Kretsen inkluderar en ingangs
förstä rkare som matar en dubbelbalanserad analog 
blandare och en temperaturstabiliserande funktion. 

Blandarkretsen är avsedd för högfrekventa bred
bandsystem. Andra tillämpningar är i system som 
arbetar med undertryckt bärvag eller amplitudmo
dulation. sy nk rona AM - eller FM -deteklOrer. fas 
detektering och frekvensdubbling av frekvenser 
upp i UHF-omradel. 

Bärvagsundenryckn ingen är bäure än 40 d B vid 
70 MHz och 30 dB vid 100 MHz. 

Plessey tillverkar som bekant en se rie radiokret 
sar: SL 600-serien. Det senaste till skoIlet i serien 
heter SL 660. vilken ä r en lageffekts faslast slinga 
avsedd all användas som detektor för sm al 
bands-FM. För radarbruk har man tagit fram en 
ny logaritmisk förstärkare med be teck ninge n SL 
1510. Kretsen kan användas upp till 120 MHz. 

Inslagen av radioteknik var annars ganska fao 
Dock fann vi en intressal1l amennavstämningsen 
het fran den franska firman AT!. Fig 15 visar funk 
tionssället: Ett metall band ä r upplindat pa en trum 
ma av metall. Ba ndet rullas över pa en trumma av 
isolerat mate ri a l och bildar dä r en spole. Ju mer 
band som rullas över pa den isolerande trumman. 
deslO större blir induktansen. 

Andra nyheter pa radiofronten kom fran Kris
tallverarbeitung Neckarbischofsheim GmbH, som 
nu tillverkar en se rie kristallfilter med 2 1.4 MHz 
centerfrekvens. Filtren är av 8-poltyp (XXM 114A 
och XXM 1148) och till verkas med band bredderna 
12 och IS kHz vid 3 dB-punkten och har en brant
hetsfaklOr av 2.0 (60 dB-punktenl3 dB-punkten). 
Man tillverkar även ett 4-pollilter. X X M 214-48. 
som har bandbredden ± 7.S kHz vid 3 dB och 
± 20 kHz vid 30 dB. Allt Oer kommunikations 
radiotill verkare gar över fran 10.7 M Hz till 21.4 

Fig 10. Världens minsta relä tillverkas av BEKO 
och mäter 5 X 5 X 10 mm. 

Fig 18. Tryckverket på bilden till
verkas av Matsushita Electric, Japan. 

Fig 19. Den behändiga plastlådan 
på bilden tillverkas av Hans Kniirr 
och importeras av Kuno Kälbnan AB. 
Lådan innehåller plastgeidrar för 
Eiropakort. 
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Fig J 7. Blockschema för Siemens synteskrets S 187. 

M Hz mellanfrekvens för att fa bättre spegeifre
kvensegenskaper. och framför a llt en lägre grad a\ 
., -, 

spuno us respons 

Liten, lätt 
printer debuterar 

I takt med den snabba utvecklingen pa mikroda
lOrsidan växer behovet aven utveckling pa in - och 
utmatningssidan. Vi fann pa Electronica en liten 
trevlig tr yc k verken het som kunde göra utskrifter pa 
papper. Apparaten registrerar sitTror och bokstäver 
pa papperet via en elektrokemisk process. Matten 
pa enheten är ungefär 10 X 10 X 4 cm och den skall 
komm a att kosta ungefär 3S0 kr. Tillverkare är 
Matsushita Electric. 

Låda för 
Europakort 

Den tyska firman Hans Kniirr KG tillverkar ap
paratlador som importeras till Sverige av Kuno 
Kälbnan AB. Man visade en mycket användbar la 
da i plast som är avsedd för logikkretsar uppbygg
da pa Europakorl. Ladan innehaller plastgeidrar 
för enke l montering av korten. Ladorna kan skru 
vas samman för att t ex passa i ett 19" racksystem . 
Oplibox heter den nya serien. Vi visar ett exempel i 
fig 19. 

Minimalt 
tungrelä 

Firman BEKO (Berliner Elektronik und Kon
densatorenfabrik. Herbert Weiskopf KG) tillverkar 
ett miniatyrrelä som kanske rent av är världens 
minsta. Med sina matt S X S X 10 mm tar det mind
re plats pa ett kretskort än vad ett TO-S -hölje upp-

ta r. Reläet är av tungtyp och kontakterna klarar en 
belastning ay 100 mW. 10 V DC och 10 mA. Till 
slagstiden är 0.2 ms. 

Visst fanns det Oer nyheter pa denna mässa. men 
vi maste av utrymmesskäl sätta punkt här. Electro
nica 1976 har inte bara levt upp till sitt goda rykte 
utan har fak tiskt överträffat det med novemberex
pon. Vi ser fram mot nästa komponentmässa i 
Miinchen 19 78. 

GL 

Fig 11. RlF A tillverkar nu en serie nya elektronik
kondensatorer som är m indre än föregångarna 
men som samtidigt har låg serieresonans. PEH 
136 heter serien. Det nya utförandet har svetsade 
förbindningar. De har vidare direkt kontakt mellan 
lindans negativa folie och aluminiumkåpan. 
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Hitachi laddar upp i Sverige 
med avancerade produktlinjer 

•• En direktdriven skivspelare, PS-48. fran 
Hitachi debuterar i början av året. Den är ut
rustad med en nyutvecklad drivmotor som 
kallas Unitorque och som uppges ge en jäm
nare gång än hittills varit möjligt med kon
ventionella motorer. -

Det man främst vinner genom att utföra en 
skivspelare i direktdriftteknik är inte blott go
da data, utan även en hög konstans hos egen
skaperna. Det uppstår dock helt naturligt pro
blem även vid direktdrift av skivtallriken. På 
grund av att den mekaniska kopplingen mel
lan motor och skivtallriken blir fast utan mel
lanliggande remmar och andra rörelseöverfö
rande don, kan det direktdrivna verket visa 
tendenser till att överföra buller från motorn. 
En konventionell motor ger ett vridmoment 
som inte är konstant runt hela varvet, utan 
vridmomentet kommer mer eller mindre i 
form av urskiljbara impulser, "hack" i rota
tionen. 

Dessa problem kan till viss del lösas med 
tunga skivtallrikar och elastiska kopplingar 
till dem eller speciella motortyper, och Hita
chi har alltså angripit problemet på det senare 
sättet. Alla fabrikanter strävar givetvis efter 
att hålla vridmomentet så likformigt som 
möjligt på motorerna. Sambandet mellan va
riationer i vridmomentet och vridningsvinkel 
för en konventionell 8-polig likströmsmotor 
med 24 spår framgår av kurva l ifig 2. 

Rektangulära Sfatorlindningar 
ger konstant vridmoment Fig I. Det nya, direktdrivna verket PS-48 från Hitachi med Unitorque-motorn. 

Hitachis nya motor Unitorque ger ett mo
ment som varierar enligt kurva 2 ifig 2. Man 
ser här att momentvariationerna utjämnas 
kraftigt. 

Motorns principiella uppbyggnad framgår 

av fig 3. Rotorn består aven 8-polig magnet. 
och den påverkas av de speciellt uppbyggda 
statorlindningarna. De består av flata, rektan
gulära lindningar som är vridna 22,5 o i för-

Fig 2. Momentvariationer hos en konventionell 8-polig motor med 24 spår jämfort med Unitorque. 
Momentet mäts här på vårt japanska original i den standard vidriga enheten g/ cm: division med unge
får 10 ger den korrektare enheten N/mm. 
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hållande till varandra. 
I fig 4 visas hur vridmomentet byggs upp 

av varje statorlindning. När spolen genom
flyts aven ström, genereras ett moment som 

Fig 3. Principiell motoruppbyggnad. Rotorn 
består aven magnetiserad kärna och statorn av 
åtta rektangulära lindningar, forskjutna 22,5 o i 
rorhållande till varandra. 



D Hitachi är en av dejapanska storkoncernerna som börsnoteras och som har omfattande elektronis
ka-elektrotekniska tillverkningsområden - från generatorturbinen ochfartygsutrustning, dator
system och hissar till specialelektronik och konsumentapparatur i storserier. 
D I Sverige har man hittills inriktat sig mest på TV men märkets kassettbandsektor är t ex i stark 
tillväxt och under 1977 - 78 väntar en rad avancerade Hifi-utrustningar från Hitachi på sin debut här. 
D R T har fä tt tillfälle att se en intressant ny motor som skall återfinnas i en ny serie skivspelare och 
vidare finns ett nyttfo·rstärkarkoncept. 
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Fig 4. Vridmomentet som alstras aven lindning byggs upp som kurvan 
under motorskisserna i olika positioner visar. Det undre diagrammet visar 
strömriktningen. 

Fig 5. Principkoppling rör etTektsteget. Transistorerna Q, och Qs resp Q. 
och Qs ligger vilande och aktiveras rörst med sin högre matningsspänning 
då programmaterialets amplitud så kräver. 

vrider rotorn. När rotorn vrider sig från läget 
i första bilden till det andra, kommer vridmo
mentet att sjunka linjärt till dess att rotorn 
vridit sig 22,5 o , som visas i andra bilden. 

Vridmomentet ökar därefter linjärt efter en 
kommutering av drivströmmen, och denna 
enda statorlindning ger alltså ett vridmoment 
som varierar linjärt sågtandformigt mellan ett 
maxvärde och noll. 

Nästa statorlindning, som ligger 22,5 ° för
skjuten i förhållande till den första, kommer 
att ge en vridmomentkurva av exakt samma 
utseende, men förlagd så, att det resulterande 
vridmomentet blir konstant och lika med 
summan av de båda vridmomenten. Härigen
om har man uppnått det eftersträvade, kon
stanta vridmomentet. 

Hastighetshållning och kommutering sker 
helt elektroniskt med avkännande element 
och servoförstärkare. Motorn blir genom kon
struktionen av den speciella rotorn påfallande 
tunn och blir därför lätt att applicera i hanter
liga, slanka grammofonverk. Hitachi hävdar 
dessutom att priset på Unitorquemotorn blir 
alldeles jämförbart med priserna hos övriga 
standardmotorer. 

Hög uteffekt 
med låga rörluster 

I konstruktioner av förstärkare med hög ut
effekt har man tagit till andra intressallta kon-

cept. Kopplingsprincipen kallas Dynaharmo
ny och används bl a i receivern SR-903. För 
att man skall kunna hålla tomgångs- och för
lusteffekt låg och därmed slippa utsvävningar 
i kylare och fläktar utför man effektslutsteget 
i två etapper som skissas ifig 5. 

Något olösligt problem innebär inte ens 
förlusteffekter på flera hundra watt normalt, 
men lägre effektutveckling torde dock i alla 
fall vara till gagn för felfrekvens och livslängd 
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Fig 6. Med Dynaharmony uppnås en betydan
de minskning av rörlustetTekten järnrört med ett 
vanligt klass B-slutsteg. 

hos utrustningen. Apparatens fysiska dimen
sioner kan också hållas nere, då de vanligen 
brukar dikteras av kylelementens storlek. 

Normalt matas slutsteget av spänningen 
± B/ och blir då kapabelt att lämna t ex 75 
W ut per kanal. När inspänningen till slutste
get överstiger B/, börjar även Q/ och QJ att 
bli aktiva Härvid stiger spänningen på QJ 
emitter över B/ och dioden CRl backspänns 
och bryter energitillförseln från B,. I stället 
drivs då slutsteget från den högre spänningen 
± Bz och kan leverera en högre uteffekt, t ex 
160 W. När inspänningen till slutsteget åter 
sjunker, spärras Q, och QJ och steget matas 
med den lägre spänningen B, över CRl. Den 
negativa signaldelen behandlas på motsvaran
de sätt av Q4, Q8 och CR2. 

Av det här visade, förenk lade schemat 
framgår inte exakt hur arbetspunkter och 
motkopplingar är anordnade, men en hel del 
omsorg är säkerligen av nöden på den punk
ten för att ornkopplingsförfarandet inte skall 
resultera i tillkommande signal förvrängning. 
Detta får man förutsätta löst av Hitachi. 

Av fig 6 framgår hur den interna effektför
lusten varierar med uteffekten för ett konven
tionellt klass B-slutsteg jämfört med Hitachis 
Dynaharmony. Som synes kan man åstad
komma en betydande reduktion av den upp
komna effektförlusten och därmed tempera
turstegringen. En intressant lösning. 

BH 
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Mikrofonspecialisten AKG 
berikar pick up -beståndet 

•• - En pick up är ju i stort sett ett slags 
mikrofon till sin natur ... 

Så gick funderingarna i början av 1970-ta
let hos den nu 30-åriga Wienfirman AKG, se
dan etableringen högspecialiserad på hörtele
foner, mikrofoner och mikrofonsystem samt 
viss apparatur för den professionella sektorns 
ton - och filmupptagningsteknik . AKG gick 
då inte särskilt lysande. Man kunde förutse en 
snar nedgång i masstillverkningen av enkla 
mikrofonsystem av det slag man dittills gjort 
i tusental för kunder som Philips och Grundig 
m fl, vilka bipackade mikarna sina bandspela
re. Även på mikrofonsidan i övrigt höll kärva 
tider på att nalkas då konkurrensen hårdnade. 
kostnaderna steg och marknaden bara lång
samt expanderade. Kort sagt, andra projekt 
borde undersökas! 

(Innan vi går vidare skall väl påpekas, att 
AKG både överlevde som självständigt före
tag och kom över svackan - i dag gör man 
flera mikrofoner än någonsin och har ett mik
rofon- och hörtelefonprogram som knappast 
står någon tillverkares efter.) 

Man satte in sina förnämliga forsknings
och materialanalysresurser (se bl a glimtar 
om detta i RT:s tidigare hörtelefonprovning
ar, t ex i 1974 nr 11 o 1975 nr 4; två inslag), 
engagerade en specialist på nålmikrofoner 
från Shure (mycket för att säkra kompetens 
ifråga om utveckling och produktionsjämn
het) samt gav sitt team i stort fria händer. 

TS-principen AKG-patent 
med många möjligheter 

År 1973 hade man kommit fram till en fun 
gerande konception enligt en ny princip, eller 
snarare en ny tillämpning av erkända princi
per: TS-systemet från AKG, där TS står för 
Iransversal Suspension, transversell avfjäd
ring; principiellt baserad på lösningen med 
mjukjärnsanvändning - rörlig polplatta/va
riabel reluktans som magnetisk princip. Den 
bedömdes som den gynnsammaste från olika 
synpunkter. Så t ex kunde man nå lägsta möj 
liga värden för effektiv nålspetsmassa, och 
viktigt var också att mjukjärnskonceptet all
tid kan fås att arbeta på eller mycket nära 
mättnadspunkten, vilket påtagligt bidrar till 
att minska distorsionsgraden. Här kunde man 
nå små rörliga massor trots insats av relativt 
stora konstruktionselement. Principen är ock
så i hög grad utvecklingsbar, vilket AKG re
dan tagit fasta på; nuvarande effektiva massa 
om 0,4 g ämnar man i nästa generation pick 
uper i TS-familjen få ned till ett ännu lägre 
värde. 

Kring den här lösningen har man fått fram 
en rad speciella detaljer. Övergripande gäller. 
att alla pick upens rörliga element är sam
manfogade med nålavkännarens-ankarets 
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Fig I. Del nedvinklade montagen av miispels och fjädrande system är karakteristiskt for den nya AKG· 
pick up-serien. Plasthöljena är ganska stora men systemen mycket lätta med låg massa. 

montage. len. Distorsionen blir alltså låg. Den prakti-
Vad man haft som ledstjärna är främst, sy- ska och återgivningsbefrämjande effekten av 

nes det, hittillsvarande pick upers mer eller detta är vidare, att systemet reagerar exakt 
mindre endimensionella rörlighet, deras högt också på de brantaste momentana impulser 
utvecklade fjädring i vertikalplanet och den samt att stereoljudbilden får ett djup och en 
ibland avsevärt sämre rörligheten i icke- upplösning, som medger att enskildheterna i 
axiella plan. Det är känt att man hos AKG signalen fastläggs inom ljudpanoramat utan 
haft tankar om eventuell förekomst av Dopp- avkall på något och utan det odistinkta kring-
ler-distorsion i ljudbilden från en hel del sam- flytande av stämmor och röster som ofta 
tida konkurrenter, av studs, olineariteter och omöjliggör en närmare lokalisering av dem i 
fjädringsberoende ofullkomligheter som inte mixen, sådana inspelningsteknikerna tänkt sig 
fullt ut tillvaratar den i skivspåren ingravera- dem. 
de signalinformationen i stereo. Det var av 
allt att döma länge tal om att offra en del av 
fjädringsmjukheten i vertikalplanet för att 
uppnå en större total rörlighet i systemet, men 
uppenbart behövdes inte några prioriteringar 
göras, om man ser till nu uppgivna data för 
AKG-seriens avkännare. Gemensamt för alla 
de nya TS-enheterna är enkelpunktsupphäng
ningen, där systemet fjädrar av. Genom den
na enda, vridande länk blir spetsen fri att vri 
das så, att den obehindrat kan fås att känna 
av den mest komplexa modulation i transver
sella riktningar, d v s även icke-axiellt. Rikt
ningsoavhängigheten eliminerar inverkan från 
alla kraftpåkänningar mot spetsen vilka här
rör från frekvensberoende spurioser i signa-

Extremt rörligt nålmontage 
och en ny enpunktsfagring 

·'Nålen" eller spetsen i TS-seriens pick uper 
skulle kunna ses som "rotationssymmetri
ska", om detta inte innebure en överdrift. Men 
ser man pick upen framifrån. under spårning 
och avkänning aven häftig signal, framgår 
ganska klart vilka frihetsgrader ankare/ nål 
reellt har. Systemet är nämligen osedvanligt 
stort; inte alls så diminutivt mikrobetonat 
som gängse avkännares. Det nålspets bärande 
elementet vrider sig utåt-inåt-uppåt i spåret 
under pick up-huset som knäet på en can 
can-dansös ... 

AKG hävdar att firmans TS-Iösning också 
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1:r Den kända mikrofon- och hörtelif01lfirman AKG har breddat sitt register och gö'r nu en ny serie 
pick uper som tillförts aktningsvärda nyutvecklingar. 
1:r RT har hqft ett par a l' defom som nu debuterat i praktisk drift och Ulf B Strange har ampla 
lovordfijr deras klangliga kl'aliteter. 
1:r Utgångspunktfijr konstruktionerna har varit en extremt rörlig nål som kanfijlja också mycket 
svår modulation och tafram enskildheterna i ljudbildens stereopanorama bättre än stelare avkännare. 

medför ett minimum av slitage på skiva och 
nålspets. 

RT kommer inom kort med en uttömmande 
teknisk-konstruktiv redogörelse om TS-syste
mets enskildheter. Men till dess skall vi något 
uppehålla oss vid enkelpunktslagringen: En 
enda pivot utgör fjädringsdonet som hela sys
te met hänger i. Den avfjädrade delen (anka
ret) är symmetriskt centrerad i ett med stor 
precision upptaget hål som skurits upp i ett 
tunt metalIDak. Denna mikrostora öppning 
har en "bara marginellt" större diameter än 
det nålbärande elementet, som är rörformat 
och koniskt utfört mot spetsen. 

Metallbrickan och nål mon taget är sam
manfogade med en ny gummiblandning, som 
är långtgående okänslig för temperaturför
ändringar. En väl kontrollerad vulkanise
ringsprocess används för den här gummilag
ringen, som självfallet inte får införa för hög 
dämpning eller ojämn verkan i rörelserna. 
Elementen gummiblandning-avkännardelar är 
förenade med en bondningsmetod som i fogen 
ree ll t ger ett slags knivlager i genomföringen 
vid bricköppningen och vilket håller a vkänna
ren i läge. Just genom att avvägningen sker 
precis i öppningen har man uppnått att nästan 
all axiell förflyttning av pivotpunkten und
viks, vilket i sin tur ger att nålspetsen kan 
samverka med mjukjärnsarmaturen (rörlig) 
med nästan exakt samstämmighet. Den fre
kvensberoende distorsionen minskas avsevärt 
tack vare den stora följsamheten mot modula
tionsvindlingarna, oberoende av riktning. 
- TS-serien har försetts med fyra spolar i 
likhet med t ex USA-märket Empire. 

Vi nämnde tidigare pick upens ringa massa. 
Till detta bidrar att det finns en miniatyrmag
net installerad, men inte som vanligt är till 
nålmontaget, utan AKG har lagt magneten i 
pick up-höljet utanför nålsysternet. 

Fig 2. Fem modeller har hittills gjorts i AKG· 
serien för att täcka in förekommande behov. 

Hos typen P8 ES sitter ett mycket kort an
kare, där rörets väggar håller en dimension 
om blott 30 mikron. Detta tar ytterligare ned 
systemmassan mot spetsen och ger hög fjäd
ringsbenägenhet eller eftergivlighet. 

I den kommande specialgenomgången skall 
belysas hur ett mera konventionellt montage 
ger risk för både stummare verkan, frekvens
beroende ojämnheter i återgivningen, sämre 
separation och, naturligtvis, en annan och ri 
gidare spårning än här. Märk väl, "risk" -
det finns en mängd mycket goda pick uper, 
där andra lösningar bidrar till att hålla nere 
dessa ogynnsamma verkningar. Dock blir de 
ofta mera komplicerade och framför allt dyra
re än det system AKG patenterat och som 
man menar ger exaktast möjliga riktningsin
format ion i ett stereofoniskt ljudpanorama, 
vilket är den egentliga utgångspunkten för mi
krofonspecialisten AKG, som har en väldig 
fond erfarenhet av inspelning. 

Pick upen måste kunna ta stryk 
men avgör hela ljudkvaliteten 

Dyrare, ja - pick upens kvalitet är ju en 
direkt kritisk faktor för hela resultatet vid av
spelning. Ofta kallas avkännaren " Hi fi
anläggningens hjärta", lite oegentligt - sna
rare är den dess känselsinne. Ändå är pick 
upen av hävd ansedd som mest ett slags låg
prisdetalj, vars fina förening av precisions
gjorda, mikrosmå detaljer gärna förbises. 
trots att dessas funktion är så avgörande vä
sentlig. Ingen aldrig så dyrbar förstärkaran
läggning förmår uträtta något vid avspelning 
om signalen avkänns aven bristfällig pick up. 

Det förtjänar erinras om, att denna lilla 
komponent måste förmå att återge toppampli
tuder om 80- 100 )J. och accelerationer om 
mera än I 200 g (upp till 2 500!); oerhörda 
kraftpåkänningar under vilka spetsen inte får 
förlora anliggningen mot det ingraverade spå
rets flanker. En minst sagt krävande uppgift, 
då man betänker att nålen dock har en rote-

rande rörelse under avkänningen. Likaså må
ste de svagaste modulationerna i spåren -
sådana om mindre än 5 X 103 )J. - gå lika 
exakt att avkänna. Och slutligen, inga av des
sa egentligen oerhörda fordringar får förutsät
ta annat än lägsta tänkbara nålspetsmassa -
något som står i uttalad konflikt med alla de 
krav som räknats upp här! 

Fem versioner av TS-pick upen 
Låga nåltryck ett absolut krav 

Premiärsortimentet från AKG omfattar 
fem modeller, från topputförande P8 ES till 
den robusta P6 R med mellanversionerna P8 
E, P7 E och P6 E. Alla har "universalsym
metri", den nya lagringen och balanseringen i 
en punkt jämte TS-systemets övriga drag. 
Samtliga utom P6 E måste spelas med myc
ket låga nåltryck. Vid RT:s försök att i vanlig 
ordning hålla ca 2 p (J,5 - 2,5), visade sig det
ta omöjligt med grava störningar i systemen 
som följd; nålarna jazzade våldsamt och en 
serie störningar uppstod. Vi trodde först att 
det mycket lågt över skivytan liggande pick 
up-huset tog i p g a oplanhet, men pick uper
na kunde helt enkelt inte spåra vid de nåltryc
ken. Vid sänkt avspelningstryck försvann 
knattret och jazzandet. P8 ES skall spelas 
med 0,75 p och hör hemma i tonarmar av 
yppersta klass, där armens lagerfriktion icke 
överstiger 15 mg i någon riktning. P8 ES har 
"naken" diamant, som heter X8 S. Varje P8 
ES har ett serienummer och leverer"as, liksom 
övriga AKG TS, med individuell frekvens
gångskruva etc. Här framgår också den ut
märkta separationen. Oscillationerna enligt 
ovan torde också ha sitt ursprung i en viss 
överkänslighet för akustisk återkoppling un
der extrema betingelser. 

P8 E skall ges l p vid avspelning och kan 
monteras i högklassiga manuella eller halvau
tomatiska Hi fi-grammofonverk. Prestanda 
ligger aningen under ES-modellens. 

Båda de här AKG-pick uperna har ellipss
lipade nålar med dimensionen 5 X 18 mikron, 
effektiv massa 0,42/0,45 mg, ett tonfrekvens
område som går från 10 Hz i båda fallen och 
upp i ultraljudregionen: 28 kHz resp 23 kHz. 
0,75 resp 0,8 mV utspäning fås som effektiv
värde per cm/s och den statiska kompliansen 
anges till 35 cm/dyn X 10-0. Kanalsepara
tion : Vid 1kHz 30 dB. Kanalsymmetri: Inom 
l dB. Låg IM - vid - 6 dB har man lägre än 
0,5 %. Impedansen är 860 ohm över 280 mH 
och optimal belastningsimpedans konventio
nella 47 kohm. V ägd i en SME 9-tumsarm 
håller P-åttorna 5,11 g effektiv massa. Detta 
värde gäller f ö för hela serien. 

Musik låter helt olika 
över olika grammofonverk 

Vår granskning - som alltså skall fö ljas av ~ 
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Fig 4. Tillverkarens frekvensgång för 
en PS ES pick up, registrerad med 
SO dB-pot i B & K-skrivaren med 63 
mm/s. Som synes utmärkt separation 
också, 30 dB övervägande. 

en ingående artikel om konstruktionen inom 
kort - skall avslutas med några intryck av de 
båda P8-pick uperna, som vi provat i en Ya
maha direktdriven skivspelare resp i ett rem
drivet, äldre Thoren-verk. Detta har visst in
tresse, då det håller på att bli en erkänd san
ning världen över att musik från skiva icke 
låter på samma sätt vid avspelning under i 
övrigt identiska förhållanden (tonarmar, pick 
uper, förstärkare, högtalare) men med an
vändning av olika grammofon verk. Skillna
derna är ibland häpnadsväckande och hänför 
sig tydligen till inte så mycket drivprincipen 
som mera då de indirekta verkningarna av 
olika konstruktioner (vi bortser givetvis från 
självklarheten att mullerförekomsten kan bli 
olika). Olika verk ger olika mängder reso
nansbidrag - drivdetaljer, motor, chassi, lå
da, fjädring, motorkoppling och t o m locket 
inverkar! Själva musikupplevelsen blir i ex
tremfallet totalt förändrad från verk till verk. 
Ett belysande exempel nyligen : 

En direktdriftspelare - en labprototyp -
matchades mot ett mycket bra, remdrivet, 
halvautomatiskt verk. Samma tonarm, sam
ma pick up, samma förstärkare och högtalare 
i samma rum inför samma lyssningspanel (en 
internationell sådan av idel fackfolk). Musik: 
En god engelsk inspelning aven violinkonsert 
med fin balans mellan solist, orkester och 
uppförandeiokalens akustiska egenskaper. 

Första avspelningen äger rum på remdrift
verket och alla visar sig reagera på samma 
sätt - berömmer utan prut det stora, fylliga 
ljudet, solistens mustiga ton, hela det egentli
gen (vid s k second thought) lite tvivelaktigt 
svullna Hi fi -intryck som förmedlas. Ange-
nämt hur som helst just då. . 

Omedelbart därpå följer exakt samma pas
sage från samma skiva men nu spelad på di 
rektdriftverket. Vad nu? Helt annat intryck -
borta är "Hi fi-verkan" , kvar finns en torr, 
distinkt återgivning med avgjort mycket exak
tare detaljer i sådant som solistens tråk, violi
nens klang och timbre, orkesterns stämmor ; 
en helt annan närhet förmedlas, allt är knap
pare men ändå hörbart rikare ciselerat och 
detalj strukturerat, trots "torrheten". - Det 
är svårt att beskriva på annat sätt. 

Animerad debatt men klart återtåg från alla 
som i förstone höll på nr l: Det är nr två som 
måste anses ge det originaltrognaste ljudet. 
Konstruktören, en ung japan, kallas fram på 
mitt yrkande. Jag frågar honom inför hela au
ditoriet om vilket av dessa två grammofon
verk och vilken av uppspelningarna som han 
föredrar, han som ändå är upphovsman till 
båda grammofonverken? Efter inledande för
lägenhet och blyga sneglanden på panelen av 
japanska, lätt roade chefer kommer så hans 
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tysta men övertygande replik : 
- Det är nr två. Det är direktdriftverket. 

En frenetiskt jobbande "nål" 
sköter all spårning utmärkt 

Alltså, det hade sitt stora intresse att jämfö
ra AKG-pick uperna med två typer av gram
mofonverk. Härvid blev dock inte skillnader
na så märkbara som vid det ovan relaterade 
tillfallet (pick upen den gången var en japansk 
konstruktion av typ rörlig spole, alltså en 
elektrodynamisk pick up). Olikheterna nu var 

Fig 3. Här framgar TS-systemets uppbygg
nad med nålupphängningen och dess lokali
sering relativt pick up-spolarna, fyra stycken. 

inte så stora men väl de väntade: Direktdrift
verket "höll ihop" ljudbilden bättre. En liten 
aning odistinktare ljud från Thoren 125 :an, 
mest märkbart i soloinsatserna Men tonar
men (två likadana installerade) var svårare att 
få exakt passning på här, skall anmärkas. 
Träplattorna är inte bra att borra upp, exakt 
blir det inte vid en jämförelse. I båda fallen 
använde jag Micro Seikis mikrofonstativdäm
pare mot vibrationer (locken skallrar, t ex). 

Överbel astningen i nåltryckshänseende och 
de missöden som följde kom mig först att se 
pick upen med skepsis; få avkännare hittills 
har blivit annat än bättre vid spelning med 
högre tryck än fabrikantens rekommendera
de, i synnerhet vid hög gravering som skall ge 
resultat över de vanliga (och med samtidig 
- 3 dB sänkning av diskanten). Här gick det 
inte alls. Jag misstänkte först att den sig våld-
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samt vridande och glidande nålspetsen inte 
kunde spåra en del kraftig modulation i ytter
spår i förening med ofrånkomlig skevhet över 
skivperiferin. men vid minskning av trycket 
upphörde med ens krånglet. Omkring I p ver
kar vara max, vilket kräver en exakt och god 
tonarm. 

Mycket svåra passager i bl a några nya ja
panska och amerikanska direktgraverade ski 
vor avkändes med P8 E och ES. Spårningen 
med AKG-pick uperna s e r ut att erbjuda 
svårigheter, men detta ju till följd av att man 
här direkt kan följa systemets jobb, där andra 
pick upers mycket mindre och ofta nästan 
osynligt lilla avkännarelement ligger så gott 
som dolt. Här vr ider och kränger nålen näs
tan ut och in på sig, sedd framifrån vid spel
nin g, medan pick upen flyter jämnt och 
snyggt men fruktansvärt tätt (vid mina arm
montage) över skivytan. Pick up-höljet är rätt 
stort och av den nedåt sluttande typen . 

Mycket stort, rent ljud med hög upplösning 
"Bett" i musiken och distinkt lokalisering 

Den hittillsvarande pick up som ljudet från 
AKG mest erinrar om tycker jag är Deccas 
verkliga audiofil-don med olika Mk-beteck
ningar, att inte tala om de ljudande likheterna 
med EMT:s stora TD 15! AKG ger för det 
första ett lika härligt stort ljud, ett i lika mån 
stort och distinkt resultat i alla register. Utan 
vidare kan sägas att det blir "bett" i musiken 
med den här seriens pick uper. Utspänningen 
är inte över sig stor, så förhållandet talar för 
en rad goda egenskaper, där bl a den stora 
kanalseparationen, den hörbart låga distorsio
nen och friheten från blandningsprodukter i 
signalen är framträdande. Renheten i ljudet är 
också påfallande; detta har otvivelaktigt ett 
nära samband med pick upens lokaliserings
förmåga, att verkligen följa modulationens fi 
na detaljer och att inte ens momentant feIspå
ra eller blockeras av branta körare till tran
sienter. 

AKG-utfästelserna om det pregnanta och 
fasriktiga urskiljandet av enskildheter i ste
reopanoramat har jag prövat över de för detta 
ändamål klart bästa högtalare som finns, de 
stora planvågsutbredarna av elektrostatisk 
typ vilka RT har som referensanläggning 
(Stax ESS-6a). - Omfattande hörtelefon
lyssning har också skett. Med kända och in
mätta hörtelefoner får man en oerhört avslö
jande bild av pick up-karakteristik! Här var 
den odelat positiv. . 

Pick uperna ger mycket riktigt en helt för
nämlig ljudbild, där enskildheterna sitter näs
tan gripbart fasta och urskiljbara, perspekti · 
vet får central djupverkan och hela tonregist
ret verkligen lockas ur inspelningen med ut-

Forts se sid 74 



Sonab Audio sålt: 

Sonab-produkterna 
på högtalarsidan 
till Olle Mirsch 

Från årsskiftet övertogs Sonab Audio 
av ett nybildat dotterbolag till ODe 
Mirsch AB i Strängnäs. Den tidigare 
kreditchefen i Svenska Philips, Ro
land Alvinger, har inträtt som VD i 
det nya företaget. 

För flertalet kom meddelandet om 
Statsföretags försäljning av Sonab 
Audio som en överraskning, trots att 
det varit väl så manga som insett vad 
direktör Ragnar Lindgren i Statsföre
tag gav offentlighet åt den 28 decem-
ber 1976: • 

- Sonab Audio passar inte in i 
Statsföretag. Gruppen är inte organi
serad för att sköta den här typen av 
verksamhet och kan inte tillföra bola· 
get någonting. (SvD-intervju.) * Ock så om man länge anat att den 
s k rekonstruktionen 1975 - 1976 en
bart var ett sätt att skilja ut Sonab
beståndsdelarna fran varandra för att 
Statsföretag lättare skulle kunna sälja 
bort bitarna till specifikt branschverk
samma köpare, och även om den ny
tillträdande regeringens kärva häll 
ning till det av socialdemokrater upp
byggda (och miljonslukande) Statsfö
retag på inget sätt motsagt förmodan
dena om en final för verksamheten, 
kom den nya situationen ändå över
raskande. Men vad stort sker, sker 
tyst. Inte någon utanför Statsföretag 
och köparens inre krets kände till nå
got förrän under första hälften av de
cem ber 1976 (RT kunde av presstek
niska skäl plus löften om diskretion 
inte kommentera affären tidigare). 

Pa flera sätt innebär den att cirkeln 
sluts både för Olle Mirsch och för So
nabo Efter ca åtta år som statligt före
tag återgår Sonab till sin ursprungliga 
status som privat firma. Och att ett av 
Mirschhögtalarnas absolut väsentli
gaste incitament från början varit So
nab-produkter, anser vi till fullo klar
lagt. Det var på hösten 1971 som Olle 
Mirsch, bland annat efter noggranna 
analyser och lyssningsjämförelser 
samt pejlande av många önskemål, 
släppte ut sin första högtalare, 3-vägs
systemet OM-27. I ett stort test i sep
tembernum ret av RT 1972 analyseras 
denna konstruktion i detalj och ut
gångspunkterna var den gången giv
na: De dåvarande Carlsson-högtalar
nas brist på riktad strålning i något 
register. M irschs högtalare tillgodo
såg däremot krav på viss riktnings
verkan och en mera definierad stereo
upplevelse. I övrigt fanns långtgående 
likheter som användandet av prisbilli
ga standardelement, byggsatsalterna
tiv och golvplacering etc. * Utan tvivel har Statsföretags ta
lesman rätt i det han säger, och lika 
bistert sant torde det beslut man ställt 
sig bakom vara politiskt rätt i tiden. 
Sonabs accelererande litenhet, bola
gets besvärande höga kostnadsläge, 
förlusternas ackumulation, firmans 
kännbara brist på effektiv organisa
tion som följd av den s k rekonstruk
tionen samt även den i stort negativa 
inställningen till produkterna i detalj 
handelsledet (där enstaka framgångar 
inte ändrar bilden av helheten) är be 

lastande. Det fanns heller ingen prak 
tiskt gångbar räddnings- och rekon
struktionsplan efter våren 1976, t ex i 
form aven radikalt ny produktpolicy 
med lanserandet av nya, prisbilligare 
högtalare m m. Enda nyskapelsen 
som debuterade var de luxe-pjäsen 
2212 - pris per par ca 10 000 kro
nor ... Även om den första serien om 
200 högtalare gick att placera och 
marknaden kan ta flera serier, är så
dana satsningar meningslösa om man 
avser att lösa problemen i stort. * I bakgrunden fanns naturligtvis 
Sonabs beroende av konstruktören 
Stig Carlsson och hans berättigade 
obenägenhet att binda tid och pengar 
i varjehanda lösningar som Sonab i 
sin hittillsvarande form saknat både 
personal och resurser att utveckla till 
något vinstgivande. Därför kom den 
sedan gammalt beslutade 2212 att bli 
hans sista skapelse för Sonab Audio. 
Också han måste ha varit medveten 
om att saväl tidigare ledning som 
Statsföretag i det tysta sedan länge 
sökte efter köpare till företaget och då 
inte bara ljudmaterieldivisionen utan 
också kommradiobiten och - helst 
- den tillverkande fabriken i Lövång
er; en politiskt känslig sak, oavsett re
gering. * Enligt vad RT erfarit rör sig köpe
sk illingen för audiofirman med dess 
Jager, instrumentering och olika till
gångar om totalt ca II Mkr. Denna 
summa har parterna enats om, och 
Statsföretag skall löpande gottgöras 
beloppet av den tillträdande köparen. 
- Summan inkluderar också Sonabs 
kvarvarande dotterbolag USA, 
Tyskland och Danmark. 

Olle Mirsch övertar bara en mindre 
del av den fram till årsskiftet verk
samma personalstyrkan. Sonab har 
tidigare i omgångar sagt upp 45 per
soner vid ljudavdelningen i Vällingby, 
och rekonstruktionen som helhet 
drabbade 125 anställda. Direktör 
Ragnar Lindgren i Statsföretag döljer 
dock inte att Sonab också som stats
ägt företag inom kort stått inför nöd
vändigheten av att minska personal
styrkan; i realiteten alltså avveckling! 

Sonabs hittillsvarande 'utvecklings
avdelning på elektroniksidan omfattas 
inte av köpet, då Mirsch AB inte av
ser att f n mera aktivt gå in pa elek 
troniksidan - däremot torde detta 
ligga i perspektivets förlängning. So-

Variation -1- på urgammalt 
tema men, som framgår, med 
tydlig anknytning till den till
lämpade elektroniken och, 
viktigt nog, till februari må
nads annalkande elände med 
självdeklarationen, som det sä 
talande heter. 

Underskott utföres med 
nu Il. ack ja. 

nab Audio har också sedan något år 
nästan uteslutande sysslat med kon
struktion aven apparat i den tyngre 
och dyrare klassen, som man avsåg 
erbjuda exportmarknaderna i första 
hand - läs USA. Detta receiver
projekts vidare öde är höljt i dunkel. 
- Befintliga hemelektronikprodukter 
i form a v förstärkare och radiodelar , 
grammofonverk etc kommer att säljas 
så länge de finns av det nya bolaget. * Vad vi kan se berörs inte Lövång
erfabrikens sysselsättning på högta
larsidan i detta inledande skede. De 
Sonab-högtalare, vilka skall bestå i 
programmet, kommer att som hittills 
monteras iLövånger. Mirschs egen 
fabrik i Skillingaryd saknar f n kapa
citet för Sonabprogrammet. 

En sak är säker - Olle Mirsch 
kommer att driva Sonab-linjen vidare 
med all energi och marknadskunskap 
han är mäktig uppbåda. Han har för 
R T uttalat, att ett angeläget mål för 
honom är att producera Sonab-högta
larna, också de nu i särklass dyraste, 
till om inte några " folkpriser ", som 
det optimistiskt talades om en gång 
på 1960-talet då Sonab startade, så 
dock till kraftigt reducerade kostna
der. Han har anställt ingående jämfö
relser mellan Lövångerproduktionens 
nuläge och vad han själv kan sta för i 
dessa avseenden, vilket är löftesrikt. * Med en årsomsättning av nära 13 
Mkr efter bara några få år som tillver 
kare och med en marknadsandel på 
väsentliga högtalarsektorer om ca 
21 % i vårt land samt med lovande 
exportmarknader under upparbetande 
(Englandssatsningen svek dock) är 
Olle Mirsch och hans unga företag 
förmodligen tillväxtfirman nr ett i 
branschen. Olle Mirsch undvek från 
början det yviga och spektakulära. 
Han byggde strukturellt enkla och 
okomplicerade högtalare - och att 
det skulle låta bra också om en billig 
byggsats var likaså en fundamental 
trossats i hans rörelse. Han kom att 
vitalisera hela högtalarmarknaden 
och han gjorde det klokt nog nerifrån: 
Han började (i sitt garage, f ö!) med 
enkla standardgrejor och kunde omsi
der, med visst stöd frän sin tidigare 
arbetsgivare, Philipskoncernen, kasta 
loss för att helt satsa på iden med en 
högtalare för massmarknaden m e n 
med bibehållande av både Hi fi -krav 
och ett rimligt mått av välljud för 
pengarna. Framgangen har också va
rit betydande. * Konstruktören Stig Carlsson tor
de i Olle Mirsch ha funnit en både 
tekniskt vidsynt och ekonomiskt in
siktsfull, obunden företagsledare som 
skapat en organisation, ett förtroende 
och en framtid för sina produkter som 
gör att man motser de orto-akustiska 
högtalarnas relansering, återkomst 
och vidare utveckling med både in
tresse och gott hopp. * Statsföretag däremot finns ingen 
anledning att ge några erkänslans ord 
i finalögonblicket av Sonabs krisdrab
bade historia. Den "räddning" av So
nab man försökte sig på mot slutet av 
I 960-talet urartade förskräckande 
~ nabbt till en sällan skådad upp vis-

ni ng av inkompetens, oförmåga och 
vanskötsel uppifrån som lämnar för
färande spår i historien. Det är allde
les riktigt att man "inte kunnat tillföra 
bolaget någonting". 

AKTUELLT 
Om konsumenter 
och upplysning 

VS 

Vi är alla konsumenter och har alltså 
dagligen att orientera oss bland alla 
de möjligheter och risker som finns på 
hela "konsumtionsmarknaden". Ef
tersom allt flera varor med allt mera 
svårbedömbara resp föregivet lockan
de egenskaper bjuds ut, får vi allt svå
rare att utvärdera vad vi skall köpa 
och om vi verkligen behöver köpa. 
Var det inte redan Stagnelius som ta
lade om människolivets " tvenne sty
rande lagar" - makten att begära, 
tvånget att försaka . .. ? 

Behovet av konsumentupplysning 
är alltså stort och ovedersägligt. Med 
detta är man också inne på all varuin
formations klassiska svårigheter ifrå
ga om urval, synsätt och faktaför 
medling. Vi själva tror oss, i någon 
mån, tack vare vår erfarenhet och in
riktning på praktisk elektronik, kunna 
vara människor behjälpliga inom ett 
par områden som ligger oss nära som 
ljudutrustningar, TV -apparater, räk
nedosor och liknande. 

Just inom området räknedosor har 
Konsumentverket slagit till i sin tid 
ning Råd & Rön (1976 nr 10). Där 
vill tidningen som konsumentexpert 
informera om räknedosor, och den in
formationen belyser på ett utmärkt 
sätt de svårigheter en konsumentråd
givare ställs inför. Vi skall först påpe
ka, att artikeln inte innehåller några 
direkta fel - så långt är allt gott och 
väl. Men: 

U nderlaget är ett engelsk t test a v 
ett 50-tal räknare, varav I I finns pa 
svensk marknad och vilka har presen
terats i en jämförande tabelluppställ 
ning. Vad är nyttan aven sådan jäm 
förelse? 

Urvalet är för det första begränsat 
till den kategori räknare som utöver 
de fyra räknesätten har någon extra 
funktion som procent eller tangentrot, 
men ej mer, och för det andra till de 
II apparater, vars förekomst sam 
manföll pa den engelska och svenska 
marknaden. Eftersom många produk
ter förekommer under olika namn i 
olika länder och utbudet i den aktuel
la kategorin är betydligt större än ar
tikeln ger sken av, anser vi - och 
andra med oss - att sammanställ
ningen är besvärande otillräcklig och 
därmed missvisande. 

Problemet för en konsumentupp
lysning som utgår från en institution 
som Konsumentverket är väl att man 
där försöker vara experter på all slags 
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konsumtion eller konsumtionsvaror. 
Är det då möjligt? Att vara expert på 
behov av räknedosor och utbudet av 
pul versoppor är dock i grunden helt 
väsenskilt. Om man för övrigt skall 
kunna ge vägledning åt en konsument 
räcker det uppenbarligen inte att vara 
konsumentexpert; man måste dessut
om - helst - veta alla väsentligheter 
om själva varan. 

Man måste dessutom kräva aven 
konsumentupplysare att han/hon har 
en så pass väl underbyggd helhetsbild 
av utbudet inom marknaden att inte 
enögda begränsningar helt eller delvis 
förtar värdet av den givna informatio
nen. 

Mot denna regel begicks ett fla
grant brott i TV-programmet Halvsju 
i december : 

I varje sändning hade man ett kon
sumentupplysande avsnitt, och där 
uppmärksammades vid ett tillfälle di
gitaluren. 

Upplysaren presenterade där digi
talur och gav så långt en fullt korrekt 
bild av de nackdelar och besvärlighe
ter som hör samman med digitalur, 
utrustade med lysdioder. Publiken 
fick alltså sig till livs en ganska nega
tiv uppfattning av digitalur. Denna 
negativa inställning kan vi också skri
va under på när det gäller lysdiodut
rustade digitalur, men situationen är 
ju radikalt annorlunda när det gäller 
ur med flytande kristaller i siffrorna! 
Att det över huvud finns sådana 
'nämndes inte i inslaget! De fick där
för, helt oförtjänt, klä skott för en kri
tik som var avsedd för Iysdiodur. En 
konsument utan alltför stora insikter i 
urmarknaden fick sig därfor till livs en 
orättvis bortdöm ning, för att tala 
sportspalternas språk. 

Konsumentupplysning - ja natur
ligtvis, men upplysning värd namnet 
och bedriven med ansvar inför offent
ligheten måste vara så vidsynt och 
bredstrålande att den verkligen lyser 
upp och skapar insikt, inte bara 
punktbelyser något subjektivt utvalt 
och vållar förvirring. 

Försöksverksamhet 
för teletext 1977 

BH 

Televerket och Sveriges Radio utre
der f n möjl igheterna fOr ett landsom
fattande införande av teletext. Lan
dets samtliga TV l-sändare sänder ut 
teletextinformation for att Televerket 
skall kunna mäta på korta reflexer, 
något som man är orolig for och som 
främst uppkommer vid nedisade an
tenner. Reflexerna ger en pulsbredd
ning, så att bitinnehållet i de digitala 
orden kan forvanskas. Resultatet blir 
felaktig information på skärmen. 

Ännu finns i landet bara mottagare 
för teletext hos Luxor och Philips 
(samt några hos SR), men man plane
rar en försöksverksamhet till hösten, 
enligt ett betänkande som arbetsgrup
pen for teletextprogram vid SR utar
betat. 

Teletext har många tillämpnings
områden, men framfOr allt vill man 
kunna komplettera de ordinarie 
TV-programmen med text (ev då med 
val av olika språk). 

LÄST 
Två handböcker 
för lusträknare 

RÅD E, LENNART: Äventyr med 
räknedosan. Biblioteksjörlaget. ISBN 
91 -542-0464 X. 

När räknedosan nu efter några få 
års överrumplande intåg i vår vardag 
finns "överallt", har det också börjat 
komma litteratur som behandlar var
jehanda aspekter på dosor. Vi har läst 
två böcker som vill få läsaren att upp
täcka att dosan förutom att vara en 
nyttighet också kan användas till 
högst förnöjsamma ting. 

Den första boken heter alltså Ä ven
tyr med räknedosan och den är en gi 
vande bekantskap. Några kapitelrub
riker som ger en inblick i innehållet 
är: Magiska kvadrater, Palindromer, 
Vilken veckodag?, Primtal, Talet 7r 

och Slumptal. 
Dessa ämnen, och flera därtill, be

handlas på ett mycket intresseväc
kande sätt. så att man får rika ti ll fäl
len till aha-upplevelser. Även om räk
nandet alltså sker helt för nöjes skull, 
baserar det sig på stringenta matema
tiska lagar och man kan därför inte 
undgå att få en inblick i fungerande 
matematik. 

Samma vetande kan man naturligt
vis skaffa sig genom vanliga matema
tiska läroböcker, men de utmärks inte 
i gemen av att vara så lättillgimgliga 
och lustbetonade som den lästa lek
boken. 

Den är dessutom avpassad för an
vändning av just räknedosa som 
hjälpmedel och läsaren slipper därfor 
ifrån allt mekaniskt tröskande med 
siffror och kan odelat hänge sig åt 
matematikens skönhet. 

För den som har en programmer
bar räknedosa ges i boken åtskillig in
spiration till intressanta - och läro
rika! - programmeringsexempel. Ett 
program som konstruerades för un
dersökning av vissa tal enl igt boken 
tog oss ca 25 timmar att exekvera 
med vår dosa! 

Man anger i boken ett närmevärde 
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på 7r som givits av den indiske mate
matikern Ramanujan till 

4rm;. 
V 22 

och uppmanar läsaren att söka andra 
goda närmevärden till 7r. Vi fann då, 
efter det att maskinen tuggat program 
i några timmar, värdet 

sfi77i9 
V 254 

som ger 7r med 9 relevanta decimaler 
medan Ram an uj an s värde blott ger 8. 

För en notorisk lusträknare som 
undertecknad är boken alltså ett fynd 
med blott en brist : Man blir sjukligt 
angelägen att slutfora uppgifterna i 
boken och att undersöka alla upp
slagsändar som ges. Detta tar en väl 
dig massa tid i anspråk. men ger ock
så rikt utbyte! 

TÖN IS TÖNISSON A&K 

KA~LERA 
PALEK 

SkOJ och pyssel med minlraknaren 

.Im 
IIElEI •• 
aElEl •• 
BBS • • 
a •••• 

Den andra bok.~n vi läst på f!yåret 
är skriven av TONISSON, TONIS 
och heter Kalkylera på lek; Askild & 
Kärnekull, ISBN 91-7008.(j50 8. 

Ämnet for den boken tycks alltså 
vara detsamma som för den tidigare , 
men där upphör också de flesta likhe
terna. Författaren skriver i förordet 
att boken håller sig på matematisk 
fo lkparksn ivå och att den av vissa sä
kert kommer att betraktas som bus-o 
kis. Vi instämmer till fullo! 

Skriften är full med smålustiga ex
empel, där man skall slå in ett visst 
tal och sedan vända på dosan for att 
avläsa resultatet. Vissa 7-segments 
siffror ser ju ut som bokstäver i upp
ochnedvänt skick, och detta kan ju 
vara roande att leka med någon gång, 
men att överutnyttja det som forfatta
ren gjort är ganska tröttande och le
der ibland till generande enkla 
"skämt". 

Rent matematiska exempel fi nns 
också naturligtvis, men de känns inte 
särskilt inspirerande. Framför allt är 
de hela tiden "slutna" och leder ing
enstans. 

Hela boken är dessutom hållen i en 
tröttsam och lekhurtig. prövande stil. 
Låt oss exemplifiera med ett räkne
trick som presenteras: 

"Här är ett nytt sätt att fOrdubbla 
sin egen längd. Slå in din längd (ut
tryckt i centimeter, så att det är ett 
tresiffrigt tal) i kalkylatorn. 

Mul tiplicera med 143. Multiplicera 
resu ltatet med 7. Så lätt var det." 
- En rad andra "tricks" att fö rtiga! 

Boken avslutas med en historik 
över räknedosornas tillblivelse, där 
dosornas inre elektronik beskrivs på 
ett sätt och med ett språk som om sa-

ken handlade om potatischips. Förf 
finner dessutom benämningen räkne
dosa löjlig av någon anledning som 
inte redovisas. En kritiskt välvillig be
dömare finner troligen i stället boken 
mera löjl ig (av skäl som ovan redovi
sas) än kunskapsformediande. "Skoj 
och pyssel" i all ära. men här utma
nar man löjet snarare än något annat. 

HÖRT 
I 

Toppfin kombination 
av musik-ljudteknik 
i ny direktgravering 

BH 

SAN FRANCISCO LTD. Chrystai 
Clear Records 1976. CCS 5004 Ste
reo 45 varvs 30 cm -skiva. pre sad i 
en begränsad upplaga. direktöver
ford. Distribution: Tonola AB, Brom
ma. 

Det här provet på nya USA-bola
get Chrystai Clears produktion -
som vi tidigare skrivit om - utgör i 
mina ögon ett genombrott för den här 
nygamla tekniken, sådan den an
vänds sedan några år i USA. Jag 
poängterar just där. eftersom det ock
så finns en hel kappe sådana här ski
vor. alla av 33-varvs LP-typ, främst i 
Japan men vi lka inte är tillgängliga 
på export. Och om vi ändå snuddar 
vid ett stycke av grammofonskivans 
historia bör väl nämnas, att det här 
och var gjorts ganska fantastiska för 
sök genom tiderna med den här a llra 
som äldsta tekniken, att gravera di
rekt utan formedling av band, fil m etc 
som antingen direktanvänd eller redi 
gerad och mixad originalljudkälla -
det jag närmast får i tankarna är någ
ra engelska skivor, både 78-varvare 
och 33-or, vilka resp for ett par de
cennier sedan var skurna for enorma 
amplituder och hade speltider om 
blott några tiotals sekunder per sida! 

Föreliggande CC -produkt är ingen 
LP i egentlig mening utan ett slags 
jättesingei som skall spelas med 45 
varvs hastighet, och liksom den förra 
anmälda (discoskivan) är pressmas
san utan kolstoff - skivan är vit. Bå-
de detta och 45-varvshastigheten är 
medel att nå ett optimalt signal/ ... 
brusförhållande. ,... 



JOS'/ YKI r 

tl!JadroJite 

JOSTYKIT 

JOSTYKIT 

AT 468 JOUADROLlTEI rinnande ljus 
AT 468 är ett rinnande ljus med två 
funktioner och 4 utgAngar. Med en om-
kopplare, kan man välja mellan konstant 
rinnande ljus eller musikstyrt. Med rin
nande ljus menas, att lamporna IlA de 4 
utgångarna tänds, en efter en. Anslutes 
flera I,ampor till varje utgAng blir det en 
fantastisk effekt. Med AT 468 kopplad 
till en förstärkare, fAs effekten, att lam
porna tänds och släcks i ! akt med mu
siken. Max. belastning per kanal: 400 W. 
Inbyggnadslåda B 468 . ": .. Kr 57:00 
Byggsats .. . . : ........ Kr 198:00 
Färdigbyggd ......... ~ . Kr 240:00 

AT 356 Växelströmsregulator 6 A 
- 1320 W. AT 356 är försedd 
med avstörningsfilter, säkring, in
byggnadslåda och regleringskQnt
roll för helt jämn reglering över 
hela området. Lämplig för reg
lering av borrmaskiner, lampor, 
värmeelement m.m. 
Byggsat,s . . . . . . 76:00 
Färdigbyggd . ....... . 89:00 

JOSTYKIT 

/ SuperJite 
AT 465 3 - kanals ljusorgel. 

, I Blinkar i takt med musiken, med . I blinkningarna uppdelade i bas, 
. mellan och diskantregister. 
, Försedd med reglage för känslig

het och ljusinställning. Max. ef
fekt per kanal 400 w..--Kan även 
användas som växelströmsregu-

Inbyggnadsläda B 465 . Kr 57:00 
Byggsats. . . . . . Kr 173:00 

lator med gemensam reglering av 
alla kanalerna. Avstörningsspolar 
och strömbrytare ingår. Passar alla 
förstärkare upp till 60 W. Färdigbyggd ....... Kr 215:00 

~utjlt, · Göteborg. ~M4'ntÖ JOSTYKIT . 
JOSTY KIT har utöver postorderförsäljning även direktförsälj
ning genom våra butiker i Malmö och Göteborg. Hela vårt kata
logsortiment finns här att handla. Alla högtalare, förstärkare, 
ljusorglar m.m. kan vi demonstrera för dig. I MALMÖ finner du 
oss pä Östra Förstadsgatan 8, vid Schougens bro. 
I GÖTEBORG häller vi till pä Övre Husargatan 12 ( nya Anne
dal I.Kundparkering i huset. 

Pris: Kr. 7:00 
plus porto Kr. 4 :00 

Välkommen in 

I 

I 
Elektronik tör alla - Josty Kits 
nya katalog för 1977 är oumbär
lig för dej, som gillar att bygga 
själv. 370 sidor med över 100 
byggsatser" bl.a. förstärkare 0,1-
100 W, automatik, ljusorglar, nät
aggregat. Högtalare frän minsta 
experiment till största orkester
typ. Komponenter har vi : IC's, 
kondensatorer, motständ, mät
instrument, rattar, lampor, trans
formatorer - Nej stopp III 
beställ katalogen här bredvid och 
se själv. 

Stro~o'jte 

Inbyggnadslåda B 466 . Kr 60:00 
Byggsats . . . . . Kr 198:00 

AT 466 - Stroboscop/ljusorge! 
AT 466 är ett stroboscop med 
urladdningsrör - ledtal 1,5 vid 18 
DIN. Tre funktioner: Direktstyr
ning frän högtalarsignal. Slavstyr
ning frän andra lampor, 1/1000 
dels fördröjning. Justerbar blink
ning mellan 1 - 10 blinkningar per 
sekund. Inbyggd reflektor. Färdigbyggd .... . . . Kr 238:00 

JOSTYKIT 

Till 

O 
O 
O 

Josty Kit AB Box 3134 200 22 Malmö 3 
JOSTY KIT katalog 1977 

Gratis fyrfärgsbroschyr över alla byggsatser 
ex. av byggsats typ . ... ....... . . . . 

Namn. ~ ............... . . ...... ... ... . 

Utdelningsadress ..... . ....... . .......... . 

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

Föredrar du att ringa till oss finns vi på 040/126708, 
126718. Och du är alltid välkommen till vär butik 
Ö, Förstadsgatan 8 i Malmö eller i Göteborg på Övre 
Husargatan 12. Vi håller öppet 10 - 18, lördagar 9 - 13. 

Alla priser inkl. moms. 

Informat lOnstJanst 4 2 
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20 <III 
Men varfor nu genombrott? 
Helt enkelt därför att de hittillsva

rande produkterna av USA-ursprung 
bara i mycket ringa utsträckning haft 
något musikaliskt värde utöver de 
tekniska trollkonsterna. J ag har an
vänt omdömen som tivolimusik, kafe
musik och discosound etc, och det 
måste stå klart att det ljudtekniska 
syftet hela tiden varit överordnat alla 
eventuella artistiska och musikaliska 
ambitioner - att det skrällt, klongat, 
klaschat och dundrat har varit pri
märt i dessa fall. 

Här har vi nu en också musikaliskt 
fin och njutbar skiva, som till allt an
nat uppvisar en rikedom av stilar och 
arter! Västkustgruppen San Francis
co Ltd omfattar 10 musiker och vo
kalkrafter , och på A -s idan släpps de 
lösa i två långa nummer medan B-si
dan upptar fyra. För en svensk lyss
nare är det påfallande hur nära SF 
kommer t ex Egba och varfor inte 
Spiash: Gruppen är härligt mångsi
dig och spelar i ett gränsland mellan 
jazz, pop och traditionalstyle. Om 
förankringen i gospeln och Budska
pets rötter blir man häftigt påmind i 
öppningsnumrets Reap What You 
Sow, som byggs upp från en faktiskt 
alltför häftig start till en känslomät
tad final. - Direkttagningen kräver 
en oerhörd disciplin och samling. Här 
lyckas man nästan perfekt - det 
finns bara smårnissar , som den alltför 
brutala upptakten till gospeln, vilken 
märkbart tonas ned då vokalisten 
Terry Garthwaite kommer in, och så 
har vi på något ställe alltför påfallan
de oskurna "s"-ljud; åtminstone i ex
emplaren från "min" pressmatris. 

Gruppens mångsidighet speglas -
precis som i de motsvarigheter vi 
känner på närmare håll - i den jazz
typiska sättning man utgår från - te
norsax, altsax, trumpet, piano, gitarr, 
bas och trummor. Detta byggs ut 
tack vare orkestermedlemmarnas 
mångsidighet till att omfatta också 
flöjt, klarinett - två man dubblerar 
här, t O m! - vibrafon, harmonica, 
diverse slagverk, congas och vokal
stämmor . Inte minst bruket aven 
ganska närbildstagen klarinett i flera 
nummer skapar en rörlig melodistäm
ma och ger en intressant kombination 
t ex med flöjt i ljusa, rörliga och "hö
ga" figurationer mot den verkligt fina 
rytmen. 

Just rytminstrumentens insatser 
gör den här skivan både musikaliskt 
och tekniskt särpräglad. Efter redan 
första genomhörandet var jag impo
nerad över vilket rikt och nyanserat 
register av trummor, slagverk och 
percussionseffekter som man uppta
git. speciellt i en fantastiskt fin Salsa
rytm som kallats Mambo del Norte 
(inte del Notte?). Jag kommer inte 
ifrån att den här tonrnästaren, Tom 
Wallace är hans namn, och produ
centen, som är gamle bekanten Ed 
Wodenjak, lyckats med något som 
alltför få inspelningstekniker beaktar: 
Detta att inte bara låta mikrofonerna 
fånga upp transienten i sig själv, utan 
att också få in dess klangfärg i mix
en! Alltfor ofta tycker vi att ett trum
slag är lyckat om det blir ett blixt
snabbt dunder, att visarna flaggar 
upp med ett jätteryck och att vi klarar 
överstyrning kanske precis. Här har 
hela trumsetet, från bask agge över 
virveltrumma till hi-hats och cymba
ler, avlockats sina typiska klangfar-

ger och sin akustiska djupverkan; 
som något annat är det svårt att for
söka ringa in bristen på ihålighet och 
tomt dunder som här i stället blir sub
stans, närvaro och just färg i stället 
for tom åska, som högtalarna ofta 
spricker på att återge. Jag tycker bara 
detta är imponerande, hur självklart 
det än kan låta! - Mycket riktigt 
står det på mappen att "här är grejor
na som du komm~! dtt ta till favoriter 
(Salsa-numret) för demonstration av 
audioutrustning". Ja, skivans på
stående om att trumljudet återskapas 
med en realism som sällan gått att 
fånga på skiva är inte för mycket 

. sagt. Det I å t e r om slagverket - vi 
hör differentierad klang; det skräller 
och åskar däremot inte. Här är man 
tätt, tätt inpå trumskinnen och ändå i 
rummet. 

SF-gruppens spelglada och generö
sa avtryck sitter vidare i en härligt 
träffad 1940-talsballad som heter 
What's The Matter With Love, där 
Terry Garthwaites lilla impertinenta 
stämma hörs. Och detta föregås aven 
fin Dixielandlåt som låter Phil 
Smiths stickigt ljusa klarinett blanda 
sig med .en mustigt svängande bas 
och ett piskande cymbalspel; en hör
värd traditional. Titeln känner alla: 
Just A Closer Walk With Thee. En 
personlig tolkning! 

Bob Dylans atmosfarfyllda J'1l Be 
Your Baby Tonight är också byggd 
kring Terry i en funky stämning med 
dånande rytm och handfasta accen
ter. Skön stämsång och överlag en 
uppfriskande omvandling av numret! 

En hyllning till Cannonball Adder
ley fullbordar B-sidan, ett vitalt kraft
prov av Phil Smith och ett som låter 
oss höra en starkt upptagen gitarrist, 
Bill Schwartz. Men nånting måste ha 
hänt här! Skivan slutar nämligen ab
rupt, mitt i musiken, som man tycker, 
och det återstår faktiskt utrymme för 
flera minuter innan det blir kritiskt 
invid skivslutet. Men här har Wallace 
kranat ner, helt gått ner i svart, och 
man sitter plötsligt lite omtumlad och 
lyssnar till just ingenting - CC-ski
vorna är nästan brusfria! 

Jazzpop, gospel, gladjazz, salsa, 
Dixie osv - den här gruppen behärs
kar verkligen sina stilmedel och gör 
det med en härlig musikalitet och 
bredd, där arrangemangen är skrivna 
absolut lika mycket med tanke på 
klingande verkan som på' de ljudtek
niska effekterna. Framför allt har det 
alltså blivit djup i trumbilden och en 

. rumslighet i det soundet som måste 
avsätta oreserverat beröm. 

State of the art-recording kan man 
kalla den här skivan från CC, där dy
namiken är förnämlig och t ex inner
spårsdistorsionen är nästan elimine
rad. Löftet om forbättrad diskant mot 
spårs lutet hålls också - hela skivan 
är fri och klar i ljudet som få. 

Det forvånar därfor inte att man på 
blankytan efter utgångsspår som gra
veringssignatur hittar namnet Ken
dun inristat i plasten. Som den ljud
tekniska världen vet är Kenneth Dun
cans studios i Los Angeles och på 
andra håll i Californien ett Mecca för 
de kvalitetsmedvetna. Duncan är ofta 
anlitad konsult fOr .branschen och di
rektljudets mest professionelle fore
språk are. 

Som sagt - den här skivan tycker 
man om minst lika mycket.for fångs
lande, kompetent utford musik som 
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for den ljudtekniska nivå den företrä
der. Skaffa den. 

• 
Speltid A-sidan : 11 min 15 s. B-si

dan: 13 min 58 s. 
Vid uppspelning använd apparatur: 
RT:s referensanläggning från Stax 

Industries, omfattande klass A-för
stärkaren DA -300 och två fullelek
trostater som högtalare samt forför
stärkaren SRA -12. Pick uper ett kon
donsatorsystem plus en AKG P8ES. 

Vidare har avlyssnats högtalarna 
M 70 från Bang & Olufsen, DM 6 
från Bowers och Wilkins samt NS 
1000 från Yamahajämte ett par stora 
ljudledningar, modell Stridbeck/ Tyr
land. Förstärkare: Pro Lab, Technics 
9600 och SAE. Pick up-system Orto
fon MC 20, Technics 205 och EMT 
TO 15. 

Skivspelare: Micro DDX med 
Micro-505-arm, Technics SP 10 Mk 
II och Yamaha YP-5Il; Technics
verket med Stax-tonarm. 

MÄSSOR 

Utställningar och 
konferenser 1977: 

VS 

Ur mängden av förestaende mäs
sor, symposier. konvent och ämnes
sammankomster av alla de slag har 
Pejling för 1977 ställt samman en li 
ten lista som i urval upptar de större 
och från allmän elektronisk synpunkt 
intressantare evenemangen. 

Mars 
1 -4, Audio Engineering Society, 56 
konventet. Paris. Hela proffs- och 
studiovärldens mötesplats. Föredrag. 
stor expodel. 
7 - 13. Festival International du Son. 
Paris. Den stora Hi fi-festivalen. 
31 - 6 april. Composant Electroni
ques. Paris. Internationell utställ 
ning av elektronikkomponenter. (31 
mars - 6 april) • 

April 
20- 28. Hannovennässan. Hannover. 
Allmän industrimässa med bl a elek 
tronikkomponenter och teleteknik. 

Juni 
3-10. International Television Sym
posium and Technical Exhibition. 
Montreux. Video- och rundradiotek 
nik, utställning och symposium. 

Augusti 
29 - 7 september. Intemationale 
Funkausstellung. Berlin. Konsument
och underhållningselektronik, radio
och TV -mässa. 

September 
2 -Il. S:t Eriksmässan. Stockholm. 
(Nytt namn: Stockhobnsmässan.) In
ternationell publikmässa, konsument
varumässa. Större expo yta tack vare 
utbyggnad. 
12= 18. Audio Fair 77. London. Lo
kal Olympia. Audio och Hi fi men 
också tonvikt på "sound and visual 
home entertainrnent" för hela famil
jen. 

Oktober 
4 - 7. Relectronic. Budapest. Sympo
sium i tillförlitlighet inom elektroni
ken. 

November 
22 - 26. Productronica. Miinchen. 
Utställning av produktionsmateriel 
för framställning av halvledare. passi
va komponenter och apparater inom 
det elektroniska fältet. 

F eldt -förstärkeri 
nyförvärv till SR 

Elektronikfirman Jan Feldt AB i 
Bromma har ett par slutsteg, JE-
100/JF 200, på sitt tillverkningspro· 
gram vilka efter mättester och lyss· 
ning köpts i ett stort antal av Sveriges 
Radio, enligt vad Bernhard Sund· 
quist hos Feldt meddelat R T. 

Konstruktören heter Lars Nican· 
der och produkten har utöver sin be· 
teckning namnet Spectrasound, vilket 
går tillbaka på affärer som firman 
haft med Spectrasound. J F är en vida· 
reutveckling aven tidigare Spectralös· 
ning. 

JF 100 ger 100 W ut i 4 ohms las! 
och JF 200 är en "dubbel 100-watta· 
re". Frekvensgången ligger inom 0,5 
dB mellan 10 Hz och SO kHz och 
klirret vid full utstyrning under 0.1 %. 

För SR levereras en speciell in· 
gångstransformator. Utan tillkoppling 
av denna ligger S/ N på 106 dB. Alla 
av TKALA uppmätta värden är goda 
sedan en första version av förstärka· 
ren visat sig något instabil och gav för 
låg uteffekt. - Enda kritiska anmärk· 
ningen nu är viss benägenhet till själv· 
svängningar vid IS kHz. vilket visar 
sig i kantvågssvaret också vid låga 
nivåer. 

Den här Spectrasound-utveckling· 
en kostar i fallet JF 100 I 9S0 kr styc· 
ket och för den större versionen får 
man ge 3 ISO kr, allt utan moms och 
vid kvantiteter upp till fem st. Enhe· 
terna är kraftigt inkapslade och görs 
i stativmontage med greppbyglar i 
sidoplåtarna. 

HÄNT 
AES Sverigesektion 
diskuterar tonband 
och Dolby-nivåema 

Under två mycket väl besökta och 
uppmärksammade allmänna möten 
- 7 december och 17 januari i Riks· 
konserters lokaler, Stockholm 
samlades en god del av medlemmarna 
i Audio Engineering Societys svenska 

_ sektion plus ledande företrädare for 
våra studior i Stockholm, Göteborg 
m fl platser samt representanter för 
Musiktekniken vid SR för att ventile· 
ra den intressanta frågan anpassning 



NYTT! Atari TV-spel 
spänning och nöje från världens största tillverkare av 
TV-spel för myntapparater och hemmet - Atari Ine. USA 

r ·········,!fj··s··············\ 
I : I 

r···········':·:··9··············\ 
I ~ I I 

I :. I I • : I 

l... ............... l .................. .1 l... ............... l ................. ..1 395:-
ink!. moms 

Hockey Proffs mot Amatör 
(2 mot 3) 

* 4 olika spel 
* 3 olika ljudsignaler 
* poängmarkering med siffror 
* ställbar spelarstorlek 
* ställbar bollhastighet 
* VH F passar alla TV-apparater 

14 dagars 
returrätt 

* batteridrift - uttag för eliminator 
Tennis Single 

Beställ i dag 
r----------------------------
I Javisst ... Jag beställer mot postförskott .. .... . . st Atari TV-spel el 395:-

III BECHmAn 
BE[KlI1AI1lnnOVATlOn AB 

,~ Tfn YX 08-44 00 50. Telex 10318 
~ Wollmar Yxkullsgatan 15 A 

Box 17116. 10462 Stockholm 17 

I I ........ st batterielim. el 39:- , porto tillkommer. 14 dagars returrätt. 

I I Namn .. 
VFo 2· 77 

I Adress .. 

I Postadress :. 

InformatlonstJanst 43 

NYHET! Sinclair Black Watch 
Elektroniskt armbandsur - färdig eller i byggsats 

* Kvartskristall för högsta noggrannhet 

* Skön fyrkantig design - helt i mattsvart 

* Fjäderlätt, väger 18 gram med batterier 
och lättaste armbandet 

* Slimline - max 8 mm tjock 

* Två olika IC-kretsar: 
BW3 har timmar, minuter, 
minuter och sekunder 
BW4 har dessutom datum och två 
Ijusintensiteter 

Stora tydliga Batterierna 
röda siffror av hörapparattyp 
i violett byter Du 

BWK4 är BW4 i byggsats 

* Helt komplett med stålarmband 
och batterier i presentask 

* 1 års garanti 

fönster . lätt sjä lv 

Hyttpr,s . 
mOd~~:r~I:~~ 179:-* 14 dagars returrätt 

* Svensk bygganvisning 

'aBECHmAn ~ BECHmArI InnOUATlOn AB ' a1 Tro vx 08-44 00 50. Telex 103 18 
~ Wollmar Yxkullsgata o 15 A 

Box 17116. 10462 Stockholm 17 

IJavisst!- Jag~ställ~me~~ag:~turrät~------
I I o .... .. st Black Watch mot postförskott - porto tillkommer. 

I 
I 
I 
I 
I 

O BW3 el 179:
O BWK4 el 198:
O BW4 el 249:-

Informauonstlanst 44 

Namn . 
VFÖ 2· 77 

Adress 

Postadress 
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av Dolby-nivå till nya tonbandtyper. 
Den 7 decem ber bjöd internationella 
inslag då två gästföreläsare framträd 
de. Dave Milis. Ampex i USA (en av 
männen bakom Ampex 456-tape). 
och E/mar Stetter. Dolby Labs i Eng
land. 

Rune Persson. Metronome, och 
Ingemar Ohlsson. Decibel, hade gjort 
en serie mätningar på olika band och 
resultat förelåg också från Europa 
Film, KMH och i någon mån SR. In
te minst intressant var att man kunde 
ta del av spektrumanalyser över före
komsten av skillnadstondistorsion 
gällande de olika nya banden. 

Med utgångspunkt i frågan "är det 
Dolby-enheterna eller banden som be
gränsar maximal utstyrningT ägde 
en livlig diskussion rum och en rad 
frågor framställdes till expertisen -
frågor som ytterst bottnar i anpass
ningsproblemen av i dag, då en och 
samma musikproduktion ju kan göras 
hos ett antal studior på samma gång, 
eftersom tapen skickas omkring för 
t ex sångpålägg, effekter, soloinslag 
etc och ingen har riktigt samma nivå
hållning som den andre i DoIby
hänseende. Klart är, att nuvarande 
praxis med 185 nWb går tillbaka på 
den gamla Ampcx-standarden och att 
man numera mycket väl kan tillämpa 
betydligt högre Dolby-nivå; SR till
lämpar t ex 370 nWb. Olika band har 
dock olika utstyrningsmarginaler, 
"headroom", vilket framgick. 

AES-medlemmarna fick utöve r de 
här sakerna ta del av Ampex nya 
bandspelare A TR JOO i en uppskattad 
förevisning och vidare visades en s k 
flux loop, som är en analysator att an
vändas ihop med magneunediet vid 
inspelning. 

Vid mötet i januari nyligen skedde 
en fortsättning av den inledda redo
visningen kring bandnivåer och Inge
mar Ohlsson talade om karaktären 
för olika typer a v utstyrningsinstru
ment, varvid program från en rad stu
dior spelades upp för jämförelser mel
lan indikeringarna på VU-metrar, 
toppvolunetrar och spektruminstru
ment. 

Med anledning av det instundande 
Europakonventet i Paris 1- 4 mars 
undersöker f ö Sverigesektionens sty
relse intresset för en gruppresa till 

. AES 56th Convention. En sådan är 
dock inte tänkt att omfatta också ho
tellbokning. intresserade bör snarast 
tillskriva AES. Svenska sektionen. 
box 834. 121 08 Johanneshov. för att 
få besked om möjligheterna. 

INDUSTRI NYTT 

Ingen tröghet 
över Inertia 

Inertia AB i Kristinehamn är. som 
man påpekar, ett av de mindre svens
ka tillverkande företagen i den av im -

portfabrikat dominerade stereobran
schen. [nertia har numera också fått 
igång export till flera marknader, vil 
ket är berömvärt i den oerhörda kon
kurrensen. 

Ryggraden i Sverigeprogrammet är 
"paketet" om en 2 X 35 W stark recei
ver, 2235, och den nya skivspelaren 
BDT/2 med S-formad tonarm och 
24-polig synkronmotor. Det vägda 
värdet för svajet uppges till lägre än 
0,06 % ±. En egen högtalare som tål 
40 W fullständigar anläggningen. Re
ceiverns pris om under 1 500 kr är in
tressant för den kategori det gäller. 

Receivern är ny men bygger i en 
del avseenden på en tidigare modell. 
Den moderna svarta lacken ger en 
sober exteriör. 

VIDEO 
Videomirakel 
ännu i fjärran 

Videoskivspelare - vagar vi näm 
na det ordet? Varje gång det slås på 
trumman för någon ny, omvälvande 
uppfinning tycks förverkligandet för 
svinna längre in i framtiden. Om H C 
Andersen levat i dag kanske han inte 
just valt Kejsarens nya kläder som te
ma för sin saga 'L 

Naväl: Om Erich Rabes lovande 
magnetiska videoskivspelare förelig
ger några nya, delvis motsägande 
uppgifter. Skivspelaren är alltså i stort 
en ombyggd grammofon med mag
nethuvud och ökad rotationshastighet 
och skall kunna möjliggöra både av
och inspelning på en apparat, som bör 
kunna bli mycket billig att masspro
ducera. 

Skivan är koncentriskt uppbyggd 
med magnetiskt material i mitten och 
ett mekaniskt styrspår på ytterdelen. 
Styrspåret avkänns med en mekanisk 
anordning med ett stift, liknande en 
grammofonpickup, och fast förbun 
den med den finns magnethuvudet 
som styrs över den magnetiserbara 
ytan. Denna yta upptar ca 50 % av 
skivans yta, och var för sig oberoende 
beräkningar som gjorts av bl a Sveri
ges Radio, TRU och Philips visar att 
rimliga data är en upplösning på 2,5 
MHz vid en speltid på max ca 30 min. 
De uppgifter som förekommit om 
speltider pa uppemot två timm ar av
färdas på flera hå ll som rent nonsens. 

Enligt Electronics har nu kontrakt 
tecknats dels med tillverkare, dels 
med ett stort antal kunder (mer än 
500000, uppges det!) om leverans. 

Enligt annan källa har apparaten 
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vid den senaste prototypvisningen i 
Europa hösten 1976 fortfarande före
fallit att ha långt kvar till fullbordan. 

Sanningen torde vara den, att an
nars sa välunderrättade Electronics 
gått på en s k praktnit och att hela 
storyn om Luxemburgfirman och jät
teorderna är mest önsketänkande. -
Rabe har visat sin spelare vid några 
tillfällen, bl a i Berlin och Montreux 
(där prototypen dock stals), men någ
ra övertygande demonstrationer har 
inte ägt rum. En Berlinvisning överva
rades aven före trädare för SR, som 
kort och gott rapporterade att k valite
ten "m~t varit grönsakssallad". 

Om ideo betyder jag ser (lat), sa 
kan det sannerligen inte tillämpas av 
någon om videoskivspelarmarknaden. 
Där förefaller allt att bli ett allunera 
svårforcerbart töcken, allt önsketän
kande om videogenombrott etc till 
trots! 

Men vi aterkollllllcr. 
BH 

EVENEMANG 
Japan hedrar Ortofon 
med produktutmärkelse 

Danska Ortofon, pionjär sedan 
1948 på området elektrodynamiska 
pick uper, har nyligen hedrats i Japan, 
där man mottagit något som kallas 
Stereo Geijutsui Grand Prix för 1977 
och vilket avser "bästa utländska pro
dukter:' 

Detta pris har funnits länge, Illen 
först 1976 utökades det att gälla ock
så pick uper. För 1976 befanns ingen 
värdig att få priset, utan då Ortofons 
nya MC 20-pick up (se RT 1976 nr 9) 
debuterade i höstas fick den genast 
priset för 1977 . .. 

Detta pris utdelas a v en panel, i v il ~ 
ken ingår åtta kända experter på Hi fi, 
alla medlemmar av Japan Audio As
sociation, och vilka alla är individuellt 
verksamma som materiel testare. På 
grundval av medlemmarnas rekom 
mendationer offentliggör man så ett 
kommitteutlåtande i en av de stora 
branschtidningarna. 

R T:s egna intryck från flera besök 
i Japan är att Ortofons produkter be
döms som överlägsna i en rad viktiga 
avseenden men har haft sin diskreta 
framtoning lite emot sig - de inhem s
ka produkterna marknadsförs med en 
orgie i färggranna höljen och raffine
rad grafik på typiskt Japanmaner. 

Ortofons MC 20 har ocksa efter 
test i tyska Stereo fått topplaceringar 
i Tyskland nyligen. 

, MARKNAD 
5-årsgarantin på Hi fi 
- het potatis för SHFI? 

Radio- & TV -branschens organ 

Rateko manar som ett ord på vägen 
inför 1977 detaljhandeln att, i de fall 
där produkter med 5-årsgaranti sälj s, 
i tid se om huset och säkra avsätt
ningar till respektive garantifonder. 

- Det är handlaren som bär det 
juridiskfI ansvaret för garantiåtagan
dets fullgörande. inte leverantören, 
varnar Ratekoredaktören. Vad han 
vill komma till är att man se tt av
skräckande exempel på att ocksa som 
"säkra" betraktade leverantörer kan 
komma på obestånd och att bran
schens anseende i mycket står och fal 
ler med att allmänheten känner fullt 
förtroende i garantifrågorna. 

Just dessa betonas f ö av Rateko i 
andra sammanhang: Man anser, att 
garantiåtaganden och köptrygghets
förankring är det avgjort viktigaste 
för stora kundkategorier i dag. Prisni
vå och priskonkurrens skulle inta en 
relativt underordnad stä llning. 

Det må vara. Vi tror dock - och 
intensiva "piratfejder", rabattkrig och 
diverse bakgatsm ygel i RTG-bran
schen (från icke-branschmedlemmars 
sida) bär syn för sagen i storstäderna 
- att en hänsynslös priskonkurrens 
inte är stora köpargrupper främman 
de att utnyttja. Det är en följd av 
överhettningen i de berörda bran
scherna. Men det är garantifragorna 
som närmast har intresse: 
~ RT undrar : Varför har det här, i 
långa stycken besynnerliga, läget upp
stått att man schackrar med garan
tierna, dvs att leverantörerna från 
början "säljer" eller överl åter ansva
ret för all egen garantiservice på de
taljisterna mot rabatter eller procen
tuell avräkning på fakturor? 
~ Är inte detta j ust en följd a v att 
läget för många är så fö rtvivlat pres
sat att man måste skrapa ihop varje 
öres prisreduktion vid alTärerna med 
leveranssidan och sen leva på hoppet 
att servicen på t ex en Hi fi -förstärka
re blir minsta möjliga eller går att ord 
na billigt ? 
~ Hur det än förhåller sig med grun
derna för saken, kostnadsläge, kon
kurrens, överhettning eller vad det är; 
nog borde förhållandena på nytt tagas 
upp till granskning! Få andra bran
scher överlåter åt varje liten detaljist 
att stå ett så långtgående ansvar, låt 
vara att alla direkt påvisbara tillverk
ningsfel givetvis blir en sak för distri 
butören att åtgärda. Och hur gör man 
i praktiken med de fabrikat, vilkas 
företrädare bestämt kräver att all ser
vice etc uteslutande sker hos general
agent? Laborerar man inte i själva 
verket inom handeln med en hel flora 
av garantinivåer, rentav ? Varfor bil 
dar man inte en stor, cen tral bransch
fond för a/I RTG-garanti? 
~ Så har vi den också lite svårfor
ståeliga kampanj som tycks ha fått ny 
ak tualitet efter en paus sedan början 
av 1970-talet. Vi avser det motstå nd 
mot fleråriga garantier som SHFI 
Svenska High Fidelity Institutet, syn
barligen reser och som först tog sig 
uttryck i att dåvarande Sonab fick 
backa ut från den treårsgaranti som ~ 



Japanska skivspelare 
rrån sidan 64 

landet är Fujiya fran Fujiya Electric 
Company. Sex modeller finns f n och 
däribland di rektdriftverket DFP-285 
som har en dc-servomotor (PFP-275 
har ac-motordrift). Autoretur. au to
matstart, repeterfunktion, pausering. 
hastighetsomkopplare med tryck 
knappar , stroboskop och tonhöjds
kontroll ingår i detaljerna. Tonarmen 
är S-formad och enpunktsupphängd. 
Inga närmare prisuppgifter känd a. En 
helautomatisk modell är PLL-utfö
randet DFP-286 från Fujiya. 
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Rättelse 
Tändsystem med 
magnetisk givare 

I artikeln med denna rubrik i RT 
/9 76 nr / 2 har dioden 09 (I N 4002) 
blivit felvänd. Motståndet R5 skall 
vara 12 ohm . Som varistor (I l ) kan 
två st Elfa typ 60-2990-4, kopplade i 
serie, användas. Paral lellt över dessa 
kopplar man en kondensator med ka
pacitansen 5 nF, l 000 V. För att 
minska risken ror genomslag skall 
man använda tva glimmerbrickor av 
vanligt utförande för isolation mellan 
BU-transistor och chassi. Strömvär
dena i diagrammet, fig 2, skall ökas 
med ca l A. 

Ett nytt 
vapen mot 

damm på 
skivor! 

Groov-Stat är ett nytt sätt att 
avleda statisk elektricitet från LP
skivor. Ett effektivt vapen för alla 
skivsamlare som trö ttnat på damm
knaster och urladdningsknäppar. 

1'eStadav 
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m ~~!~~~!teborg 
Telefon 031 ·17 39 30. 
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, -------
Till Frekvensia Gete AB, 

-------
I Breddenvägen 31 
I 19400 Upplands Väsby 

o Ja, sänd mig 
Gamma-ka talogen 
2.00 kr i frimärken . 

I Tel 0760/ 330 25 

I Jag vill veta mer om Gamma 

även 
mot 

, 
I 
I 
I 

I 
I 

Narnn __________________________________ _ 
I 
I 

Adress ______ ___ Telefon ___ _ 

I Postadress _ ____________ _ \.:_-------------
". ~ I 
~ 

Sydimport Polisscanner 

Toppmodern polisscanner av professionell 
kvalitet, 164-173, 75- 8S MC. Höga 
bandet 8 frekvenser, låga bandet 8 + 12 
frekvenser. Automatisk och manuell av
sökning. 12- 1S Volt DC eller 220 V AC. 
Uteffekt 2 watt. 19 Trans. 47 dioder, 
5 I C-kretsar. 

Sydimport CB-7a 
Nu åter i lager för omgående leverans. 5 watt 
23 kanaler syntesstation. Dubbelsuper, kom
plett med alla kristaller. Ny upplaga. Bättre, 
bi lligare. effektivare än någonsin. 

Pris endast kr 630:-

UR-2A - -
En önskemodell för alla DX-are. Denna ap
parat är trots det låga priset av professio
nell klass. 
AO.53S-1.6 Mc. B 1,55-4.5 Mc. C 4.5-
13 Mc, D 13- 30 Mc. 16 transistorer. 
Utomordenil ig bandspridning för alla 
amatörbanden, även användbar tör alla 
övriga frekvenser. Utomordentlig SSB
mottagning. AM och CV. Omk. för AVC, 
ANL, BFO och Stand by BFO Pitch. 
Antenntnmmer. LF-vol. R F-vol. Käns
lighet ca 0.5 "V/ lO dB. HF-steg med 
fälteffektransistorer. Ker. filter ger abso
lut bästa selektivitet. Kan drivas från 12 
V-batteri och 220 V växelsp. 3S0 x 250 x 
180 mm. Vikt ca 7 kg. Kr. 1350:-

Passa på ti llfället: 
Ett begränsat antal av den förträffliga 
UR-2A med ytterst obetydliga skönhetsfel 
utförsäljes. Endast Kr 750:-

Utförsäljes. 
OSCILLOGRAF 
T0-3 
Rör 3 KP- l 3 
tum, ing.imp. 
2 M u/20pF. 
medprob2 M 
pF. Bandbredd 
2 p/s - 2.5 
MC. Stigtid: 
0.1 S "S. Känslighet: 1 00 mV/cm. Direkt
kalibrerad i V/cm. Dämpning: x 1. x l O. 
x 100. . 

Svepfrekvens: Spis - 200 Kc/s uppdelat 
på 4 områden med f injustering. 
Kostat Kr 950:- . Nu Kr 700 :-. 

Sydimport Bilradio 1977 

Stereo-Radio-Kassettbandspelare i absolut 
toppklass med vilken Ni även kan avnjuta 
stereosändningar på radio. Mellanvåg och 
FM. Lätt att montera i därför avsett uttag 
på instrumentbrädan. 6 trans. 4 dioder, 
S I C-kretsar garanterar kristallklar och 
stömingsfri mottagning. Storlek: 44 x 180 
x lS0 mm. Passande kassetter: Phil ips 
modell. Pris Endast Kr 550:-
Kristaller för Scanners : 
Pris per st. Kr 20:-

Passande Bärkassett Med teleskopantenn, 
axelrem och batterier Kr 205:-

Pony CB-74 5 watt 6 kanaler 
Pony CB-74 är en liten behändig 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 lS9 mm (dl. 

Kr 555:-

~~":::i~~~~~ ~!;:~e TC-10 
apparat. För sitt pris 
fullkomligt enastående. 
Tack vare kompakt 
uppbyggnad har di
mensionerna kunnat 
nedbringas till fick
format. TC- l O är ej 
nämnvärt större än 
vanl iga 100 mW 
stationer. 
TC- l0 har alla finesser 
som f inns på större och 
dyrare apparater. 2 ka
naler, 12 transistorer, 
tonsignal. öronmussla, 
uttag för extra högtalare 
1 watt inmatad effekt. Känslighet O.S"V 
vid 10 dB SIN. Apparaten är även ut
rustad med squelch. Kan justeras till 
0,5 watt. Kr 255:-

Sydimport 
300-Wtr 
DCV: 2S0mV
SoooVolt. 
7 områden 
(20k SI NI. 
AC V: 2.5- Sooo Volt. 
6 områden (8 k Il NI. 
DC A: SO " A- l0 A. 
S områden. 
Ohm: R x l till 
1 k, (0- 10 M u I. 
4 områden. Pris inkl moms 225:-

RÖRPROVARE TC-2 
Provar alla gångbara rörtyper såväl euro
peiska som amerikanska och japanska. 
Denna apparat torde vara den enda som 
kan prova alla ovannämnda typer. Pro
var emission, avbrott. kortslutning och 
läckning. Inställningstabell och utförlig 
beskrivning medfÖljer. Kr 31 0:-

Vi söka återförsäljare över hela landet. Även privatpersoner kunna antagas 
som återförsäljare. Vi ha de absolut lägsta nettopriserna. Rekvirera vårt nya 
försäljningsprogram med speciell nettoprislista för återförsäljare. Sändes 
mot kr 3 :- i frimärken. 

fllv~ö Sydimport Aktiebolag 
Vansövägen 1 . 12540 Älvsjö 2 . Tel. 08/47 no 34 . Postgiro 4 53453- 3 
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från början gällde flI1I1ans förstärka
re, etc. N u har enligt uppgift Acoustic 
Research grillats - finnan ger som 
känt en nännast ovillkorlig femärsga
ranti världen över som en policy -
och det är en öppen fråga hur AR
garantin skall gå att förena med 
SHFI-medlemskap för Sverigedistri
butören Nasab i Göteborg. Samtidigt 
som Nasab stått i fokus för garanti
diskussionerna har man dock i Göte
borg numera ett medlemsföretag som 
inte bara ger ovillkorlig femårsgaranti 
l1å sina högtalare - de garanteras för 
"Vet, eller i varje fall så länge de fy 
siskt existerar! Var fmns konsekven
sen? 
~ Vi förstår att de här begränsning
arna av garantiåtagandena (som na
turligtvis kan ha olika reellt värde i 
varje enskilt fall) tillkom efter för 
handlingar med organisationen av 
elektriska hushållsleverantörer på sin 
tid och att enhetlighet är rationellt -
men nog tycker man som konsument, 
att ju längre och liberalare garanti, 
desto bättre ; merpriset för detta tycks 
ju, enligt Rateko. komma i andra 
hand för ganska många! - KO liir 
också ha yttrat att det är förtjänstfullt 
med så lång garantitid som möjligt. 
och det måste man väl instämm a i 
utan förbehåll. Men det tycks alltsa 
inte vara intressant för berörda bran
scher, oaktat ofta deklarerad omsorg 
om kunder och, som nu, uppmaning
ar till garantifonder och dylikt? 
~ Till sist: SHFI har enligt uppgift 
bestämt att man från och med 1977 
års i bokfonn redovisade produktbe
stånd skall ange alla högtalarpriser 
som pris per par, detta sedan en kö
pare klagat hos KO över att han nå
gonstans blivit vägrad att köpa en 
högtalare. Förfarandet är inte att re
kommendera. Den som vill ha en mo
noljudkälla eller vill ersätta en för 
störd högtalare eller den som vill köpa 
en tredje högtalare som t ex mittkanal 
och den - antagligen proffsverksam 
me kund - som vill ha bara en ensta
ka högtalare för t ex något kontroll
ändamål måste rimligen kunna få kö
pa det önskade och naturligtvis alltid 
bli upplyst om ett reellt styckepris. 

Nytt handelsbolag 
säljer Dahlquist 

US 

Göran Rudling och Bård Beckman 
från gamla DjungeUjud har sedan 
några månader drivit distribution av 
den amerikanska Dahlquisthögtala
ren genom den nya firman In Orbit. 
Högtalarna säljs numera genom Hi 
fi -handeln och In Orbit importerar. 

Senaste pris RT har lyder på ca 
3 450 kr med mom s och då det här 
läses har man utöver DQ 10 - enda 
modell som kommer att säljas här -
en ny basrnodul, en s k sub-woofer 
vil.ke~ skall tillkopplas ett DQ lO-par: 
Lar lata bra, enligt uppgift. 

I skriVFlnde stund väntas konstruk
tören Jo .. Dahlquist till Stockholm för 
att personligen lansera djuptonsenhe
ten till högtalarna. 

Ljust budskap: DQ-tiorna går nu-

mera att få utan begravningstyg: Lju
sa fronter kan väljas! 

In Orbit finns Artillerigatan 84 och 
tel är 08-678069. 

Stororder 
till SRA: 
Svenska Radio AB har frän Vägver
ket fått en order på nära 12 mkr. Or
dern avser ett automatiserat system 
"Automatic", som har selektiva indi: 
vid- och grupp anrop. Dessutom letar 
stationen reda på en ledig kanal av åt
ta disponibla. 

Systemet är utarbetat i samarbete 
med Vägverket och Sveriges åkerior
ganisation. Detta innebär att Vägver
ket har samma möjligheter till radio
förbindelse med inlejda fordon som 
med sina egna, vilket är nödvändigt 
vid exempelvis snöväder och andra 
trafiksvårigheter. Ä ven skogsbolagen 
och organisationerna för länsaIanne
ring - brandbilar, ambulanser och 
läkarbilar - har samma system lös
nin~. 

SLINGAN 

Apropå decembernumret 
av R T rörra året .. . 

har R T -läsaren Mats Ekman i Eslöv 
inkommit med den här begåvade kri
tiken. Den betryckte redaktören kan 
bara glädjas åt att Mats inte är sar
kastisk också över det helt omotivera
de kolontecknet nedtill på omslaget. 

(K)Analhumor bör undvikas i RT 
Vi skall skriva 4-kanalstereo, 7-kanal: 
slutsteg osv och märk väl, vi skall hel 
ler inte stamma - "Sjukanalsslut
steg" har nu fått hela två "s" för m yc
ket. Sammansättning med dubbel-s är 
oftast onödigt i vårt språk. "Tidkon
stant" och "fotbollmatch .. håller vi 
på. 

Hej och tack Mats. 
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Otto, vår osynlige 
4-bente FFV -vän 

På 26 s k driftställen hamras det och 
kabeldras det å det livligaste sedan en 
tid: Sveriges Lokal Radio drar in lan
det över, och då det här läses har t ex 
verksamheten längst uppe i norr samt 
i Södertälje startat - eller skall göra 
så under februari månad, lovar man. 

Förenade fabriksverken har genom 
våra vänner UnderhållsseklOrn i Ar
boga också haft bräda dagar, dä man 
nämligen levererar vitala delar av ut
rustningen: Dels den s k program ser
vomixern, dels de behövliga centrala 
växelstativen. PSM och CVX förkor
tas de; den förra enheten benämns 
dock internt vid SLR "0110". - Bå
da skall i sinom tid presenteras i RT, 
hoppas vi. Under tiden ordnar vi en 
liten pristävling, föranledd av FFV:s 
utsända pressbild med åtföljande text : 

"Christer Bergström kontrollerar 
programservomixern som medger all 
reportern är sin egen tekniker. " 

Nu uppgiften: V AR DÖUER SIG 
PSM I BILDEN? Och: 

HUR MYCKET FICK B FÖR 
ATT MED SIN TORSO REKLAM 
KAMOUFLERA VISST LÖSÖRE I 
RUMMET? 

Alla som svarar sånt som " Hew
Iett -P ackard distorsionsan al ysator", 
"Tektronix-skop", " Krohn-Hite gene-o 
rator" etc blir diskade och kommer 
icke i fråga för Pejlings förstapris, en 
fri fotvandring för två Arboga t o r 
vid tjänlig årstid. 

Starkt stereoår 
for veckopressen 
- Nå, flickor och pojkar, vad ska vi 
testa till det stora Hem - & Kaknum 
ret? sporde redaktionschefen Cicero 
Lekman med en forskande blick runt 
Vecko-Menyns församlade reporter
och Expertstab : 

- Ska vi köra Allt om Vin eller 
Allt om Stereo? förtydligade ' han tål
modigt. 

- Stereo, sa någon. Vi korar för 
stås Prisvärda Paketet. Arets Säkra 
Superköp. Atta uppslag i 4-färg . Pa
nel. Expertsnack. The same procedu
re as every year, huh? 

- Vi Väljer Ut, Vi Sätter På Vi 
sätter Ihop, Vi Lyssnar, Vi Kora; ... 
mumlade redaktionssekreteraren Ivar 
Blajberg prövande bakom halvslutna 
ögonlock. Jaha, det blir nog OK. Vem 
blir Expert den här veckan då? 

- Min brorsa, sa någon. Han är 
en jävel på stereo. Har jobbat två år 

på lagret till en radiobutik. Han har 
faktiskt en 35-wattare å han ... 

- Bra, avbröt Lekman auktorita
tivt. Men vilka ställer upp som Panel? 
Som Vana Lyssnare med Register? 
Det får inte gärna bli som sist, då ni 
bara snackade om hur taskigt ni 
egentligen hör, hur lite musik ni hör 
och att det gör skit desamma vad folk 
köper. . . å nån trodde att "mellan
akt" var nåt man köper mellis i . .. 
jävlar att jag inte såg den texten innan 
den gick! 

Gruppen suckade modstulet. 
- Var lyssnar vi nånstans? undra

de någon sen. 
- Nere i garaget. Där låter det 

mulligt och stort. 
. Det blir tjusiga bilder på det här, 
atertog Blaj berg. Vi tar dig Gittan och 
dig Majsan som blickfång och låter er 
titta fram lite själfullt och truligt blic
kande in i låddan och så omger vi er 
med friska pojkar i maffiga tröjor 
som det står HÄFTIGT ME UUD 
på. Va? 

- Bara vi inte ~krämmer kä ... 
jag menar stora grupper kvinnliga lä
sare? undrade reportern Marlon 
Svensson, 19. Han avfärdades dock: 

- Icke då. Vi sätter Gullbritt och 
matredaktionen pa att Arbeta Om 
Alla Fackord. Det blir folkstereo, det! 
Mjuka, människovänliga definitio
ner ... inget fikonspråk. 

- Kom ihåg att inget Paket får 
kosta över 2 000 bagare, varnade 
Lekman. Sist fanns det dom som und
rade om vi trodde dom va miljonärer 
me våra 3 OOO-kronorsförslag. 

- Vi kan matcha en anläggning 
för SO 000 vi lånar mot nåt Paket. 
föreslog en tjej. A Paketet låter då 
m inst lika bra, förstås! 

- Bra ide, menade alla gillande. 
- Jag vill ha med den där högtala-

ren som gör sig sa bra som blombord. 
gjorde någon ett inlägg från redaktio
nen för stick - & virkning. 

- Visst, mumlade Blajberg lite 
frånvarande. Tänk på träslagen. Vik
tiga grejer. tänk på att det alltid 
finns lite brandskadat att hålla utkik 
efter som Prisfynd. De slår vi på! Ge
nom eld efter watt, hä hä ... vi röjer i 
djungeln åt er ... 

Lekman sammanfattade: 
- Det blir helschusst de här. Vi li

rar lite Svensktopp som folk känner 
igen. Alla får tycka något. Va ba? Vet 
inget om musik ? Det behöver du ju 
inte skriva, mänska! Du drar lite i rat
tarna och drapar sen om Kvalitet å 
Det Stora Ljudet från Vecko-Menyns 
Testade Anläggning, Testad i Miljö 
med vin och levande ljus . .. mysigt! 
Det mysriktiga ljudet. där har jag 
det ... alla kan vara med. 

Gruppen var därpå redo att dryfta 
Den Stora Vinprovningen som instun
dade. 

Invändningen att två aldrig smakat 
annat än brännvin och mell och att 
resten var obekant med allt utom Tin
to och Parador avfärdades, och i si
nom tid kom Vecko-Menyn ut med 
både Prisvärda Paketen Redovisade i 
J ätteexperttest och den Stora Vin bila
gan för Njutare. 



DX-nytt 
i korthet 
Man kan så här års börja hoppas på 
att vintern nått sin medelpunkt och 
att vi sakta börjar gå mot vårljusare 
tider. Även radiokonditionerna börjar 
omsider att ändra karaktär, men vin
terkonditionerna kommer dock att 
dominera ytterligare några veckor. -
Här några globala utblickar : 
• Radio Omdurman i Sudan sänder 
engelska nyheter kl 17.30 - 17.42 
varje dag på 5039 kHz. 
• Även Radio Togo i Togo har en 
engelsk nyhetssändning dagligen kl 
20.50 - 21.00 på 5074 kHz. 
• All (ndia Radio har f f g inlett ett 
speciellt program for DX-are. Det he
ter - originellt nog - "Calling DX
ers" och sänds den sista måndagen i 
varje månad över lokal stationen i 
Hyderabad kl 14.15 - 14.30 på mel
lanvåg 1380 kHz. Denna mellanvågs
station hörs här i Sverige under goda 
konditioner på vinterhalvåret, så 
chans att höra programmet finns. Vi 
får hoppas att det så småningom även 
kommer på kortvåg. 
• Radio Nepal är en station som 
brukar höras bra vid den här årstiden 
bl a på 5007 kHz. Man har nu startat 
en ny 100 kW-sändare som är verk
sam på frekvenserna 3424 och 7105 
kHz. 

• " DX-ismo Argentino al El Mun
do" heter ett DX-program producerat 
av Club DX Argentino International 
och som sänds över RAE i utlands
programmet onsdagar kl 20.19 på 
11710 kHz och går i repris påföljan
de torsdag kl 02. 19 och 05 .19 på 
9690 kHz samt foljande söndag kl 
00.03 på 11710 kHz och kl 03.08 på 
9690 kHz. 

• Radio South Africa sänder nu si tt 
DX-program på engelska i totalt sju 
sändningar. På onsdagar kl 17.35 och 
22.35, torsdagar kl 00.05, 15.35 samt 
lördagar kl 17.35 och 22.35 och mån
dagar 00.05. Dessutom sänds pro
grammet på tyska, holländska och 
franska. 

• Trans World Radios program för 
DX-are, "DX-special". sänds nu även 
över relästation i Swaziland. Pro
grammet sänds lördagar kl 
06.00 - 06.16 på 4790 och 9590 kHz 
och i repris kl 18.00 på 4790 kHz. 
Eventuellt planeras även alt sända 

ox
ING 
Börge Eriksson 
rapporterar 

programmet över en relästation på ön 
Bonaire. 
• DX-are som är intresserade av Ti
me Signal Stations kan få en 30 si 
dors publikation med uppgifter om 
sådana stationer från Gerd Klawitter. 
D-4430 Steirifurt . Ochtruper Strasse 
38. Västtyskiand. mot fyra internatio
nella svarskuponger. 
• Vart tredje år anordnar internatio
nal Short Wave Club i England en 
världsomfattande omröstning som 
gäller att få fram den populäraste ra
diostationen. Omröstningen är öppen 
for lyssnare runt om i världen och bi
dragen skall vara insända senast 28 
februari. I omröstningen skall man 
anteckna de fem stationer man har 
som favoriter och med högst 30 ord 
(på engelska) motivera valet av sta
tion nr I. En mängd priser kommer 
att lottas ut bland deltagarna. Röst
sedlarna skall sändas till Mr G C 
Gibbs, 118 Bournemouth Park Road. 
Southend-on-Sea. Essex SS2 5LS. 
England. 

Trans World Radio, 
Sri Lanka: Nu i etern 

Om byggnationen av den nya relästa
tionen på Sri Lanka gått enligt pla
nerna har Trans World Radio nu den
na station igång. N är projektet var på 
planeringsstadiet beräknade man 
kunna starta sändningar redan under 
hösten 1976, men en hel del forse
ningar uppstod under byggandets 
gång och premiä[programmet upp
sköts till januari - februari 1971. 

Stationen kommer endast att sända 
på mellanvåg men med en effekt av 
400 kW och kommer troligtvis därför 
att bli hörbar även på våra breddgra
der. 

Programmet kommer dock i forsta 
hand att rikta sig till Indien, Pakistan. 
Burma och Bangladesh och beräknas 
täcka en folkmängd på 700 miljoner. 
Huvuddelen av programmen kommer 
att produceras i egna studiolokaler på 
Sri Lanka, men även kristna organi
sationer i andra delar av världen 
kommer alt svara for en del av pro· 
-gramproduktionen som de speciellt 
vill att den skall nå befolkningen i 
dessa länder. 

Chef för Trans World Radio på Sri 
Lanka är Duane Gow (tillsammans 

• Speciellt DX-programfrån Indien. 
• Trans World Radio nufrån Swazi
land. 
• Relästationen på Sri Lanka invigd. 
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J en spaltfor någon månad sedan redogjorde vifor aU 1976 varit eu ganska 
slätstruket DX-år. Endast eujätal nya latinamerikanska stationer hade hörts 
under året. J slutet av 1976 började en av dessa stationer all sända QSL till 
DX -arna. Det var Radio Inca del Peru som sände på 4762 kHz. och vi visar här 
det kort stationen använder. 

med hustrun Millie), och de kommer 
att ha en personal på 15 - 20 perso
ner till sitt forfogande. Duane Gow 
har tidigare tjänstgjort på TWR:s sta
tion på Bonaire. N är detta skrivs har 
inte TWR kunnat meddela RT den 
frekvens som den nya Sri Lanka
stationen kommer att sända på, men 
vi återkommer till detta i ett senare 
nummer. 

Dock hade man vänligheten att 
ställa en del fotomaterial från Sri 
Lanka-bygget till RT:s förfogande, 

men brevet hade farit mycket illa un
der postgången och bilderna var vik
ta. Ett foto gick dock att rädda. Det 
visar grundaren och ledaren fOr Trans 
World Radio, Dr Paul E Freed. un
derteckna kontrakten om sändnings
rätten från Sri Lanka med chefen för 
Sri Lanka Broadcasting Corporation, 
Mr R idgeway Tillekeratne. 

Dr Paul E Freed till vänster och Mr 
Ridgeway Tillekeratne undertecknar 
kontraktenfor TWR:s sändningar 
från Sri Lanka. 
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Den bästa referens vi kan ge d~ 
Sveriges Radio, spelar musiJ 

När vi för några år sedan presenterade världens första direktdrivna skivspelare så var det inte under
ligt att radiobolagen stod i kö. Äntligen hade man fått en skivspelare utan de drivremmar och mellanhjul, som 
länge varit allvarliga källor till svaj och rumble. Äntligen hade man fått en startsnabb skivspelare som nådde 
exakt hastighet på bara bråkdelar aven sekund. 

Överst till vänster ser du den nyaste och mest utvecklade av våra direktdrivna skivspelare. Den 
heter Technics SP-lO MkII och har blivit standard för ett flertal radiostationer i världen. SP-lO MkII drivs av 
en borstlös likströmsmotor som är inbyggd i själva skivtallriken. Den ger nästan inga vibrationer alls och för
brukar en tiondel aven vanlig växelströmsmotors effekt, vilket medför avsevärt mindre värmeutveckling och 
därmed mindre slitage. (Vi har en testspelare igång dygnet runt sedan fyra år tillbaka och vi kan inte upptäcka 
någon försämring av mätvärdena ännu.) 

Med SP-lO har också skivspelaren tagit klivet in i kvartsåldern. Hastigheten regleras på samma sätt 
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if att 32 radiostationer inklusive 
Jå våra skivspelare. 
som tiden i kvarts klockorna. En kvartskristall vibrerar tiotusentals gånger i sekunden och ger ständigt en referens
hastighet som sedan den fas-låsta servo kretsen jämför med och vid behov korrigerar. Tillförlitligheten är så stor 
att om du spelar en hel LP-sida så är den sammanlagda avvikelsen maximalt 0,036 sek! Och från stillastående 
behöver skivan bara ett tolftedels varv för att nå exakt rätt hastighet. 

Vridmomentet är hela 6 kg/cm, vilket kanske inte säger så mycket. Men låt oss leka med tanken att 
vi skulle belasta skivtallriken med 500 tonarmar på en gång. Det skulle inte märkas den minsta hastighetsav
vikelse ändå! 

Nu kostar en sån här professionell skivspelare ganska mycket pengar. Runt 5.000: - får du räkna 
. med. Tycker du det är i överkant behöver du ändå inte misströsta. För Technics övriga skivspelare som du ser 
här på bilderna är nästan lika bra . • Technics 
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Musikelektronik 

Modemorgel 
som hembygge - Del 6 

•• Den väsentliga skillnaden mellan pia
no och orgel - med hänsyn till speItekni
ken - är att pianot i princip bara har en 
enda klangfärg. Nyanseringar i tonkvali 
teten måste arbetas fram med fingrarna 
genom en speciell anslagsteknik (vars be
härskning kräver mångårig träning och 
ett uppövat öra), medan orgeln styrs via 
kontakter, som bara överför en binär Ua/ 
nej) funktion. Någon speciell anslagstek 
nik behöver därför inte tränas upp. Detta 
utesluter dock inte att man bör tillägna sig 
en god spelteknik, vilket innebär både 
fingerfärdighet, registreringskonst och an
vändning av spelhjälpmedlen. Därmed be 
rör vi tern at i detta artikelavsnitt. 

Ar ERNST KARMANN 
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SpelhjäIpmedel för 
större variationer 

Spelhjälpmedlen ökar orgelns uttrycks
förmåga och variationsrikedom. De kan 

Tabell I 

EjJektväljaromkopplaren 
Omkopplare Funktion 
SI perkussion tilVfrån 
S2 perkussion kort/lång 
S3 repeat tilVfrån 
S4 tremolo tilVfrån 
S5 tremolo snabb/långsam 
S6 etTekter till 

fasregister/sinusreglar 

vara koppel, som möjliggör att den ena 
manualens register kan användas av den 
andra manualen (eller pedalen). Det kan 
vara vibrato, tremolo, svällaren och effek-

Tabell 2 

Fot lägesomkopplaren 
Omkopplare 
S7 
S8 
S9 
SIO 
SlI 
SI2 

---{!!D-

~ 
-@}-

---@}-
--@}-

--@-

Funktion 
etTekter till 16 ' 
etTekter till 8 ' 
etTekter till 4' + 5 1/3' 
etTekter till 2 2/ 3' 
etTekter till 2 ' 
etTekter till l ' + I 3/ 5' 
+ 1 1/3 ' + mixturer 

~ 
-@}-

~ 

---crur--
~ 

a~~ 
--ffi!}- ~ 
~ --@r-

~CV~ 
-illD- ~ 
-@}-~~ 
C§:::] ~ 
-@}- ~ 
-illD-CC]---@}-

---mrr- ~ 
----ffiI}- 8 ---{lli}-

~ ---{lli}

c::::::lli::J r:\ ----@--
~ ~ ---§D-

---{ID- ---@}-

----@}- 0 ~ 
----ffiI}- ~ 
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--@D- ---{ill]-

abcdefgh ik mnopqrstu'll 

Fig I. a) Kretskortet for elTekte~na i skala 
I: I. b) Komponentplaeering. 

Tabell 3 

Potentiometerfunktionerna 
Potentiometer Funktion 
PI etTektvolym 
P2 tremolostyrka 
P3 repeaterfrekvens 



Musikelektronik 

Föreliggande avsnitt av orgelbyggserien behandlar de liudeJfekter som är möjliga genom att olika 
tillsatser kompletterar grunduiförandet: 
perkussion, repeat, insvängningstremolo, insvängningsvibrato, sinusperkussion, sustain till qfekter, 
sustain-shatter, kontrakussion, Hawaii-qfekt och en qfekt som Wersi kallar ''slalomatik ': 
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Fig 2. a) Kretskortet for wah-wah i skala 
l: l. b) Kom ponentplacering. 

ter av olika slag. 
Koppel används egentligen bara i pip

orglar och då i sakrala sammanhang. De
ras primära uppgift är oftast att ekonomi
sera registren, dvs att använda samma re
gister i flera sammanhang, samtidigt som 
de har en viss förställningsfunktion, alltså 
att koppla in en hel registerkombination 
med bara en enda knapp: 

I orgelns tongenerator är vibrato som 
kan varieras både i styrka och frekvens 
redan integrerad och även katedralseffek
ten (en mycket långsam svängning om ca 
0,5 Hz) är med. Svällaren (fotpedalen för 
volymkontrollen) hör till förstärkaren och 
har beskrivits tidigare i del 4. Tremolo är 
en periodisk volymvariation (ett "ampli
tudvibrato") som ingår i "effekterna". Ef
fekterna kopplas i regel till orgelns över
manual. 

en 
c" 

" " ,.,., 
CM C .. I""" .. 

~ 

I. ,{,----
C? ~, 

Den elektroniska kopplingen för etTek
terna är uppdelad på tva kretskort, se fig 
l och 2. Principschemat för det första 
kortet visas i fig 3. För inkoppling och 
kontroll av effekterna finns två grupper 
om vardera sex vippomkopplare, en 
tryckomkopplare med åtta funktioner 
samt fyra potentiometrar och en knäsväl
lare, Omkopplarna SI - S6 väljer olika ef
fekter, medan S7 - S12 lägger effekterna 
till valfria fotlägen. Denna fördelning till 
exempelvis bara ett fotläge ger en mängd 
mycket användbara kombinationer, som 
t ex att göra tonansatsen mera aggressiv 
(genom att lägga en kort perkussion till 

CII 

CII f1.C16 
CII jo .. ). .... 

Fig 3. Effekternas princip
steras voly
mn i forstär-

schema. Med P ju 
men till ett minm 
karens strypta läg e. 

2 2/ 3' ), vilket även tillåter efterliknande I 
av "chiff' hos piporglarna. 

RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1977 31 



-

Musikelektronik 
Tabell 4 

Komponentförteckning 
för effektenheten 

RI 3.3 MIl R23 
R2 330 1/ R24 
R3 10 kIl R2S 
R4 10 kIl R26 
RS 330 kIl R27 
R6 47 k!1 R28 
R7 I k!! R29 
R8 I,S kIl R30 
R9 2,2 kIl R31 
RIO utgår R32 
Rll I MIl pot R33 
RI2 l) R34 
R13 jumper R3S 
RI4 4,7 MIl R36 
RIS 47 kli R37 
RI6 47 kIl R38 
RI7 47 kIl R39 
RI8 100 kIl R40 
RI9 10 kIl R41 
R20 6,8 MIl ~42 
R21 47 kIl R43 
R22 22 kl! pot R44 

Fig S. Elfektväljaromkopplaren bakifrån (ledning 
26 går till sinusperkussion). 

GENE .... rORf'lATlNE . VI 8RATO Ttll 

-'""'10.;3:---- Noch EF n . Stift. 

Fig 4. Omkopplingen permanentvibrato/ 
insvängnings vibrato. 

Fig 7. Övermanualens tilterkretskort med led · 
ningarna till fotlägesomkopplaren. 
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R4S 10 k~! Tt,n BC I73 
R46 I k~! T3 BC341 
R47 10 k~l T4 BC 2S1 
R48 I ku TS-T7 BCI73 
R49 47 kIl T8, T9 FET 
I) potentiometer "perkussionstid" Dl-D7 IN4148 
(100 kl/) ikontrolIpanelen. ZD ZF IO (10 

100 kIl pot CI 47 nF V) 
I MIl C2 0.33 IlF De vid RII. R22. R23 och R31 

2,2 MI! C3 I IlF nämnda potentiometrarna är trimpo· 
10 kli C4 100 IlF tentiometrar och sitter på kretskortet. 

3.3 kIl CS I IlF 
330 k!l C6 I IlF Tabell 7 

I k!1 C7 0,33 IlF Komponent-220 1/ C8 0,33 IlF 
100 kIl pot C9 0,33 IlF rörteckning 
47 kIl CIO 0,33 IlF 

220 kli Cll 0,1 IlF för "slalomatik" 
I MIl CI2 4,7 nF 

47 kIl C13 0, 1 IlF RI 47 k!l 
10 kIl CI4 10 nF R2 ISO kIl 
I ,S M!I CIS 3,3 nF R3 10 k!l 
I,S kIl CI6 4,7 IlF R4 10 kl! 
47 k!1 Cl7 0,1 IlF RS 470 kIl 

I kIl CI8 100 IlF R6 2,2 MI! 
100 kIl P I M !l TI. T2, T3 BC237b 
3,3 kIl PI 100 k!1 PI 100 k!l trim 

470 kIl P2 100 kIl pot 
3,3 M!I P3 470 kli 01.02 IN4148 
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Den perfekta förstärkaren. 
Det är vad många säger om Ken
woods Model 600, förstärkaren som 
vidgat gränserna för vad som är möj
ligt att uppnå med en förstärkare. 
När Model 600-programmet startade 
studerade Kenwoods ingenjörer 
först alla krav som då ställdes på 

en bra förstärkare. De analyserade 
problemen ur alla tänkbara syn
vinklar och drog viktiga slutsatser, 
bl a upptäckte de en nästan alltid 
tidigare förbisedd typ av förvräng
ning av stereobilden: dynamisk 
överhörning. 

Frekvensanalys av dynamisk överhö rning, t vett gemensamt nätaggregat. I h Model 600 dubbla nätaggregat. 

Dynamisk överhörning 
Normalt är det bara den statiska 
(»vanliga») överhörningen som 
mäts med konventionella mätme
toder. Statisk överhörning upp
står vanligen från läckning mel
lan kanalerna och den märks spe
ciellt i diskanten. 
Dynamisk överhörning påverkar 
däremot basområdet. Den beror 
på att effektförbrukningen vid 
låga frekvenser i den ena kanalen 
minskar spänningen över den in
terna impedansen hos nät delen 
vilket överförs till den andra 
kanalen och visar sig som svår 
distorsion. 

Dubbla nätdelar 
De viktigaste fördelarna med 
dubbla nätdelar är en betydligt 
reducerad distorsion, en exaktare 
stereobild med högre definition 
av instrumentens positioner och 
bättre tredimensionalitet. Basen 

Den vanliga statiska mätningtm 
.av överhörningen är otillfreds
ställande eftersom den in te på
verkas av den dynamiska över
hörningen. 
Med utgångspunkt från detta in
förde Kenwoods ingenjörer ~n 
ny mätstandard som bättre klar
gjorde hur en förstärkare i prak
tiken reproducerar komplexa 
musik signaler. Mätmetoden vi
sad.e att lösningen på problemet 
med dynamisk överhörning be
stod i att, som hos Model 600, 
använda dubbla, oberoende 
nätdelar. 

blir djupare, renare och mer 
distinkt och transientåtergivningen 
blir hörbart förbättrad. Därigenom 
uppnår man en bättre verkan i 
djupled och alla de subtila nyanser 
som en högkvalitativ inspelning 
innehåller kan återges riktigt. 

"",ss ~r- TJ:'.Q.ffif ~ q J ;-; ~ 

j I'. L , 
() 

DC-förstärkare 
Model 600 har dessutom ett DC
kopplat sluts teg med en frekvens
gång från DC till 70 kHz +OdB, 
-1,OdB. När man matar en signal 
till förstärkaren fmner man att 

Ytterligare några saker 
Model 600 har en uteffekt på 
130Wx2 RMS över 20-20 000 Hz 
(8 ohm) med en THD mindre än 
0,08%. Förförstärkaren är helt 
FET-bestyckad med ICL (utan 
ingångskondensator), den har en 
ny, okonventionell dubbelverkande 

600 T - en matchande 
Kenwoodtuner 
Känslighet i stereo en!. IHF 

(75 ohm) vid 46dB S/N 19/1V 
Signalbrusavstånd i stereo 76dB 
Distorsion i stereo vid 1kHz 0,08% 
Kanalseparation 50-10 000 Hz 45dB 
Störsignaldämpning 120dB 
Spegelfrekvensdämpning 120dB 
MF-dämpning 120dB 

vågforinen från förstärkaren är 
identisk med signalen från gene
ratorn. Detta är ytterligare en 
faktor som bidrar till välljudet 
i Mode1600. 

nivådämpare för volymen: flexibla 
tonkontroller med valbara bry t
frekvenser och pickup-ingångs
steg med valbara impedanser. 
Lyssna på Model 600 och upp
täck själv varför så många kun
niga ljudentusi'lster tycker den 
låter så ofärgad och ren. 

Model500 
Model500 är en annan förstärkare 
i Kenwoods HiFi-program. 
Den är identisk med Model 600 
förutom att den har en uteffekt 
på 100Wx2. 

KENVVOO D 
Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 171 17 Solna 8 MEDlEM AVSVENSKAHIF,lNsnTUTET 
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Musikelektronik 

Tabell S 

Komponentförteckning 
rÖr wah-wah-enheten 

RI 100 kil R6 
R2 100 kil R7 
R3 100 kil R8 
R4 220 II R9 
RS 2.2 MI! RIO 

Fig 12. Kretskort över slalomatiken i skala 
1:1. 

Fig 8. Kretsschemat för wah-wah. 

Fig 9. Perkussion + sustain. 

Fig Il. Repeat + sustain + shatter. 

Orgelns olika 
effekter 

~ Perkussion gör att tonernas am plitud 
(ljudstyrka) minskar mer eller mindre 
snabbt omedelbart efter anslaget (skall ej 
förväxlas med "sustain", där tonen mins
kar långsamt när man släppt tangenten). 
Slag- eller knäppinstrumentens tongivning 
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RH 220 kl! C3 4,7 IlF 
RI2 47 kil C4 0,22 IlF 
R13 2.2 kil CS 0,022 IlF 
RI4 22 kil C6 0,022 JlF 
RIS 10 kil C7 0,022 IlF 
RI6 2.2 Mil C8 470 IlF 

10 kli RI7 2,2 kil Tt BC237b (BCI7Ib) 
100 kil RI8 3,3 Mil T2 BC237b (BCI7Ib) 
4,7 Mil RI9 2,2 kil T3 MEFI02 (BF24SA) 
4,7 Mil CI 4,7 IlF T4 BC237b (BCI7Ib) 
3,3 Mil C2 0,22 IlF PI I Mil trimpot 

~ .• ~v--------------------____ ~+-~------~--~~----~-, 

~=-----:J, l 
POliOl-

_EF~" I 

-- ----------------------~ 

-.. IOVW/2
1 

__ -
KnIo

• )11-------__ ---' 

P2, K ....... 
P3, _ 

P4: lautstiftt. EIIek. 

_EF12_b 

hg 10. Rcpeat + sustain. 
r------r-----~------------------__C1 - +15V 

r 
EF72, 
Punkt b 

I 

I 
evtl. Wah·Wah 

Au. 

Eln 

vergL Text ! 
~----~-----+------~------~----C9--MuM 

~~,. ~."'._l""--' 
~~. sw....it.c._'--.. ___ roo4 

1101.1-. _ 11_" Km. 

Fig 13. Schemat för slalomatiken. 

kan efterliknas. Omkopplingen sker med 
S2 (tabell I). Perkussion utlöses vid ett 
nytt eller förnyat anslag. Vid legatospel, 
dvs när den nya tangenten trycks ner in
nan den gamla har släppts, utlöses inte ef
fekten. Detta ger en utövare möjlighet till 
att allt efter spelsätt lägga effekten på vis
sa toner, medan andra förblir opåverkade. 

Som kopplingsschemat i flg 3 visar, be
står perkussionskanalen aven förstärkare 
(T7, T8, T9) som stryps med en inställbar 
tid konstant efter nedtryckning aven tan
gent. Strypningen sker med en sägtandim 
puls som spärrar T8 och vilken alstras av 
T3/T4 och som i sin tur styrs av Tl / T2. 
De sistnäm nda transistorerna utgör en 
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Tabell 6 

Funktionsomkopplaren för 
wah-wah 

Kontakt Funktion 
I mainlensemble 2 

(se stora blockschemat) 
2 sustain (piano) till 

effekterna 
3 sustain - shaUer 
4 kontrakussion 
5 svävningsvibrato 

(katedraleffekt) 
6 insvängningsvibrato 
7 wah-wah-automatik 
8 wah-wah hand/knä 
9 wah-wah tilVfrån 

10 oanvänd 

en 

::o 

.... 
u: 

If) 

... 
M 

'" 
:!:J 

Fig 14. Anslutning av slalomatiken till tonge
neratorn. 

signalförstärkare för de via ledning 27 in
matade 4 ' -signalerna, sa att hela effek ten 
heten styrs kontaktlöst. 
~ Repeat kallas även "reiteration" eller 
"mandolineffekt". Den är i princip en au
tomatiskt upprepad perkussion. vars fre
k vens är väljbar med P 3. EfTekten uppstar 
genom att en periodiskt upprepad sag-

Musikelektronik 
Fig 12b. Kretskortet för slalomatik. 

Slag- och knäppinstrumentenIi 
tongivning kan efterliknas 
med perkussion. 

tandimpuls alstras U\ T3/T4. Genom att 
använda en sägtand rör styrning av re
peatfunktionen far man en mycket "rikti
gare" mandolineffekt (snabb insvängning 
- knäppeffekt, langsam utsvängning) än 
vad som vanligtvis presteras i manga and
ra orglar. där man bara hackar sönder 
signalen med en mer eller mindre defor
merad fyrkantvag . När ingen tangent är 
nedtryckt. avstannar repeatgeneratorn 
automatiskt, sa att inget hackande bak 
grundsljud uppstar i spel pauserna. Vid 
anslag börjar effekten alltid med ett maxi
mum. 

~ Insvängningstremolo fär man fran tre
mologeneratorn TS /T6. som arbetar obe
roende av perkussionsgeneratorn och som 
därför kan kom bineras med denna. Has
tigheten kopplas om med SS (bada hastig
heterna är inställbara med R22 och R23 
resp), och styrkan regleras med P2. Tre
molo paverkar (i motsats till vibrato) inte 
tongeneratorn och möjliggör därför exem 
pelvis spel pa övermanuaJen med tremolo. 
medan man kan spela pa undermanualen 
utan tremolo. Tremologeneratorn alstrar 
en sinusfrekvens (variabel mellan 2 - 10 
Hz) och startar först efter det att en tan
gent tryckts ned. Därför börjar tremoloef
fekten med en viss fördröjning. Snabba. 
kort spelade toner paverkas inte. 

~ Insvängningsvibrato kan fördröjas lik 
som början av tremolo. Detta är musika
liskt sett m ycket mera värdefullt än vad 
ett permanent vibrato är. da "riktiga" in 
strument (fiol. trumpet. klarinett osv) all
tid börjar frekve nsmodulationen först ef
ter en viss, stationär insvängningstid. F ör
dröjningen far man genom att inte använ
da den i tongeneratorn integrerade vibra
tiogeneratorn, utan att styra den av tre
mologeneratorn. Detta ger ytterligare en 
fördel; om tremolo och vibrato används 
samtidigt. sa är de synkroniserade. 

Använder man bade perkussion och in
svängningsvibrato. pabörjas vibrato rörst 
efter perkussionens utsvängning pa de fot
lägen som inte är kopplade till perkussion. 
Båda dessa egenskaper är mycket önsk
värda. Vibratofunktionen utlöses - om 
insvängningsvibrato används - genom 
spel pa övermanualen. sa att spel enbart 

på undermanualen förblir vibratofritt. 
Om kopplingen perm anentvibrato/ 
insvängningsvibrato visar flg 4. 

Omkopplarna enligt tabell' och 2 vi 
sas iflg 5 och 6 beträffande inkopplingen. 
Fig 7 visar hur skärm ledningarna i flg 6 
kopplas till övermanualens filterkretskort. 
Bryggorna vid pilarna klipps bort. Se 
ävenflg 5 i del 4. 
~ Sinusperkussion far man enligt följan 
de: lngangarna hos en sinusregelsats. lik 
nande den i del S beskrivna, kopplas pa
rallellt till den ordinarie sinusregelsatsen. 
medan utgangen kopplas till ledning 26 
(fig 5). Därmed kan a!la de tillgängliga 
nio fotlägena matas in i efTektenheten och 
därifran adderas till bade den vanliga si 
nusregistreringen och till fasta register. 
samt även spelas enbart som solostäm 
mor. Resultatet är mjuka klockliknande 
toner i ett otal kombinationer och klang
färger. Inkopplingen framgar av orgelns 
blockschema. 
~ Wah-wah innebär att den spektrala 
sammansättningen (övertonhalten) av to
nerna ändras. Lyssningsintrycket pamin
ner om den effekt man kan fa da en sordin 
förs in och ut i en trumpets klockstycke 
och kan beskrivas med vokalerna oa-oa, 
äi-ai och aoa-aoa. Effekten styrs antingen 
för hand med en skjutpotentiometer eller 
med knäet, som över en hävarm paverkar 
en potentiometer (s k knäsvällare). Den 
kan även styras helautomatiskt av tonen 
själv eller av effekterna perkussion, repeat 
eller tremolo. Genom att man f1yttar 
wah-wah-potentiometern till ett nytt läge 
kan alla register modifieras. därför att de
ras övertonsammansättning förändras. 
Särskilt verksam är effekten da den an
vänds vid mycket övertonsrika register 
som trum pet. klarinett. oboe. fagott. ran 
ken osv. 

Funktionen är den att en signal - van
ligtvis kommande fran stift v (eller ledning 
29) i flg 3 - m\ltas in i punkt 8. flg 8, 
förstärks i T2 och läm nar enheten i punkt 
S. Klangförändringen uppnas av Ll / CS. 
vars resonansfrek vens är variabel i förhal
landet l: 10 genom variation av handreg- • 
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Med slalom a tik och repeat kan man 
få vissel- och kvittereJTekter. 

lagets (P2) eller knäsvällarens (P 3) läge el 
ler med en styrspänning fran etTektenhe
ten. 

Till byggpaketet hör en lO-polig tryck 
omkopplare med funktioner enligt tabell 
6. 

~ Sustain till effekter innebär att man 
får dubbelanslag i samband med perku
sion så till vida. att man får perkussion 
vid tangentens nedtryckning och sustain 
när man släpper tangenten (fig 9). Om 
man kopplar in repeat far man en effekt 
som illustreras i fig 10, dvs repeat sa 
länge tangenten är nedtryckt, och opa ver
kad sustain efterat. En analog effekt rar 
man för tremolo. 

~ Sustain-shatter utökar effekten enligt 
fig 10 med att få repeat eller tremolo även 
under sustainperioden, sefig Il, vilket ger 
en mycket intressant effekt. 

~ Kontrakussion utgör motsatsen till 
perkussionen, vilket innebär att tonen vid 
varje nytt anslag svänger mjukt in (utom 
vid legatospel, men där förefaller tonan
satsen ända vara mjukare da den före 
gående tonen sammansmälter med den 
nya). Detta är mycket lämpligt rör sakral 
användning, då man dänned far en mjuk 
och piporgelliknande tonansats. Ä ven rör 
vissa solostämmor (flöjt. tuba, dragspel) 
är kontrakussion mycket användbar. 

De övriga funktionerna enligt tabell 6 
har tidigare behandlats. 

~ Hawaii-effekt är en effekt som redan 
är inbyggd i tongeneratorn. Ma,növrering
en sker med en fotkontakt (som man byg
ger på fotsvällaren). Effekten innebär att 
orgelns stämning snabbt sjunker en halv 
ton för att inom ett par sekunder aterga 
till den förutvarande stämningen. 

~ "Slalomatik ". Effektbyggpaketet kan 
kompletteras med ··slalomatik". Detta lil 
la kretskort (fig /2) låter tonen vid varje 
förnyat anslag löpa över en hel oktav (val 
fritt upptill och nedtill). Hastigheten hos 
frekvensvariationen kan regleras med om 
kopplaren "perkussion kort/ lång" och po
tentiometern "perkussiontid'·. Tillsam -
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mans med "repeat'· får man vissel- och 
k vi ttereff ek ter. 

Även "wah-wah" kan kombineras med 
"slalomatik·'. Schemat (fig 13) är enkelt: 
Den från effektkortet utvunna styrspän
ningen förstärks och läggs med valfri po-

laritet (S2) pa tongeneratorns kapacitans
diod (fig /4). 
- Nästa avsnitt i orgelserien kommer all 
handla om pedalens funktion och de kret
sar som hör därtill. • 



Mest köpta! 
hilips kassetter. 

Det är ingen slump att Philips kassetter köps mer än något annat märke i Sverige. 
Philips uppfann kompaktkassetten. Philips har ett komplett sortiment med tre 
bandkvaliteter : Standard , Super och Hi-Fi. Alla med FFS för säker funktion. 
Varje kvalitet har sitt användningsområde. Välj rätt kassett för varje ändamål. 
Läs mer i foldern som finns hos din handlare. 

Philips 
först och störst 

på kassetter 
InformatlonstJanst 5 

PHILIPS 
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RT -special om räknedosor: 
Programmering il1mktiken 
D Att skqffa sig en klar uppfattning om hur användbara programmerbara räknare är kan vara ganska svårt om man 
är hänvisad till studier av broschyrer och liknande . . 
D Vi har för den skull konstruerat ett program med samma innehåll på Hewlett Packard HP-97, Texas Instruments 
SR-52 och Novus 4515. 
D Erfarenheterna av de programmeringarna ger en belysande och god bild av de olika räknarnas egenskaper. 

•• Att räknedosorna numera blir alltmera Jat"" 
lika med möjligheter till att konstruera och am iin 
da sofistikerade program har vi visat i R T:s 
granskningar. Hur bedömer man då olika maski 
ners användbarhet i förhållande till varandra, och 
vad kan man över huvud lösa för slags problem 
med en programmerbar dosa? 

En grundläggande upplysning man får om pro
grammerbara räknare är i regel antalet steg som 
programminnet rymmer. Vi skall i denna artikel se. 
att den upplysningen ensam är ganska ointressant 
och måste ses i samband med maskinens övrigå 
utrustning med fasta instruk tioner, som underlättar 
programkonstruktion och programkörning. 

För att belysa användbarheten av program m er
barheten har vi valt att jämföra tre olika dosor. 
Jämförelsen ger en god bild av såväl fördelarna 
som begränsningarna inom varje system. 

De tre maskiner vi valt att använda är Hewlett
Packard HP-97. granskad i RT /977 nr /. Texas 
Instruments SR -52. granskad i RT /9 76 nr 5 och 
Novus 4515 från National Semiconductor. 

A vsikten här är inte att kora "bästa apparat" da 
en sådan jämförelse vore djupt orättvis. eftersom 
priserna är högst olika. Den senare räknaren har vi 
med som en representant för de billigare program
merbara på marknaden. och då vi inte tidigare pre
senterat den gör vi här en kort genomgång av dess 
företräden. 

Prisbilliga N ovus 4515: 
Programmerbar i 100 steg 

Apparaten arbetar med polsk notation i likhet 
med Hewlett Packards maskiner . men i olikhet mot 
dem har N ovus bara tre operationsregister . vara v 
det övre dessutom töms vid operationer som sin 
och log. 

För lagring av mellanresultat finns dessutom ett 
direkt adresserbart minne. Exponentialfunktioner 
och trigonometriska funktioner utförs också direkt 
från tangentbordet. liksom invertering. kvadratrot
beräkning. kvadrering och framtagning av kon
stanten Jr . 

Man kan göra direkta beräkningar med innehaI
let i minnet genom instruktionerna M +. M - och 
M + x'. som alltså summerar till minnesinnehaI
let. subtraherar från minnesinnehållet respektive 
summerar kvadratiskt till minnesinnehaIlet. 

Programminnet rymmer 100 steg och program
mering kan ske sedan en omkopplare ställts i läge 
load. Fyra särskilda tangenter har speciella pro
gramstyrande funktioner. Kommando del raderar 
senast inslagna programsteg. 

I programminnet kan flera program eller pro
gramdelar läggas efter varandra. Om programmen 
skall vara självständiga. inleder man dem vid pro
grammeringen med skip och använder ock sa in 
struktionen skip till att hoppa över föreliggande 
program vid ex ek veringen. Om ett program förses 
med instruktionen halt, stannar det och väntar t ex 
på nytt inmatat värde. Det färdiga programmet 
kan inte studeras innehållsmässigt rad för rad . men 
ett särskilt läge på programomkopplaren, step, gör 
det möjligt att köra programmen ett steg i sänder. 

Maskinens sifferfönster visar åtta röda Iysdiod
siffror i strömsnålt ljussvag uppenbarelse. I ytterli 
gare strömsparande syfte är dosan försedd med en 
sparautomatik. som släcker siffrorna efter ca 25 
sekunders overksamhet på tangentbordet. 

38 RADIO & TELEVI S IO N - NR 2 - 1977 

Fig l. SR-52 kan forses med skrivare som 
Dosan låses fast vid lådan med nyc-

l nternt förefaller maskinen inte att arbeta med 
flera än åtta siffror. vilket gör att sista siffran i 
många fall kan bli fel. och att detta fe l dessutom 
kan förstoras genom att flera fel ackumu leras i be
räkningarna. e/O ger Novus 4515 t ex som 22026.46 
och vet uppenbarligen inte att den efterföljande de
cimalen är 5. varför den sista siffran borde varit 7 
om talet avrundas till två decimaler. 

Tangenterna är inte försedda med tryckpunkt. 
utan går mycket lätt att trycka ned hela vägen. 
Drivkälla är uppladdningsbara ackumulatorer. 

Samma beräkningar 
ger tre program 

Vi övergår nu till att se närmare på de tre maski 
nernas programmeringsfaciliteter. För att en jäm
före lse skall bli så enkel som möjligt har vi valt att 
göra i princip samma beräkningar på de tre appa
raterna så långt det varit möjligt. Eftersom det inte 
finns något standardiserat eller allmängiltigt pro
gramspråk i sammanhanget. kommer varje dosas 
program att vara unikt. men de är ändå så lika att 
en meningsfull jämförelse kan göras. 

Det program vi tagit fram har vi sjä lva använt 
praktiskt i redaktionens arbete och funnit mycket 
användbart. Programmet används för att ge två 
standard värden av motstånd. vilka parallellkoppla
de ger ett önskat resi stansvärde som ej är standard. 
I stället for resistanser kan programmet naturligt
vis lika gärna användas till induktanser och serie
kopplade kapacitanser utan ändring. 

Standardserierna för motstånd är uppbyggda sa. 
att kvoten mellan intilliggande motstånd i serien är 
konstant. Standardserierna kan t ex benämnas E6. 
E 12 osv. där siffran talar om hur manga värden 
som ryms i varje dekad. Om vi benämner den siff
ran M. kommer multiplikatorn mellan tva intillig
gande motståndsvärden att bli 

Det N :te motståndet i dekaden kommer då att få 
värdet 

N 1i 
(MfIö) = 10 M 

Inom en dekad kan N da naturligtvis inte bli högre 
än M. 

På det viset kan vi konstruera den använda se
rien så. att vi kan ta fram riktiga standardvärden. 
Nu använder man ofta en förenklad variant av det
ta system vid stora toleranser på motstånden. men 
rätta värden är ändå lätta att finna. 

Själva beräkningarna framställs schematiskt i 
jig 4 och går till så. att med utgangspunkt i det 
önskade resistansvärdet. R. tas rorst närmast högre 
standardvärde fram. Detta betecknar vi R l . och 
det utgör det ena av de båda värden vi far till svar. 
Sedan beräknas med vilket motstand detta stan
dardvärde skall parallellkopplas för att vi skall fa 
R. Vi får då fram ett nytt motstånds värde som 
återigen inte är standard. och som vi betecknar 
R2x. där x är tänkt att sta för exakt. då det paral
lellkopplat med R J ger exakt R. 

Fig 3. Den enklaste dosan bland de tre är Novus 
4515. Den saknar såväl skrivmöjlighet som mag
netkortläsare. 1 gengäld är priset en ringa bråkdel ...... 
av medtävlarnas i artikeln. ........ 



KLARSPRÅK OM SANSUI 

Sansui förstärkare AU 3900. 
AU 3900 har helt komplementärt 
kopplade sI utsteg utan utgångs
kondensator. Det ger låg distorsion 
och djup, välljudande bas. 
Genom att A U 3900 har skydds
krets av strömbegränsartyp och 
relä återgår förstärkaren till normal
drift omedelbart efter det att en 
eventuell kortslutning har skett. 
Kretsen skyddar också högtalarna 
vid eventuell likspänning på hög
talarut~ången , samt eliminerar s .k. 
"bump vid tillslag vilket annars 
kan skada högtalaren. 
För att uppnå hög överstyrnings
reserv används direktkopplade 
transistorer med hög matarspänning 
vilket svarar mot dagens moderna 
inspelningsteknik. 
Mikrofomngången är mixbar med 
varje annan ingång, vid varje 
tillfälle. 
För att du skall kunna jämföra AU 
3900 med alla övriga fabrikat, redo
visar vi uteffekten uppmätt med 
hjälp av fyra olika metoder, samt 
övergångsdistorsionen som prak
tiskt taget är obefintlig. 

Max. uteffekt DIN 45500. 

Vänster kanal Höger kanal 
4 ohm 38W 35W 
8 ohm 31 W 30W 

Max. uteffekt l kHzlbegynnande klippning båda kana· 
lerna drivna. 

Vänster kanal Dist. Höger kanal Dist. 
4 ohm 32,5 W 0,12% 24,5 W 0,12% 
8 ohm 27,4 W 0,05% 23,5 W 0,06% 

Max uteffekt (FTC vid 1% THD). Båda kanalerna drivna. 

4 ohm 
8 ohm 

20Hz 
25W 
24W 

40Hz 
30W 
27W 

16kHz 
32W 
28W 

20kHz 
30W 
27W 

Max. uteffekt (FTC vid 0,2% THD). Båda kanalerna 
drivna. 

4 ohm 
8 ohm 

20Hz 
20,7 W 
21,1 W 

20Hz 
22,6 W 
23,1 W 

Signal/ Brusförhållande (rel. 50 m W ut vid l kHz/ 8 ohm). 

Phonoing. 
Extraing. 
Volymkontr. 

lEC lEC vägt A DIN DIN 
vägt A kompens. fremdsp. kompens. 
59dB 86 dB 56dB 61 dB 
63 dB 90dB 61 dB 66 dB 

stängd 72 dB 99 dB 69 dB 74 dB 

Overgångsdistorsion vid 1 W/ l kHz och 10 kHz 

InformatlonstJanst 6 

1kHz 

10kHz 

10kHz 
X-Y 

Sansui tuner TU 3900. 
TU -3900 är den matchande radio
delen och bestyckad med dubbel
grindad MOS-FETpå ingången 
samt utvalda lågbrustransistorer 
för optimal FM-mottagning. Dess
utom levererar nätdelen en kon
stant spänning för stabil funktion 
i alla kretsar där både stereo
demodulator, FM-MF och AM be
står av moderna le. 
Förbättrad selektivitet uppnås på 
flera sätt. Ett av de bättre sätten är 
att använda keramiska filter vilka 
också naturligtvis återfinns i Sansui 
TU-3900, där AM-sektionen har ett 
av]aumann-typ. 
Bra FM-mottagning förutsätter 
hög känslighet tillsammans med 
stort si@allbrusförhållande. 
Sansui TU-3900 har det. 

Vill du veta mer om Sansui A U 3900 
och TU 3!::lOO skall du skicka in 
kupongen. 

Generalagent: 
Magneton AB, 
Tre Liljor 3, 
11344Stockholm. "'_illliillllllil 
1------, 

I Namn I 
I I 
I Adress I 
I Postnr/ Adress I 
L __________ RTd 
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Vi har i texten nämnt att priserna pä de under
sökta apparaterna är högst olika. Priset på appa
rater av föreliggande slag kan också väntas bli 
förändrat med tiden. För dagen gäller följande 
priser: 

beräkning av 
standardvärde 
R1 

beräkning a v 

i - i;--R2x 

beräkning a v 
standardvärde 
R2a 

Fig 4. Schematisk framställning av det pro
gram som behandlas i texten. Det praktiska 
utförandet skiljer sig åt för de tre modellerna, 
men detta schema bildar ändå grund för pro
gramkonstruktionen. 
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Olika prestanda 
olika priser 

Hewlell Packard HP-97 kostar 4825 :- och 
säljs av Hewlett Packard Sverige AB, tel 
08/7300550. 

Texas Instruments SR -52 kostar l 750: - . den 
tillhörande skrivaren PC- lOO I 750: - och bäda 

N u beräknar vi det standardvärde som ligger 
närmast över R2x. Vi kallar det R2a och beräknar 
resultatet av R I paralle llt med R2a samt hur 
många °0 fel resultatet ligger fran R. 

Därefter gör vi om den sista proceduren med det 
standardvärde som ligger närmast under R2x. 
nämligen R2b. Slutligen jämförs de bäda procen
tuella avvike lserna. och det motstånd s värde som 
ger den lägsta avvikelsen från det önskade värdet 
matas ut som R2. Som utvärde ges ocksa felet i '!'o. 

Den praktiskt användbara formen av program
men för HP-97, SR -52 och Novus 4515 framgar av 
fig 5, 6 och 7. 

Lättläst programutskrift 
från "remsdosan" HP-97 

Skrivaren på HP-97 kan användas för att ge en 
utskrift av ett inmatat program förutom att skriva 
resultat av beräkningar. Tryckhuvudet kan skriva 
även bokstäver. och man använder denna möjlig
het sa. att programutskriften dels ger en kod för 
varje tangent och dels i klartext tangenten benäm 
ning. Detta gör att det blir överlägset enkelt att 
rolja en utskrift av ett program. Samma program 
som för HP-97 kan f ö användas till den mindre 
dosan H P-6 7. Bäde program och magnetkort är 
helt kompatibla på de bada maskinerna. 

Utskriften av det aktuella programmet framgar 
av fig 5. Programmet börjar med en del där man 
kan definiera önskad standardserie. Om man inte 
vill kunna laborera med olika serier kan man i stä l
let lägga in en konstant direkt i programmet. och 
da kan programraderna 00 l - 009 uteslutas. 

Vi har emellertid va lt att ha den valmöjlighe ten. 
och vid exekvering av programmet lägger man 
först in önskad serie i x-registret (6. 12 osv) och 
trycker därefter pa tangent A. som i det här fallet 
alltsa utfor operationerna i rad 002 - 008. är 
operationerna är slutforda visas multiplikatorn 

MJlO för den aktuella seri en i sifferfönstret. och 
den finns dessutom lagrad i register I. 

Huvudprogrammet börjar pa rad 010 med LBL 
B, och detta innebär att programmet kommer att 
starta från denna punkt. da tangent B trycks ned. 
Dessförinnan skall vi ha matat in vart önskade 
motstandsvärde R i x-regi stret. Värdet pa R far ej 
vara mindre än I för att programmet skall funge ra 
som avsett. 

ENG i rad O II är en instruk tion som är unik för 
Hewlett-Packard. och den betvder att alla utresul 
tat i fortsättningen ges med en' lO-potens som är en 
jämn multipel av 3. vilket innebär att talen man får 
direkt kan läsas som kohm, megohm osv. 

CF0 i rad 12 betyder clear j/ag noll. dvs vi noll 
ställ er flagga nr noll. Alla nollor i utskriften skr ivs 
pa övligt data vis som 0 för att ingen förväxling 
skall kunna ske med O som i Orm. - Anledningen 
till noll ställningen av flaggan kommer all framga 
längre fram . 

Effektiva subrutiner 
förenklar programskrivning 

I rad 13 lagrar vi det önskade motstä ndsvärdet i 
register 2. varefter vi när instruktionen GSBC som 
hänvisar till subrutin eller underprogram C. vi lket 
är ett program för beräkning av standardvärde. 
Samma subrutin kommer att användas flera gäng
er I programmet. men behöver bara skrivas in en 
gång och sedan anropas med instruktionen GSBC. 

säljs från Texas Instruments Sweden AB, tel 
08/633446. 

National SemiconduClOr Novus 4515 kostar 
395: - och säljs av Gylling Hem-Elektronik AB, 

tel 08/ 98 1600. 

Vi finner den programdelen i rad 49. där VI lagt 
in instruktionen LBLC, vi lken dessutom för tydlig
hetens skull är utmärkt med en asterisk. Det första 
vi gör i subrutinen är att vi lagrar en nolla för 
kommande behov i register 3. Sedan klistrar vi eti
ketten 'T' i rad 52. LBL2, vilket far sin naturliga 
förklaring längre fram . 

För att form lerna för standard värde . som vi tidi 
gare berörde. skall fungera. maste motstandsvärdet 
ligga inom intervallet 1- 10. Vi kontrollerar först 
om det gör sä i rad 57. Om värdet dä visar sig vara 
större än 10. besvaras frågan i rad 57 nek ande. 
vi lket får till följd att rad 58 hoppas över och ra
derna 59 - 63 utförs. Där sker först en division 
med 10. Vän av ordning ma nu fräga sig var talet 
10 finn s nagonstans? Svaret är att tack vare HP:s 
polska notation och fyrfaldiga beräkningsstack 
kan vi använda samma lO-tal som vid undersök 
ningen i rad 57. Detta utnyttjande av stacken pa 
olika Säll aterkommer genom hela programmet. 

När vi dividerat van komponentvärde med 10. 
summerar vi I till register 3 som vi no ll stä llde i 
början av denna subruti n C. och håller pa sa vis 
reda på att vi dividerat med 10 en gang. Därefter 
går vi tillbaka till LBL2 och aterupprepar procedu
ren till dess att komponentvärdet ligger i första de
kaden. Den aktuella lO-potensen ligger da redo för 
användning i register 3. 

När vi uppnatt della tillstand kommer fragan i 
rad 57 att besvaras med ja. och rad 58 kommer att 
exek veras. Det innebär att vi hoppar ur slingan och 
hamnar pa rad 64. 

Vi har tidigare sett att ett standard värde i EM
serien beräknas som 

1i 
R = 10 M 

där N är värdets ordningstal i serien. För all be
räkna närmast liggande standardvärde för en god
tycklig komponentstorlek kan det nu vara intres
sant att beräkna N-värdet för JUSt den stor leken. 
Standard värdena utmärks av att N blir ell heltal. 
och ett godtyckligt värde kommer alltsa att mot
svaras av att talet N blir ett brak . 

Talet N kan vi lösa ur förra ekvationen och far 
då 
N = M log R 

Detta ä r gjon i rad 67. och vi tar i rad 68 va ra pa 
heltalsdelen. IN T, av det talet. Heltalsdelen av brä
ket motsvarar alltsa närmast lägre hel tal av N. vil 
ket kommer att ge närmast lägre standardvärde vid 
beräkningen av komponentvärdet. 

Nu fragar vi oss i rad 69 hur det är med l1agga 
O. F0 '? Vi minns all vi i rad 12 nollställde de nna 
flagga. och det innebär all rad 70 negligera,. Vi 
kommer da att lägga till I till det a~rundade N-vär 
det och kommer a lltsa att sa smaningolll fa när 
mast högre standardvärde i se rien. Om l1aggan 
däremot varit hi ssad. hade vi hopppat öve r add itio 
nen avell. och det lägre värdet sku lle ha va lt s. Det
ta kommer att utnyttjas senare. 

Nu å terskapar vi komponentvärdet genom att 
upphöja vår multiplikator från fö rsta delprogram
met till värt beräknade värde på N och därefter 
förse resultatet med rätt lO-potens frän register 3. 
Därmed har vi hunnit till rad 80 och instruktionen 
RTN, som beordrar oss att å tervända till den 
punkt där vi anmodades att utföra den subrutin vi 
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just avslutar. Vi atervänder alltsa till rad 15 efter 
GSBC. 

I rad 15 stoppar vi in vart nyvunna värde i regis
ter 4 och stannar upp och later maskinen visa fram 
vad som åstadkommits. 

Programmet kan kompletteras 
rör automatisk utskrift 

Resultatet är all tsa det standard värde som ligger 
närmast över det önskade motstandsvärdet. dvs 
R I. Vi kan nu notera det och fortsätta. Eftersom 
HP-97 är försedd med skrivare kan det vara natur
ligt att i stället för en RIS-instruktion som stoppar 
upp programmet lägga in en skrivinstruktion. 

Nu har vi alltsa fått det första värdet av de tva 
motstandsvärden vi söker. och vi upptar nu jakten 
på det andra. I raderna 17 - 23 beräknar vi vilket 

347 
848 
849 
ese 
B5! 
852 
053 
854 
055 
856 
85? 
858 
859 
868 
861 
862 
063 
864 
065 
866 
B6? 
868 
069 
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Et?1 
872 
Et?J 
13-:'4 
875 
976 
877 

079 
880 
081 
882 
883 
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889 
898 
891 
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e 
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t:LE:L2 

RJ· 
1 

HOI 
x: 'r' 
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ST+J 
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LOG 
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v .... v 
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x 
RTN 
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+ 
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RCL2 
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värde vi behöver parallellkoppla R I med för att fä 
R, och eftersom detta värde. R2x , sannolikt inte 
heller är ett standardvärde, skjutsar vi ut det till 
subrutin C för att få närmast högre standardvärde. 
R2a. Vi återkommer med det, bara för att nu hän
visa till subrutin D för vidare bearbetning. 

Subrutin D börjar i rad 81 och beräknar resulta
ten av parallellkopplade motstand. i det här fallet 
R I och R2a. Resultatet jämförs med värt önskade 
R. och en procentuell avvikelse beräknas. Denna 
avvikelse är inte helt korrekt eftersom den beräk
nats med utgångspunkt i komponentvärden med 
fler decimaler än vad som förekommer i praktiken. 
Avvikelserna är helt försumbara i realiteten. RTN 
i rad 90 tar oss sa tillbaka till rad 27. Där hissar vi 
nu flagga O innan vi störtar ut i subrutin C. Avsik-

Fig 5. Remsutskrift av programmet i HP-97. De 
grova strecken avdelar olika programavsnitt. 

ten är att vi denna gång inte skall få närmast högre 
utan närmast lägre standard värde av vårt inmata
de komponentvärde. 

Vi återkommer alltså med detta lägre värde i rad 
30 och beräknar raskt i subrutin D den nya felpro
centen som uppstar med det nya värdet R2b paral
lellkopplat med R I. 

Eftersom det senare värdet var lägre än R2x 
kommer felet att ha ett negativt tecken. Vi vill nu 
strax jämföra felen som uppstår med de båda alter
nativen och måste då ha samma tecken på dem. Vi 
tar därför absolutbeloppet av felet i rad 32 och 
frågar sedan i rad 34 vilket fel som är störst. 

Om det högre motstandsvärdet ger lägst fel , 
kommer raderna 36 - 40 att utföras och visa det 
motståndsvärdet och tillhörande felprocent. I an
nat fall utförs 43 - 48 och det då aktuella lägre 
värdet med sin aktuella felprocent visas. Utmat
ningen av felprocenten föregås i båda fallen av in
struktionen FIX. Eftersom VI i programmets bör
jan har valt ENG skulle annars även felprocenten 
anges med en lO-potens som är en jämn multipel 
av 3, och detta är föga meningsfullt. 

Därmed är programmet slutfört, och goda och 
nyttiga resultat skall ha framkommit. Vi har nu 
alltså sett hur programmet ser ut och fungerar för 
HP-97 . Av programminnets 224 rader vi tagit 91 i 
anspråk. och programmet är lätt att använda. Be
tjäningskomforten kan dessutom ytterligare kraf
tigt ökas genom att resultaten kan fås direkt ut
skrivna på remsan. 

Programutskrift från SR-52 
fordrar skrivtiIlsats 

Vi övergår nu till att se hur samma program tar 
sig ut när SR-52 används. I fig 6 finns en pro
gramutskrift. Själva räknedosan SR-52 har ju ing
en skrivare inbyggd. men som högst användbar 
tillsats finns en yttre skrivare som enkelt ansluts i 
batteriluckan. I fig 2 syns hur SR-52 ansluts på 
skrivarens hölje och låses fast med en nyckel. 

Tre olika arbetssätt för skrivaren är möjliga: Det 
normala är att innehållet i maskinens x-register 
skrivs ut efter kommandot print. Dessutom kan ett 
Inmatat program följas genom val av trace. Man 
får då en utskrift av alla delresultat och dessutom 
alla operationers namn i klartext på remsan. Den 
tredje möjligheten heter list och den ger ut en lista 
över innehållet i programminnet. Listan bestar av 
varje radnummer plus en kod för radens innehåll. 
Någon klanextutskrift av radens innehåll fas ty
värr inte här. vilket måste noteras som en brist. 

Vi skall nu närmare se i vilka avseenden pro
grammet hos SR-52 skiljer sig fran det hos HP-97 
och vilka konsekvenser de skillnaderna får. 

Omedelbart ser vi nu att SR-52 kommer att ta en 
betydligt större del av sitt programminne i an
språk. De första två instruktionerna är identiska 
för de båda maskinerna och lyder LBL A STO O. 
Detta får i HP-97 plats på två rader medan det i 
SR-52 går at inte mindre än fem rader. Då ser vi ~ 
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Fig 6. Remsutskrift av programmet i SR-52. Efter
som man inte får programradens innehåll i klartext 
från dess skrivare har vi lagt till forklarande 
tangenttexter. 

ocksa genast att register O hos SR-52 måste ted 
nas 00. och att varje siffra tar en egen program rad 
i anspråk. 

HP:s polska notation 
ger enklaste program 

Den största skillnaden mellan de två maskiner
nas programspråk är att SR-52 arbetar med alge
braisk notation. medan HP-97 arbetar med polsk 
notation och fyra beräkningsregister i stack. Prak 
tiskt märks dessa skillnader genom att medan HP-
97 behöver sammanlagt åtta adresserade register 
för att genomföra beräkningarna så behöver SR-52 
tolv. Många mellanresultat som automatiskt finns 
åtkomliga i HP:s stack måste läggas i ett register 
hos SR-5 2 och därifrån hämtas vid behov. Detta 
märks också på längden av det fardiga program-

. met. Ganska många extra steg går åt för att styra 
uppkomna beräkningsresultat dit man vill för att 
de skall kunna användas vidare. 

Vi får anledning att återkomma till den polska 
notationen i samband med Novus 4515 längre 
fram. 

En annan skillnad mellan HP-97 och SR-52 är 
att den senare har ett mindre antal fasta funktioner. 
I vårt fall saknar vi framför allt funktionen INT, 
som tar fram heltalsdelen av ett tal. N u går det i 
regel att skapa en sådan funktion som en liten pro
gramslinga i programmet. men det kräver extra 
tankemöda, tar extra tid och ianspråktar en extra 
del av det tillgängliga programminnet. 

I raderna 138-148 ligger den programdel som 
motsvarar INT. VI minskar först det aktuella talet 
med 0,5, och väljer att visa det med noll decimaler. 
fIX O. Härigenom kommer talet att se ut som om vi 
hade tagit heltalsdelen av det. men oavsett siffer
fönstrets utseende räknar maskinen alltid som be
kant med alla siffror internt. Om vi sedan emeller
tid väljer att visa talet som exponent och mantissa. 
EE, kommer maskinen blott att räkna med de siff
ror som visas, dvs vi har därmed fått fram heltals
delen efter exekvering av rad 144. Nu vill vi inte ha 
vårt tal skrivet i den formen. så vi återgår till nor
malt skrivsätt med flytande decimalkomma genom 
att kommendera INV EE i raderna 145 och 146. 

Slutligen återställer vi sifferfönstret i det läge då 
det visar två decimaler geno)1l fix 2 i,rad 147 och 
148. Därmed har vi genomfört vår heltalsbildning. 

Presentationsformen ENG såknas också hos 
SR-52, och det kan ge något ohanterligare utdata i 
vissa fall. 

Även när det gäller SR-52 kan vi få resultaten 
utskrivna på remsa om vi förfogar över en skriva
re. Ändringarna härför i programmet är minimala. 
'Vi ser nu att programmet använt 200 av pro

gram minnets 224 rader (den första raden benämns 
nr O). Trots att HP-97 och SR-52 alltså har samma 
minnesstorlek mätt i antal programrader. är alltså 
HP-9 7 ändå betydligt "rymligare". Tiden för exek
vering av programmen skiljer sig dock mycket obe
tydligt åt. 
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000 46 
001 11 
002 42 
003 00 
004 00 
005 01 
006 00 
007 :35 
OOB 43 
009 00 
010 00 
011 95 
012 42 
013 00 
014 01 
015 :::1 
uh, 4b 
017 12 
01::: 22 
019 50 
020 00 
021 42 
022 00 
023 02 
024 51 
025 13 
026 42 
027 00 
02::: 04 
029 Bl 
O:::rI 94 
031 20 
O~:2 :::5 
033 43 
034 00 
035 02 
036 20 
0::::7 '35 
03::: 20 
039 42 
040 00 
041 05 
042 51 
043 13 
044 42 
045 00 
046 06 
047 51 
04::: 14 
049 42 
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l / x 
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SBR 

STO 

o 

SBR 

STO 

Program i Novus 4515 
kan blott studeras indirekt 

050 01 
051 00 
052 50 
05:3 00 
054 43 
055 00 
056 05 
057 51 
05::: 13 
059 42 
060 00 
061 07 
062 51 
06 :;: 14 
064 42 
065 01 
066 01 
067 
06::: 
069 
070 
071 

43 
01 
00 
95 

072 :::0 
07:3 97 
074 43 
075 00 
076 06 
077 Bl 
07::: 43 
079 01 
0:30 00 
0:31 ::: 1 
0:::2 46 
O::::::: '37 
OB4 43 
0:::5 00 
0:::6 07 
0:::7 :::1 
O:::::: 43 
0:::9 01 
090 01 
091 ::: 1 
U'32 4t. 
093 13 
094 42 
095 01 

at ng 
o 
RCL 

o 

SUR 

e 
sro 
o 

SBR 

D 

STO 

ReL 

if pas 

o' 
ReL 

o 
6 

HLT 

ReL 

HLT 

LBL 

o' 

RCL 

HLT 

ReL 

HLT 

LBL 

096 02 
097 00 o 
098 42 S'ro 

0'3'3 00 . o 

Den tredje maskinen vi låtit ge sig i kast med vår 
programuppgift är alltså Novus 4515. Med den kan 
man bara studera ett inmatat program genom att 
följa dess funktion. Vi har därför gjort en fiktiv 
program lista ifig 7. Programnumren anger där ba
ra 'i vilken ordning operationerna matats in. Pro
grammet avviker till sin framtoning åtsk illigt från 
de tid igare. Det beror på fler a f ak torer. 

För det första finns endast eu lagringsregister 
för beräkningsresultat och liknande. Vi har därför 
nödgats skriva ned vissa mellanresultat för hand. 
Från bekvämlighets- och snabbhetssynpunkt är 
detta naturligtvis en allvarlig nackdel. Maskinen 
arbetar ju med polsk notation och har tre beräk
ningsregister i stack. Flödet av tal mellan dem 
styrs dock på ett annat sätt än i HP-maskinerna. 
varför den polska notationen här inte är till någon 
direkt fördel. Det motstånd mot polsk notation 
som här och var kan förnimmas bland dosekvi li 
brister härrör troligen just från bekantskaper med 
sådana maskiner, där dess fördelar inte utnyttjats 
på bästa sätt. - Typiska representanter för sådana 
maskiner som gett den polska notationen ett oför
tjänt dåligt rykte är Sinclair Scientific och kanske 
i någon mån den föreliggande Novus 4515. 

För det andra rymmer dosan inga funktioner 

100 03 
101 46 
102 :::::: 
103 01 
104 00 
105 
106 
107 
lOB 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
11 ::: 
119 
120 
121 
122 
12:3 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
1:33 
134 
1:35 
136 
1:37 
13::: 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
14B 
149 

75 
.-1.-, 
'T.:' 

01 
02 
'35 
BO 

01 
44 
00 
03 

.<1 .-, 
"T .:" 

01 
02 
"'''' __ 1._' 
01 
00 
'3 5 
.~ ,-, 
'"t.::. 
Oi 
02 
41 
88 
46 
,-,-;o 
()( 

.~ .-, "'t.:.. 
01 
02 
28 
E.5 
4:3 
00 
00 

05 
95 

00 
C' .-. 
"_I.::, 

22 
c·-, 
"_I '::' 

"'-, 
"_ I i 

02 
60 

LBL 

2 ' 

o 

ReL 

if pos 

l ' 

Sil' 

ReL 

1 

STO 

GTO 

2 ' 

LBL 

l' 

ReL 

1 

log 

. eL 

if flg 

150 00 o 
151:::9 }' 
152 :::5 
153 01 
154 95 
155 46 
156 :::9 
157 42 
15B 01 
159 03 
160 4:3 
161 00 
162 01 
163 45 
164 4:3 
165 01 
166 03 

65 

LBL 

}' 

STO 

ReL 

x 
y 
ReL 

167 
16::: 
169 
170 
171 
172 
17:3 
174 

43 ReL 

00 o 
0:3 .} 

175 
176 
177 
17S 
17'3 
1 :::0 
1 S 1 
182 
lS:3 
1:::4 

-::' -::' 
2::: 
'35 
5E. 
4b 
14 
20 
85 
43 
00 
04 
20 
95 
20 

1:35 75 

INV 
log 

rtn . 

LBL 

D 

l /x 

ReL 

l /x 

l/x 

lS6 4:;: RCL 

187 00 
1:::::: 
1B'3 
190 
191 
192 

02 
95 
"'''' "_1 ._1 

43 
00 

ReL 

19:3 02 
1'34 65 
1'35 01 
1'36 00 o 
197 00 o 
19::: 95 
1 '3 '3 5E. rtn 

som möjliggör villkorlig styrning av programtlö
det. Alla beslut om vad som är minst eller störst 
måste därigenom göras för hand och med hjärna. 
Detta är en allvarlig brist om man önskar konst 
ruera mera avancerade program. 

En tredje svårighet i vårt fall är att man inte kan 
konstruera en programdel som tar fram heltalsde
len av ett tal. Som vi sett. behöver vi göra detta för 
att få fram standard värden av ett givet komponent 
värde. 

Mycket manuellt arbete 
krävs vid programkörning 

På grund av svårigheter att bilda programslingor 
med logiska utgångar kan vi heller inte låta maski 
nen själv hålla reda på i vilken' dekad komponent
värdena ligger. utan vi börjar programmet med att 
manuellt dela upp det önskade motstand9värdet i 
ett tal mellan I och 10 samt en lO-potens som no
teras för sig. Det så normaliserade motstånd svär
det bildar ingångsvärde för beräkningarna. 

Det som sker i ~c första sju programstegen är att 
vi beräknar det exakta värdet på N i uttrycket 

Vi har inte lagt in någon valmöjlighet för andra 
serier än E 12. Om beräkningar skall utföras för 



00 start 

01 MS 

02 log 

O} 1 

04 2 

05 x 

06 halt 

07 ElIT t 

08 1 

09 2 

10 

11 1 

12 O 

1} x _ y 

14 y 
x 

15 halt 

16 MR 

17 1/x 

18 x_y 

19 115 

20 1/x 

21 -

22 1/x 

2} halt 

24 log 

25 1 

26 2 

27 x 

28 halt 

29 ElIT t 

}O 1 

}1 2 

}2 

}} 1 

}4 O 

}5 u . y 

}6 x y 

}7 halt 

}8 1/x 

}9 MR 

40 1/x 

41 + 

42 1/x 

4} halt 

44 ElIT t 

45 1 

46 -

47 1 

48 2 

49 

50 1 

51 O 

52 x .. y 

5} y x 

54 halt 

55 1/x 

56 MR 

57 1/x 

58 + 

59 1/x 

.60 halt 

F ig 7. Program utskrift för Novus 45 15. Pro
grammet är skrivet på maskin med oriente
rande programradnummer inlagda. Dessa 
nummer, eller över huvud taget programmet, 
går ej att avläsa ur dosan, utan fungerar här 
endast som en inmatningsinstruktion. 

andra serier. måste talet 12 bytas ut mot det öns
kade på alla platser i programmet där det förekom 
mer. 

I rad 6 sker programmets första ha lt, stopp. och 
då visas det exakta värdet på N för det önskade 
komponentvärdet. Eftersom vi så småningom här 
vill ha närmast högre standardvärde. väljer vi ma
nuellt närmast högre heltal och matar in det för 
vidare bearbetning. l raderna 7 - 15 tar program
met då fram närmast högre standard värde som vi 
sas i rad 15. Detta tal noteras och det är. efter 
multip likation med den ID-potens vi noterade in
nan programmet startade. det första delresultatet. 
Rl. 

l raderna 16 - 23 beräknar vi R2x. dvs det värde 
R l skall parallellkopplas med för att ge utgångs
värdet R. Detta värde skall aterföras till ordningen 
genom att det bryts ned i ett tal mellan l och 10 
och en 10-talsexponent. Exponenten noteras. och 
det normaliserade värdet matas in från tangentbor
det. 

Nästa de l av programmet. rad 24 - 28. beräknar 
N för värdet R2x. R2x är sannolikt inget standard
värde. varför det N som visas inte är något heltal. 
Vi bildar därför manuellt närmast högre heltal och 
matar in och noterar det. 

l programstegen 29 - 37 beräknas så med ut
gångspunkt däri närmast högre standardvärde än 
R2x . det som vi kallar R2a. Nu är det inte riktigt 
att kalla det R2a. ty för att få det värdet måste vi 
multiplicera med den lO-potens som vi noterade 
efter programrad 23 . Detta riktiga värde matar vi 
in i maskinen samtidigt som vi noterar det. Obser
vera. att multiplikationen ej kan göras i maskinen. 
då programmet därvid störs! 

Med värdet R2a beräknas nu vad den paralle ll 
kopplade resistansen med R l blir i raderna 
38-43 . Resultatet noteras tillsammans med R2a. 

Nu matar vi åter in samma tal som efter rad 28 . 
l raderna 44 - 54 beräknas då närmast lägre stan
dardvärde än det värde som krävdes för den exakta 
parallellresistansen. Ä ven detta värde. R2b. maste 
mu ltipliceras med lO-potensen från rad 23. Det re
sulterande värdet noteras och matas äter in. 

Slutligen beräk nas i programstegen 54 - 59 den 
resulterande parallellresistansen med R2b och R l. 
och detta värde noteras tillsammåns med R2b. 

Nu återstår för operatören att välja det värde på 
R2 som ger minst avvikelse fran R i det parallell 
kopplade resultatet. och därmed är operationen 
färdig. En procentuell avvikelse fär beräknas ge
nom manuell beräkning pa dosan. om den anses 
önskvärd. 

För komplicerat program 
för enklare programmaskiner 

Efter denna genomgång måste man fraga sig om 
ett program som detta verkligen är meningsfu lit att 
genomföra på en dosa som Novus 4515. Genom 
att operatören själv får utföra sa stor del av arbetet 
uppkommer dels risk för felmöjligheter. dels kom-

00 start 

01 log 

02 2 

03 O 

04 X 

05 halt 

Fig 8. Program för Novus 451 5. Beräkning 
av dB från ett givet linjärt förhå llande kan 
göras snabbt och repetitivt med detta enkla 
program. 

I 

mer hela operationen att ta alltför lång tid. Tar 
man sedan i beaktande att programmet måste ma
tas in på nytt varje gång maskinen varit avslagen. 
måste man verk ligen ifrågasätta klokheten i att 
konstruera och använda ett program som vart på 
denna maskin. 

Man ser emellertid en annan intressant sak med 
detta programexempel. Pä 60 program rader har vi 
dock genomfört i stort sett samma beräkningar 
som tog mycket större programutrymme i både 
HP-97 och SR-52. Det som främst blev lidande var 
betjäningskomforten. Detta är en universell san
ning: att göra ett program lätt. enkelt och logiskt 
att använda kan ta mer utrymme än själva grund
programmet skulle tagit utan dessa hänsyn. Vad 
man vinner med större programutrymme och mera 
kraftfulla programmeringsrutiner är alltså inte ba
ra möjligheten att göra mera invecklade beräkning
ar utan icke minst att göra dessa beräkningar enkla 
att hantera och utresultaten enkla att tolka. 

När vi nu har funnit den billigare och enklare 
dosan av de tre inkapabel att lösa juSt den uppgift 
vi valt att förelägga den. måste vi till dess fördel 
säga att den dock är högst användbar för uppgifter 
som passar den bättre. Som exempel pa en sådan 
uppgift kan vi ta omvandling fran linjärt förhallan 
de till dB . ett vanligt uppkommande problem. som 
dessutom brukar förekomma i sådana samman
hang att man har anledning att göra samma beräk 
ning atskilliga gånger efter varandra. 

Ett program för en sadan beräkning framgar av 
fig 8. Det blir som synes ett mycket litet. lätthan
terligt. men användbart program som ocksa är me
ningsfullt även i högt utvecklade. gyllne dosor. 

BH 

• 
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Bygg själv : 

Variabel dämpsats 

Dämpsatser av hög kvalitet är dyrbara i inköp. I mångafall kan man komma betydligt billigare 
undan genom att tillverka den själv. 
För torifrekventaförlopp kan man åstadkomma en tämligen hög noggrannhet med enkla komponenter. 

•• Vid mätningar på förstärkare , instrument, 
transmissionslinjer och tongeneratorer måste man 
veta exakt med vilka nivåer man arbetar. Ligger 
dessa t ex över l Y, kan de lätt uppmätas med nog
granna voltmetrar och även med vissa typer av 
universalinstrument. Men när nivåerna ligger där
under och ned mot några få m Y krävs kostsamma
re don, och då kan man i stället gå en annan väg 
för att kontrollera signalens storlek. 

Antag att vi skall utföra mätningar på en för 
stärkare. Det kan gälla uppmätning av dess käns
lighet eller frek vensgång. En tongenerator står till 
förfogande som lämnar en utspänning av t ex l Y. 
Denna spänning kan vi mäta med ett enkelt instru
ment. För att få en signal av 10 mY, kan det vara 
lämpligt att ansluta en spänningsdelare vid genera
torns utgång. Om uttaget är dimensionerat så, att 
den nya utspänningen blir en hundradel av genera
torns spänning, får man en nivå av 10 mY eller kan 
man ange spänningsdämpningen till 40 dB. 

Ovanstående spänningsdelare utformas lämpli
gen som en symmetrisk T-länk, se fig / . Dess di 
mensionering hänger samman med dämpningens 
storlek samt den impedans som den skall arbeta 
tillsammans med. l praktiken kan man koppla flera 
dylika länkar i serie med varandra och få nya 
dämpningsvärden genom att de enskilda länkarnas 
dämpningsvärden adderas. Bygger man dem till
sammans med en omkopplare har man en använd
bar beståndsdel i ett praktiskt mätsystem. 

En vanlig impedans i audiosammanhang är 600 
ohm, och den här beskrivna dämpsatsen har valts 
för just denna impedans. Detta innebär att alla de 
enskilda dämplänkarna skall dimensioneras för 
600 ohm och att det anslutna mätobjektet också 
måste ha denna impedans för att dämpvärdena 
skall stämma. Skulle så inte vara fallet uppstår 
missanpassning med åtföljande felrnätning. I de 
fall mätobjektet har en avsevärt högre inimpedans 
än 600 ohm, kan dämpsatsens 9:e strömställare 
slås till, varigenom en avslutningsimpedans på 600 
ohm inkopplas över dämpsatsens utgång, och man 
får korrekta dämpningsvärden. 

Endast åtta omkopplare 
ger 104 dämpningssteg 

A v kretsschemat i fig 2 framgår att insignalen 
leds rakt igenom dämpsatsen utan att dämpas eller 

Av STIG R HJORTH 

/d4 zd4 

IN 

påverkas när alla strömställare står i frånläge. Slår 
man så till ställaren "4 dB", kommer dämplänken 
R 7, R8 och R9 att kopplas in. Slås också ställaren 
"1 dB" till, kopplas även länken R L R2 och R3 in 
och den sammanlagda dämpningen blir nu 5 dB. 
Genom liknande kombinationer kan dämpning i 
steg om l dB fås mellan O till 103 dB med endast 
åtta omkopplare! 

Nu skall vi titta lite på hur kretsarna kan beräk 
nas. Varje länk är en symmetrisk T-länk. När den
na avslutas med en resistans som är lika med län
kens karakteristik, Z., uppvisar länken en inimpe
dans som är just Z •. 

Förhållandet mellan in- och utspänning hos en 
dämplänk, u/n/Uur , betecknas i fortsättningen med 
et och länkens utseende framgår av fig /. Här har 
serieresistanserna betecknats med a och den shun
tande resistansen med b. Den belastning som mät
objektet utgör betecknas Z •. Nu gäller följande 
formler: 

Zo (a - l) 
a = 

(a + 1) 
a + Zo 

resp b = ---
(a - l) 

Spänningsförhållandet uttryckt i dB definieras som 

A = 20 log a 

varav vi kan beräkna att l dB motsvarar spän
ningsförhållandet 

A l 

a = 1020 = 1020 ~ 1,122 

F ör Z. = 600 gäller alltså då att 

a = 600 (l,ln - I) = 34495 ohm 
(l,122 + l) , 

= 600 + 34,395 = 5200 7 ohm 
b (1,122 _ l) , 

Pa samma sätt kan man räkna på de skilda län
karna och få fram värdena i tabell/ . 

Eftersom de exakta resistansvärdena inte är 
standardvärden tillgrips parallell- eller seriekopp
ling av närliggande resistanser till det rätta värdet. 
I tabellen har dessa resistansvärden angivits inom 
parentes : 39 ohm113,3 kohm betyder att dessa vär
den parallellkopplas, medan 5,1 kohm + 100 ohm 
anger en seriekoppling. Ju närmare man kan kom
ma det rätta värdet, desto noggrannare blir resulta-

Fig 1. Den variabla dämpsatsen byggs upp 
av åtta T-länkar. 

Fig 2. Genom lämpligt val av dämpningen i 
varje länk kan alla dämpningsvärden mellan 
O och 103 dB uppnås i I dB-steg. 

,ffI5L. 

O---~---4---~--~~ __ ~ __ -4 ___ ~ __ -L __ ~-o 
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tet. Detta gäller speciellt vid de högre dämpnings
talen: Om R24 är på 12,5 ohm i stället för 12,0 
ohm blir avvikelsen ±0,5 dB. 

Av vikt är också att de använda omkopplarna 
har så låg kontaktresistans som möjligt då denna 
eljest kommer att addera sig till resp dämplänks 
resistans och förrycka mätnoggrannheten. Kopp
lingen mellan omkopplarna bör ske med kortaste 
möjliga ledningar för att därigenom minska para
lellkapacitansen som begränsar dämpsatsens övre 
frekvensområde. En kontroll av frekvensgången 
vid olika dämpningsvärden bör göras, så att man 
vet att man verkligen har den önskade dämpningen 
vid de använda frekvenserna. 

Många mätproblem 
löses med dämpsatsen 

Vid mätning aven förstärkares känslighet inlän
kas dämpsatsen mellan en tongenerator och mät
objektet som visas i fig 3. Utnivån från generatorn 
ställs in på ett känt värde, t ex I V. Över förstärka
rens utgång har anslutits en nominell last och ett 
oscilloskop. Insignalen dämpas nu till dess att no
minell utspänning från förstärkaren fås vid en defi 
nierad distorsionsnivå eller klippning. Dämpsat
sens omkopplarlägen avläses nu till t ex : 

40 + 10 + 6 + l = 57 dB 

Enligt tidigare formler gäller 

20 · laga = 57 

2... 
a = 10 20 

vid en insignal av l Y gäller då att 

l 57 
VU! = - = 10 -20 ~ 1,4125 mV 

a 

Om man inte har tillgång till beräkningshjälp
medel för att räkna ut mätvärdena har man god 
nytta av diagrammet i fig 7. 

Låt oss nu se hur en 600 ohms transmissionslin
jes dämpning kan mätas. Dess ena ände ansluts till 
både tongeneratorn och dämpsatsen. Såväl linjen 
som dämpsatsen skall vara avslutade med 600 
ohm. Utnivån från generatorn är l Y. Med ett in
strument mäts nivån vid linjens utgång, varefter in
strumentet skiftas till utgången från dämpsatsen. 
Omkopplaren ställs så att dess utsignal får samma 
nivå som den från linjens avslutning. Nu kan linje
dämpningen avläsas direkt på dämpsatsen. Se upp
koppling ifig 4. 

En transformators frekvensgång brukar ritas 
som en kurva visande utnivån relativt frekvensen. 
Dämpsatsen kopplas här mellan tongenerator och 
transformator, grunddämpningen ställs in till t ex 
40 dB, varefter utnivån från generatorn ställs så att 
en lämplig nivå fås från transformatorn vid t ex 
1000Hz. En mY-meter eller ett oscilloskop krävs 
för avläsningen. 

Frekvensen varieras nu över transformatorns he
la frekvensområde. Normalt brukar utnivån från 
en transformator falla vid höga och låga frekven
ser, och genom att minska dämpsatsens dämpning 
kan utnivån hållas konstant. Därefter är det bara 
att avläsa och anteckna dämpsatsens inställning 
vid varje mätpunkt samt avsätta dessa värden på 
ett kurvbiad. Dessa punkter sammanbinds till en 



Bygg själv: 
rON~EN 

Zo 

Ilzo 

Fig .J. Vid mätn ing av en transmiss ionslinje kan man koppla dämpsatsen paral
lellt med linjen, och ömsevis mäta linjen och dämpsatsen. 

Fig 3. Uppmätning av rorstärkarparametrar med dämpsats. 

rO~T. 

I C> I 
Tt7NGFN IJ;HPS"'~ 

I e II t I 
Fig 5. \LiIUppkoppling Iii r m:ilning ,1\ frck\cnskun a ho, lran,fonnator. 

OÄMPSAT5 0 - '03 åB Z · 600n OAVSL. 

'dB 2dB 6dJ 'Od8 2Od8 20dB ~Od8 A~L 

u 
Fig 6. Förslag till praktiskt utforande av dämpsatsen. 
Fig 7. Nomogram ror bestämm ande av dB-tal 

u 
!L u, 

när ett linjärt rorhå llande är känt och tvärtom . 

I'rek venskurva. Uppkoppling enligtflg 5. 
Dämpsatsen kan också användas för uppmät

ning av reglerområdet hos bas- och diskantkontrol
ler hos en förstärkare. Inkoppling som i fig 3. 
Dämpsatsen ställs på 40 dB. och utnivån från 
tongeneratorn regleras till att ge halva utspänning
en från fOrstärkaren med de båda tonpotentiomet
rarna i mittiäge. 

t ::a:'tr; ... _ . ... 

Vid lämpliga mätpunkter i hela frekvensområdet 
vrids kontrollerna till max resp min, varvid ut nivån 
efterjusteras till utgångsvärdet med dämpsatsen. 
vars dämpningsändring införs i kurvbladet. Genom 

Forts på sid 64 

Tabell I: 

Dämpning a b 

IdB 34.5 (3'1//330) 5,20 k 
2 dB 68.8 (68) 2,58 k 
4dB 135.8 (120 , 15) l,26 k 

6 dB 199.4 (220//2.2 k) 803.2 
10dB 3 1 1.7 (330//5.6 k) 421.6 
20dB 4'10.'1 (470 t- 22) 121.2 

40d B 588.1 (680//3.9 k) 12.0 

All a motstands\·ärden är angivna l ~!. 

, .. 
~ ... 

,., j 
F .. .I 

" 
lO . . 
, 
" . " " " .. .. 

O.cllH!lrird. 

(5.lk + 100) 
(2.7 k//68 k) 
(1.2 k + 56) 

(680 + 120) 
(3'10 + 33) 
(120) 

( 12) 

NI BYGGER 
VI LÄMNAR 

GARANTI 
Sentecs hifi-byggsatser är av gedigen helsvensk kon
struktion. Driftsäkerheten är garanterad och ljudkvalitEm 
är i absolut toppklass. 
Sentec-byggsatserna är lätta att montera, allt Du behöver 
är lödkolv, skruvmejsel, några tänger och lite sunt förnuft. 
Då klarar Du hela anläggningen på några kvällar_ 
Och här kommer det där med garantin: 
Om Du trots de noggranna anvisningarna skulle göra 
något fel, justerar vi Ditt bygge kostnadsfritt. 
Du har dessutom ett års garanti på alla produkterna. 

Det här betyder i klartext att Du aldrig kan misslyckas 
med en Sentec-byggsats_ Du borde alltså skicka in 
kupongen i den här annonsen så får Du veta"mer om 
Sentecs-byggsatser. 
FM-radion TU77 är en modern konstruktion 
med många tekniska finesser. Dual gate 
MOS-fetar i både HF-sleg och blandare, tre 
avstämda kretsar i HF-steget , monolitiskt 
kristallfilter, brusspärr m.m. Distorsionen 
kontrolleras i varje exemplar före leverans. 
Känsligheten enligt DIN är 1,6 uV, och stör
avstånden i mono minst 70 dB lin . 

FörstSrkaren SE77 är den centrala delen i en 
Sentec-nläggning. Till den ansluts grammo
fon , radio, bandspelare och slutsteg eller 
fyra kanal dekoder. Sentec SE77 uppfyller 
mycket högt ställda krav på låg distortion 
och störn ivå. Grammofoningångssteget 
klarar 170 mV vid 1 KHz och frekvensgången 
är 12 Hz-80 KHZ -0,5 dB. 

Det är svårt att välja hög
talare bland broschyrer -
man måste nog lyssna sig 
fram - och i rätt miljö! 
Med Sentecs utlånings
service kan Du låna hem ett 
par högtalare några dagar. 
Sentec SP77 och SP7 har ett 
neutralt och fasrent mellan
register, djup och distinkt 
basåtergivning och 210' 
resp. 160' spridning i 
diskanten. 

Sentecs förstärkarserie är ett flexibelt 
system som kan byggas ut t.ex med 4 kana/s 
dekodern SQ77 och ett extra slutsteg . 
sa skivor spelas med vanlig pick up och ger 
äkta 4 kanal återgivning. Vanliga stereo
skivor återges ambiofoniskt med stereo
verkan mellan alla 4 högtalarna - en verklig 
ljudupplevelse .. ! 

Effekts/utsteget PA 77 finns i två utföranden: 
2 x 30 W ocg 2 x 50 W. PA77 är mycket drift
säker - tål kortslutning och är temperatur
stabil. PA77 har minsta möjliga distorsion 
även vid låga nivåer och klarar stora reaktiva 
laster. Frekvensgången är 12 Hz-110 KHz 
och dämpfaktorn minst 100. 

Sentecs skivspelare DT8 är direktdriven - motor och 
tallrik utgör en enda rörlig del. Varvtalet styrs elektroniskt 
och rumble och svaj blir minimalt. Till DT8 finns tonarmar 
och pick-uper i olika prislägen. 

SENTE(] All ••••••.•••••••••••.••.........•..••••........•....•.•...•.• 
: Sänd mig mer in"format ion om O Sentec byggsatser O Sentec skivspelare. : 

: Namn : · . 
: Adress : 
• • • • : Postnr Postadr : 
: SENTEC AB, Upplandsgatan 39, 113 28 Stockholm. 11 : 
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NYHETER 
Analysator 
för audio 

Wayne Kerr tillverkar nu en fre 
kvenssvarsanalysator. mod Ra200 
som innehåller lågdistorsionsgenera
tor. detektor och en oscilloskopskärm 
II n . Mätsystemet används bl a för att 
testa förstärkning resp dämpning i 
förstärkare. filter m m vid olika fre 
kvenser. Testfrekvens frän generatorn 
kan väljas mellan 20 Hz och 200 
kHz. Man kan också svepa tre deka
der automatiskt eller manuellt. Oscil
loskopskärmen är logaritmiskt grade
rad i frekvens utefter X-axeln och i 
dB ut efter Y -axeln. Svensk represen
tant: Scandia Metric AB, Tel 
08/820400. 

Låg distorsion 
i ny If-generator 

En ny lägfrekvensgenerator. PM 
5107. från Philips kombinerar myc · 
ket låg distorsion med enkel använd 
ning. sinus/ fyrkantvåg och TTL:ut 
gång. Allt i en kompakt enhet med 
låg vikt. Den är speciellt användbar 
vid utveckling av ljudanläggningar 
och för servicebruk. 

Distorsionen ligger under 0.02 %. 
En 20 dB dämpsats i kombination 
med kontinuerlig reglering kan ge 
upp till 40 dB dämpning. 

TT L-utgången kan anslutas direkt 
till digitala kretsar eller ti ll oscillo· 
skopets triggeringång. 
Svensk representant: Svenska AB 
Philips, lel 08/63 50 00 ankn 1149. 

Psofometer för 
störnings
mätningar 

-,------ -- - ~- --o 

Psofometer typ 2429 är ett instru
ment främst avsett för signal/stör
ningsmätningar på kommun ikations
kanaler. Den innehåller följande väg
ningsfunktioner: "Telefon" enl 
CClTT P53 och DIN 45 504. " Rad io 
I" enl CClTT P35 och DIN 45 405. 
"Radio 2" enligt CCIR 448- 1 samt 
en linjär funktion inom frek ve nsom
rådet 20 - 20 000 Hz och DIN 45 
405 . Presentation på visarinstrumen
tet sker i form av ett effektivvärde enl 
CClTT P53 eller toppvärde enl 
CC IR 468- 1 och DIN 45 405. Instru
mentet innehåller vidare en överst yr
ningsindikator och referensoscillator 
för intern kalibrering av förstärk ning
en. 
Svensk representant: Svenska Briiel 
& Kjaer, lel 08/7 II 27 30. 

Ny A VO-meter 
-modell 73 
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Ett nytt universalinstrument. A VO
meter, modell 73. förenar i s ig egen 
skaper som litet format. stort mätom
råde och högeffektivt skydd mot fel 
inkoppling. 

I 30 mätområden täcker instrumen 
tet upp lik- och växelspänningar upp 
till 750 V. 3 A lik- och växe lström 
samt 20 Mohm vid resistansmätning. 

Instrumentet är helt överbelast 
ningssäkert och det tål 250 V eff un 
der 10 sekunder på samtliga områ
den. 

Som extra tillbehör finn väska. 
strömshuntar och 30 K V högspän
ningsprob. 
Svensk representant: Svenska Radio 
AB, lel 081752 1000 

Komplementära 
Darlington 

Komplementära Darlingtontransisto
rer. för t ex (f-slutsteg. tillverkas nu 
av SGS-A TES . De är uppbyggda 
med dubbel epitaxial teknik. vilket 
ger låg restspänning. god motstånds
kraft mot sekundärt genombrott. god 
tillförlitlighet m m. Utmärkande data 
är hög förstärkning (min 1000 vid 
5A) och hög effekttälighet (120 W). 
NPN -transistorerna heter BDX85. 
BDX85A. BDX85B OCH BDX85C 
och tål 45. 60. 80 resp 100 V. Mot
svarande PNP-typer betecknas 
BDX86. BDX86A. BDX86B och 
BDX86C. Svensk representant: 
SGS-A TES Scandinavia AB, lel 
0760/401 20. 

Mosfet 
för FM 
Motorolas nya dubbelgrindade MOS
FET. MFE140. är speciellt anpassad 
till FM-förstärkare och blandarappli
kationer. Den är också väl lämpad 
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för industriella och telekommunika
tionstillämpningar. MFEI40 är av 
N-kanaltyp i "depeltion mode" och 
med kisel passivering för att uppnå 
god tidsstabilitet. Grindarna är diod 
skyddade. 

Aterkopplingskapacitansen är så 
låg som 0.05 pF och den har 20 dB 
förstärkning eller IS dB iblandarsteg. 
Korsmodu lationsegenskaperna är 
mycket goda lik som halv- mf-dämp
ningen som ligger på typsikt 50 dB . 
Svensk representant: Motorola AB. 
lel 08/82 0295. 

Kundanpassad 
Schottky-TTL 
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Kundanpassade monolitkretsar av di
gital typ kan nu framstä llas av Rifa i 
"Low Power Schottky"-teknik 
(TTL!LS). vilket ger manga fördelar 
jämfört med kretsar av "vanlig" 
TT L-typ. Utnyttjande av Schottky
dioder undanröjer behovet av guIddif
fusion . vilket möjliggör större pack · 
ningstäthet och framställn ing av 
PN P-transistorer. 

Kretsar av TTL!LS-typ är på 
många punkter att föredra framför 
CMOS. då det med TTL/LS-teknik 
går att tillverka kretsar som är både 
snabbare och mindre effektkrävande 
vid höga frekvenser. Fördröjningen är 
typiskt endast 10 ns/ grind och effekt
förlusten endast 2 m W/ grind upp till 
ca 5 MHz. Avsevärt mindre fördröj
ning kan fas om högre effektförlust 
accepteras. 

En annan av Schottky -teknikens 
många fördelar är att snabba digitala 
och linjära funktioner kan framställas 
på samma bricka. 
AB Rifa har tel 08/262600. 



Här är två nya oscilloskop från Philips 
som gör ditt servicearbete enklare, snab
bare, säkrare och därmed lönsammare. 
PM 3225, enkanalversionen, och PM 3226, 
tvåkanalstyp, har samma goda egenskaper 
och prestanda: 

• 15 MHz band bredd 
.2 mV känslighet 
• 25 ns stigtid 
Dessutom mycket kompakt utförande 

med låg vikt - ca 4 kg. Ny frontpanel med 
tydliga texter och lätthanterliga, välplace
rade kontroller. 

Bandbredd och känslighet uppfyller 
högt ställda krav för kvalificerad video- och 
digitalservice. 

Tveka inte - beställ redan nu dessa verk
ligt prisvärda instrument med Philips erkän
da kvalitet och garanti. 

Industrielektronik 
Mätinstrument 

Ring eller skriv till Svenska AB Philips, 
avd. Mätinstrument, Fack, 102 50 Stockholm. 
Telefon 08/63 5000. Eller kontakta närmaste 
återförsäljare: Electra Kalmar AB, Radelco AB, 
Servex. 

Som utbildningsmaterial finns för PM 3225/ 26 ett 
laborationspaket omfattande 35 mätövningar på digi· 
tala integrerade kretsar. Kurspaketet omfattar lärobok, 
kopplingsbord och i övningarna ingående komponenter. 

SpecialerbjudandeI 
Vid beställning av PM 3225 eller 

PM 3226 erhåller du kurspaketet för en
dast 200 kr plus moms. Ordinarie pris är 
350 kr exkl. moms . 

Beställ samtidigt vår nya svenska 220-
sidiga handbok/katalog -.",,, ""'-" 
"Mätinstrument och 
strömförsörjning 
1976", 

PHfUPS 

PM 3225: Enkanalversion 115 x 230 x 300 mm. 
Vikt 4 kg, Pris 2450 kr, 

PM 3226: Tvåkanalsversion 115 x 275 x 300 mm. 
Vikt 4,3 kg. Pris 3350 kr. 

PH ILIPS 



'Musiken mera än data ': 

Nya generntionen Hi fl 
inriktas på klangtrohet 

•• Rubrikens pastaende far säkert en och annan 
att studsa: Har inte detta alltid varit all branschens 
strävan och innebär inte begreppet "High Fidelity" 
ungefar "naturtrogen återgivning" . .. ? 

Ack jo. Och nej. 
Det hela är en logisk och ofrånkomlig följd av 

sammanhang som faktiskt ägnats spaltmeter i RT 
under 1970-talet och där essensen av det hela kan 
enkelt sammanfattas i den här koncentrerade histo
rieskrivningen: 

Ljudåtergivningstekniken och den programvara 
den i övervägande utsträckning arbetar med kom 
för länge sedan all växa ur begreppet High FideIi
ty. hur man än traditionellt vill definiera detta. Hi 
fi-tekniken har fram till nu varit inbegripen i ett 
elektroniskt utvecklingsskede. där vissa givna fak 
torer varit de bärande grundvalarna för hela hante
ringen. Tekniskt sett sk ulle man kunna kalla dem 
s/atiska faktorer. Dimensioneringen av den bak
omliggande kretsbildningen och mätandet av dessa 
statiska parametrar har dominerat industrin. myc
ket till följd av de hittillsvarande kvalitetsnormer
nas utformning. De tillkom för sa manga år sedan 
att den tidens värderingar och svarigheter att lösa 
de kretstekniska problemen helt kom att paverka 
norm bestämningen och därmed en hel världsindu 
stris inriktning. Normerna blev också blygsamt 
satta. 

Exempel på dessa statiska begrepp och mätmäs
sigt stationära tillstånd med isolerade. punktvisa 
objekt är typiskt det som kallas harmonisk distor
sion ( = övertonshalt i signalen). frek vensgang re
gistrerad i ekofria rum. signal/brusförhållande, ef
fektbandbredd etc. M a o alla de välkända specifi -
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Fig /. Den nya och för yttersta ljudkvalitet konci
pierade Beomaster 4400 har utförts enligt B&O:s 
beprövade " räknessticksmönster" med löpare över 
den vinklade fronten, funktionellt men lite kyligt 
kanske. Märk knappraden nedtill! 

kationspunkterna vi alltid mött i datablad och ka
taloger. Av och till har det fiddlats med dessa pa
rametrar. som alltid har vägts mot varandra i syfte 
att man pa någon viss punkt skall "bli bättre". 

Helhetssyn har saknats på Hi Ii-kvalitet 
Statiska mätdata ej ljudrelaterade 

Just det - isolerade företeel ser. Mycket få kon
struk törer under gangna epoker kunde vinna gehör 
för den. som allt flera anser i dag. naturligare sy
nen att försöka bedöma helheten - statiska data 
plus dynamiska karakteristika. Man kunde alltid 
motivera in negativa hallning pa den punkten med 
att hänvisa till "gällande normer" och "bristen pa 
relevanta mätmetoder" för det eller det. Alltsa 
skedde inget och den som krävde ljudkvalitet av
färdades. " Data är ju bra och hör sen." (Det var 
just vad man gjorde.) 

Med detta inte sagt annat än all dessa stati ska 
data är vik tiga alt mäta upp. att dimensionera för 
och att bringa i klass med vad samtidens niva be
stämmer som skälig. Men dessa statiska data är för 
den skull inte allt. På sin höjd kan de berätta en del 
av sanningen om en viss konstruktion. Dess be
teende i drift under de förhållanden den är konst
ruerad och tänkt för är dock utslagsgivande. En 
konstruktions dynamiska och operativa egenskaper 
måste på något sätt också k vantifieras. Det är den 

fasen utvecklingen omsider haller pa att spara in i . 
trots bristen pa normer. förlagor. gränser. kvali 
tetskriterier i stort och annat som övriga industri 
grenar och användningar inte kan tänkas existera 
förutan. Men på ljudelektronikens domän rör vi 
oss lika mycket med teknisk hardvara som sinnes
upplevelser. Och hur kvantifiera och objektivera 
sådana? 

I gängse mening ställer det sig inte möjligt att 
upprätta nagra objektiva. universella och menings
fulla kvalitetsskalor på dylika områden. Men vi 
har ändå kommit en bit pa väg - mycket tack 
vare att Hi fi-branschen äntligen tillförts kritiska 
och akustiskt initierade s a m t musikaliskt verk 
samma krafter. Inte minst är det ock sa ett plus att 
psykologisk t skolade krafter (perceptionsforskare) 
intresserat sig för fenomenet Hi fi . 

I höstas trärrade vi en verkligt kämpande idea
list. elektronik- och fysikprofessorn Amar G Bose, 
verksam vid MIT och tillika högtalarfabrikant 
(idealist. därför han hittills personligen icke tjänat 
en cent på si na strävanden utan investerat allt i nya 
resurser fOr högtalarforskning). Han utropade med 
eftertryck pa tal om Hi fi -indu strin: 

- Jag forsäkrar er all det finns ingen jämförbar 
bransch där en sa ringa grad av kompetens tillats 
styra utvecklingen! 

Lite hårt. kanske. men förfarande sant ända. och 
vad han menade i sak var att man under årtionden 
inom Hi fi-sektorn låtit kunskap och erfarenheter 
som säkerställts för decennier sedan ligga fullkom 
ligt i träda - rön som forskarna inom telefontek 
nik. akustik och olika tillämpningar inom fysiken 
och kommu,nikationssektorn liksom sinnesfysiolo-



Med utgångspunkt i attjleraför audioindustrin omvälvande vetenskapliga arbetenframlagtsfrån 
nordiskt håll och att den danskafirman Bang & OIJifsen har debutklar en konstruktion som skall 
tillgodose kraven på optimalfiudkvalitet mer än 'tomgångsdata " - jämte en utveckling av denfas
riktiga högtalaren M 70 - skriver här Ulf B Strange om uppbrottetfrån de gamla, statiska dataidea
len mot en ny helhetssyn på begreppet High Fidelity. 

gi och tillämpad psykologi För länge sedan kommit 
Fram till - eller f ö vilken disciplin som helst. som 
tillfört samhället och civilisationen grundläggande 
kunskap i något avseende. 

En vidgad syn på datakomplexet 
utesluter ej traditionell mätning 

Det har. kort sagt, varit så att just ljudtekniken 
allra mest blivit en isolerad angelägenhet För rena 
elektroniker utan kontakt med annat än det egna 
Facket. Boses egen roll är intressant i samman
hanget. Vad man än vill anse om hans konstruktio
ner är det svårt att komma iFrån Faktum att han är 
en erkänd kapacitet på tunga vetenskapliga områ
den , vi lka han måhända aningslöst trodde skulle 
kunna berika och utvidga den sovande sektor han 
gav sig in i, driven av oppositionslust och despera 
tio n över tingens till stånd då det gällde ljudrepro
duktion i USA på 1950-talet. Han fick känna på en 
inkrökt skråanda och ett häpnadsväckande mot
stånd mot att inleda ett gängse vetenskapligt stu
dium av fOreteelserna. att tillgodogöra sig själv och 
ämnet de empiriska kunskaper som Fanns att häm
ta inom andra grenar av vetenskapen. M a o be
kräFtas, att den inom övriga vetenskaper och Forsk 
ningsprojekt självklara metodiken här kom att ses 
med misstro och att j ust en statiskt Fungerande 
elek tronisk sek tor bedömdes som allena sal iggö
rande. I dag vet vi bättre. och inte minst i USA har 
nya vindar blåst upp till en kraft som börjar vädra 
ut dammet ocksa i de mest etablerade samman
hang . .. Mängden av pigga och nydanande smafö
retag är tecknet FramFör allt. 

Nu behöver inte goda statiska egenskaper och 
traditionellt uppnådda mätresultat sta i något mot
satsFörhå llande till de nya strävandena, de som går 
ut på att bedöma apparatur eFter praktikFallet - i 
driFt och med tillFörsel av komplexa signaler: mu
sik. kort och gott - utan de båda måste samverka. 
Man brukar säga inom flygindustrin att ett tillta
lande vackert plan enligt erFarenheten ock sa "bru
kar bete sig väl i luFten . Talesättet är gammalt och 
daterar sig Från den tid da man möjligen hade vind 
tunnlar För aerodynamiska modell - eller Fullskale
Försök. inte raffinerade materialanalyser, datorsi 
mulering och systemtänkande. Motsvarande skulle 
kunna gä lla För en ljudåtergivningsapparat. men 
gör det likväl långt iFrån alltid . Faktum att en För
stärkare "mäter bra" . har goda statiska data. eller 
t o m utmärkta sadana. är i sig ingen som helst 
garanti För att den ock sa låter bra. Den b ö r göra 
det. vilket dock är viss skillnad. - Det är heller 
inte alldeles givet att kostnaderna För en konstruk 
tion står i klar relation till ljudkvaliteten. Det går 
att nå utmärkta resultat med relativt prisbilliga 
högtalare lem en t, t ex. 

Det är på provbanan en bils verkliga egenskaper 
kommer i dagen den stund då en ny modell över
lämnas åt testFörarna. På ritbordet och i provbän
ken blir det på sin höjd en Fråga om prognoser och 
beräknade prestanda. Analogt gäller att koncipie
ring aven Förstärkare eller en högtalare utan hän
syn till en levande. dynamisk verklighet i Form av 
musik, som ett kritiskt medvetet sinne skall motta 
i en viss omgivning, icke med Framgång kan ske 
utan konstant återFöring och integrering av sadana 
elektroniken utanförstående faktorer som hörselbe
tingelser. klangkvalitet och musikaliska egenvär
den. 

Vad är "naturlig återgivning"? 
Hela Hi fl-begreppet under debatt 

Vi håller nu på att lämna den statiskt avgränsa
de koncipieringen av apparatur för ljudåtergivning 
och närmar oss i stället något aven helhetssyn, där 
iso lerade data inte längre tillåts spela den domine-

Fig 2. Tvärsnitt genom den nya Beovox 
Uni-Phase högtalaren frå n B & 0 , modell 100. 
En bra detalj som inte syns är att stativet 
blivit utfört i fyrkantprofilerade rör - det 
till M 70 är stort och runt och kan börja 
skallra vid kraftiga ljudtryck, har vi funnit 
vid prov med den annars ypperliga M 70. 
På M 100 är alla drivenheterna monterade 
i pelarform med gemensam akustisk axel, 
som framgår. Förm ågan att å terge kantvåg 
hävdas utöver linjär amplitud- och fasres
pons också ge bredare stereobild än den reella 
distansen mellan högtalarna samt en total
homogen ljudimpression utan hå l i mitten 
jämte klar lokalisering av enskildheter. 
Detta är något som har intresse på tlera håll 
- jämför AKG-granskningen på annan plats 
iRT! 

rande rollen (utan att de för den sku ll eftersätts). 
Goda data måste finnas - men insatta pa rätta 
stä llena! Den långa omvärderingsprocessen håller 
på att leda till att rubrikens pastaende inte bara 
blir en halv sanning som hittills oFta nog varit Fal 
let. 

H är måste några ord sägas om det ålderst igna 
och i dag iFrågasatta H i fi -ideal som vi tog upp i 
början. "Naturlig atergivning" duger inte längre 
som definition. inte med det slags programvara 
som sedan mer än ett årtionde dominerar hela ut
budet av skivor och tape. 

Det har heller strängt taget inte på länge dugt till 
något mera stringent definitionsunderlag. Vad är 
"naturlig återgivning" och vem avgör graden av 
fOrment "naturlighet"? Det hela går givetvis tillba
ka till den första pionjärepokens strävanden då 
man hade monoFonisk återgivning och rörbestyc
kad, ofu llkomlig elektronik (men det kan lämnas 
därhän). Det som är väsentligt är, att man då spe
lade in merparten av all musik på ett så gott som 
omanipulerat sätt - en eller högst två mikroFoner 
var normalfallet. Man sökte också få med något av 
rummet uppförandet ägde rum i, dess akustiska 
egenskaper och atmosfär, vilket ju varje konsertbe
sökare vet är avgörande För hur klang upplevs i en 
given situation. Så visst fog fanns för det dåtida 
talet om H.igb Fidelity = naturtrogen återgivning, 
detta i all synnerhet som musiken bestods Från helt 
konventionella instrument av icke-e lek tri sk natur. 
Klangen som frambragtes var alltså icke-syntetisk . 
inte "processad" eller fi ltrerad o dyl. inte i normal
Fa ll et. Det gick således att inom en viss ram tala 
om "naturlighet" i ljudet, men momentet av sub
jektivitet måste Fördenskull kvarstå. som inses. 

En i dag mera meningsfull definition eller Försök 
till definition av "High Fidelity" anser jag vara 
detta: En syntes av teknik och musik för återgiv
ning av programmaterial i bostadsmiljö. Detta in
vo lverar alltså inga Försök till värderingar av gäng
se slag och som i dag måste ställa sig omöjliga att 
omFatta. Ty vad är "naturligt" i ljudet Från kanske 
en mix gjord på 32 kanaler som processats och 
vänts ut och in pil i många tiotals moment i kon
trollrummet under alltmera sofistikerade insatser 
av elektriskt och elektroniskt verkande kretsar? 
Ljudet som tonrnästaren slutligen enas om med 
producenten som säljbart? Det ljud som numera 
måste kallas "sound" och som även tillåts härja i 
inspelningar av gangna epokers musik? Det finns 
då möjligen tva personer som skulle kunna yttra 
sig om vilken grad av "naturlighet" en ljudrnix be
sitter men knappast särskilt många tlera! 

Hi fi -begreppet har . som inses. alltid missbru
kats. Först på den grund att det är semantiskt-filo
sofiskt och även praktiskt ohallbart. om man när 
mare försöker komma åt det. därpa av den orsaken 
att industrin enögt - eller snarare enörat - kom
mit att eftersätta hela lyssningsupplevelsens grund
valar i strävan att uppnå allt Förnämligare "tom
gångsdata" För sina produkter. Men likväl lär vi Få 
leva med Hi fi-begreppet eller nagot slags reviderat 
namn på Företeelsen. Det är bara det. att dess inne
börd Förändrats med tiden och att dessa Föränd
ringar nu tar en ny kurs. Kraven på att ljudmate
rielen faktiskt också ska ll tillgodose fordringar på 
den estetiska sidan har länge och envist hävdats av 
ett fatal. l dag har dessa Fordringar börjat slå igen
om även ute i den industriella sektorn . där karakte
ristiskt nog ocksa en del generationsbyten håller på 
att äga rum i konstruktionsavdelningar, projekt
labb och planeringssektioner. Medvetenheten om 
de nya utgangspunkterna och om vad som Fak tiskt 
kan göras - och har genomförts aven del tillver 
kare - kommer Förhoppningsvis att i fortsättning
en ta över rodret inom Hi fi -industrin. 

Därmed skulle "bara" den jätteindustri som står 
för programvaran återstå. 

RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1977 49 



Hela begreppet High Fidelity har stått under debatt i 
många år nu, och klart är att något slags ny definition 

måste siikas. Viföreslår en syntes av teknik och 
musikför återgivning av programmaterial i bostadsmiljö·. 

Att påverka grammofonindustrin 
kamp mot slentrian och beroende 

Men vilka vägar konsumenterna väljer att ga för 
att påverka detta industrikomplex till att ocksa i 
högre grad än nu börja producera godtagbara pro
dukter och att det på sin sida desslikes börjar sam
la ihop de erfarenheter som finns fran förr. är ett 
oskrivet kapitel ännu. Att ny och avancerad teknik 
enbart kommer att avgöra något pa det här front 
avsnittet är långt ifrån säkert. Men förhoppnings 
vis sker också här något, i någon omfattning. fran 
inspelningsledet till pressningen. 

"Dynamisk distorsion" kärnpunkten 
i kritiken mot ljudförstöringen 

Utvecklingen mot en ljudmässigt godtagbar ljud
materiel har intressant nog starkt influerats av 
strävanden från Skandinavien. För RT:s läsare är 
det välbekant vilken pionjärforskning professor 
Ma[ti O/ala och hans medarbetare i Finland utfört 
sedan slutet av l 960-talet och vilket arbete resulte
rat i det alldeles omvälvande begreppet TIM. tran
sientintermodulationsdistorsion. I Otal as senare 
arbeten synes man ha utvecklat detta till ett dels 
mera hanterligt begrepp. dels ett som kanske bättre 
täcker in den verklighet signalbehandlingsm ässigt 
och i kretstekniskt avseende man vill at. Man har 
introducerat begreppet dynamisk diSLOrsion. vilket 
också varit på tal i Japan och England. som bidrag 
i RT bl a under å ren 1974 - 1976 visat. 

Att dessa strävanden mot fullkomligare dimen
sionering och bättre lj ud ligger i tiden visar också 
bl a en del bidrag av danskt ursprung. Att man 
inom den mättekniska världsindustrin Briiel & 
!{jaer uppmärksamt följer utvecklingen är bekant 
och härifrån föreligger också rapporter av stort in 
tresse. Vidare har från Hi fi -industrins sida forsk 
ning skett i det att Bang & Olufsens förstärkarex 
pert Tom Jelsing framträtt inför Audio Engineering 
Society med rön om hur man kommer tillrätta med 
olika former av dynamiska förlopps distorsion av 
signalen och speciellt TIM. Från samma firma har 
också vetenskapliga arbeten framlagts av S K Pra
manik (se bl a RT 1976 nr 4 m fl) rörande den 
inbördes påverkan som sker kontinuerligt mellan 
förstärkarslutsteg och högtalarsystem. något som 
nu fullt upp håller på att klarläggas runt om i värl 
den. Dessa arbeten är delresultat av det intensiva 
forskningsarbete som utförts aven arbetsgrupp 
med inriktning pa att förutsättningslöst utveckla en 
ny förstärkargeneration och att bereda vägen för 
en integration. där sam tliga prestanda och önske
mål kan sammanvävas till ett resultat som lyss
ningsmässigt står i samklang med intentionerna på 
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elektroniksidan under användning av dagens mest 
utvecklade komponentteknik. 

Vad konstituerar ljudkvalitet? 
Myten om konsertsalen i hemmet 

Den nya förstärkaren. som senare skall detalj 
presenteras i RT. heter Beomas[er 4400. Det är i 
den nuvarande formen en receiver. Det credo man 
bekänner sig till uttrycks sa här: "III spi[e oj all 
thaI is said. there seems [O be no absolute rela[ion
ship or consistel1l correla[ion be[ween conven[ional 
perJormance measuremelJls or paper spec!ficu[ions 
and what uClUal(r sounds good. " 

I fortsättninge n konstateras det. att mätmetoder 
bara är ett redskap för att uppna vissa resultat. inte 
ett självändamål. Vidare att prestigekonstruktioner 
ofta är byggda på mycket dyrbar komponent - och 
kretsanvändning utan att för den skull alltid bli 
bra. medan om vänt då liga prestanda ofta inte be
ror pa billiga komponenter utan snarare pa mindre 
insiktsfull användning av delarna. Enkla lösningar 
finns inte - bara intelligenta val. fram haller filo 
soferna i Struer . .. 

Den provokativa frågan ställs: Vill ni verkligen 
ha en konsertsal i vardagsrummet " 

Nej, i dag vet vi bättre än att falla tillbaka pa 
dessa lika osanna som enfaldiga klyschor industrin 
har hållit vid Ii v så länge. Att det är bedrägeri star 
utom allt tvivel, menar B & O bistert. 

Ty hela den psykologiska processen som invol 
verar detta "att vara där " vid ett framförande lig
ger ljusår från att sitta i ett rum med ett stycke 
elektronik som alls icke har till uppgift att tillgodo
se nagra illusioner om ··konsertsalsidealet". Detta 
har sagts en del gånger förr men förtjänar att upp
repas! Vad som måste gälla i nuläget är att göra en 
god apparatur. som fullt upp beaktar realiteterna 
med en programvara av begränsad kvalitet och la
ter detta med konsertmiljön vara detta! (Glöm 
den.) 

Receiverprojekt hos B & O 
indelat i fyra sektioner 

Receiverprojektet 4400 delades in i fyra avsnitt. 
gällande Ingångssteg, Tonkontroller och omkopp
ling. FM-delen och Effektsteget. I konstruktionen 
har man inriktat sig på att få en signalväg genom 
recefvern med en kvalitet som icke degraderas. lik 
som att bearbetningskapaciteten begränsas först 
med utgångssteget. Maximal tillförlitlighet stod 
högt på kravlistan liksom flexibilitet. 

Ingångssteget. som vi skall i korthet rapportera 
om här. har man begränsat till 80 m V för max 
inspänning, och bruskarakteristiken är optimerad 
för B & O:s pick uper med deras typiskt låga im -

pedansvärden. Separata försteg finns för grammo 
foningangen utan omkoppling mellan ingang och 
försteg. vilket medfört avsaknad av det brus man 
vanligen ofrånkomligt har här. (Omkopplingen är 
högnivåförlagd och kommer eJter förstärkningen.) 

Nagra data för Beomaster 4400: Stereo! 
ambiohögtalaranslutning, sex förvalda FM -pro
gram. effekt ut 2 X 50 W i 8 ohm. momentan effekt 
2 X 60 W (2 X 100 W i 4 ohms last). Systemimpe
dans 4 ohm. klirr 0,05 'J"o (vid 50 m W och enligt 
DIN 45500). IM mindre än 0.1 '!lo. frekvensomra
de inom 1.5 dB upp till 35 kHz. dämpningsfaktor 
mer än 65 vid I kHz, S/ N med läg- eller högimpe
div pick up 60 dB. 

Vi får i sinom tid sätta dessa inte särkilt om väl 
vande data i relation till den ljudk valitet som spe
ciaiteamet fran B & O strävat a tt uppna och som 
varit den övergripande malsättningen vid tillkoms
ten av Beomaster 4400. 

En större professionell version 
klar av Uni-Phase M 70: M 100 

Pa nyåret släppte den danska fabriken ut den 
länge om talade. rörre efterföljaren till Uni-Phase
högtalaren M 70. M 100. som nu blivit en basre
flexlåda som tål upp till 100 W ineffekt. Högtala
ren är försedd med elektroniska säkringar som ut 
löses vid överlast - men ljudkällan uppges tala 
flera hundra watts belastning utan katastrof. Syste
met har fyra element, "faslänkar" inkluderande en 
kalottmembrandiskant och en "super tweeter" för 
de övre frekvensregistren. Alla drivenheterna har 
gemensam akustisk axel som kan orienteras mot 
lyssningsplatsen. Av elementen kan bashögtalaren 
lastas med dubbla maxeflekten under ca tre s innan 
skyddskretsarna löses ut. heter det i spec. Mycket 
kortare tid gäller för diskanterna - där slår skyd
det till omgående. Baselementet är om 12 tum . B & 
O-patentet med en fyllnadsdrivenhet har här ut
nyttjats till att sätta in en sådan om 4,5 tum med 
speciell däm pning. Mellanregisterkalotten är om 
2,5 tum och uppvisar speciellt lag distorsion. Övri
ga element är på 1.5 resp 3/4 tum. Högtalaren är 
som system på 4 - 8 ohm och har frekvensomrädet 
25 Hz - 20 kHz. Känslighet: 4,5 W. Volymen är 
60 liter och vikten 25 kg. 

Modellbeteckningen är i sin fullständ ighet B.eo
vox M 100 typ 6310. Högtalarens pris är inte känt 
i skrivande stund. men användningen torde sikta 
på ganska kvalificerade ändamal. då man betänker 
effekttåligheten och förmågan att utsta last (inom 
gränsvärdena) lång tid. - R T hoppas att i ett se
nare skede rapportera om högtalarens ljudande 
egenskaper i jämförelse med främst system M 70. 
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Inertia HiFi 
ett ljud-och priserbjudande 
Inertia stereoreceiver 2235 
stereoklar FM-radio, med snabbval för 
fyra olika program. En' verkligt pris
värd receiver - under 1 .500:- kr för 
2x35W vid 8 ohm! 

Inertia skivspelare BOT /2 
en precisionstillverkad svensk skiv
spelare med S-formad lättviktstonarm, 
remdriven, svajvärden mindre än 
±0,06%. 

Inertia högtalare HT -40 
Effekttålighet 40W, gör Inertia-paketet 
komplett. 

Kontakta din radiohandlare får du veta 
mer om de svenska HiFi-produkterna 
från 

INERTIA AB 
Box 3048 
681 03 Kristinehamn 
tel 0550/153 90 

In fol ma (lonsqanst 9 

audio research d-1BB 
ingångssteget markerar ny epok: efter elektronröret, den bipolära transistorn och FET kommer nu analog-modulen, utvecklad av Audio Research i sam
arbete med Honeywell, med en förstärkningsbandbredd över 10 mega-Hz och rak, distorsionsfri frekvensgång utan återkoppling inom hela audioområdet 
- rörets första värdiga efterföljare på musikreproduktionens område • utgångssteget patentsökt, linjärt före återkoppling, unikt väl styrt av ingångsste
get • 32 noggrant matchade utgångstransistorer kopplade i klass AB • strömkapacitet 12A • full ström oberoende av spänning och fasvinkel • 
idealisk för reaktiv och induktiv last • självinställande bias • inga skyddskretsar • patentsökt kylsystem utan fläkt • nätdelen 75 joule • se
parat reglerad nätdel för ingångssteget • transformator 500W • 2x100W 8 Ohm 1Hz-20kHz (typ. 2x120W), 2x185W 4 Ohm, 360W mono 8 Ohm 
• effektbandbredd 50kHz • frekvensgång -3db 0.05Hz och 100kHz • IMO 0.05% (typ. 0.03%) 100W • distorsion före återkoppling under 1% 
(typ_ 0.14%) • TlM försumbar • dämpfaktor över 200 100W 20Hz-20kHz • förut icke hörd definition, upplösning, detaljskärpa, djupdimension, 
musikalitet • 48x13x26cm, 18kg • 6.980 :- inkl mvs 

oteeneoralagent o b g luntmakargatan 26 
111 37 stockholm 
telefon (08) 102096 

Inforn ldtlOnstjanst 10 

BERGEN Mu,ik·Magazinet (05) 21 44 58 
GÖTEBORG Radiolagrat (031) 164398 
JÖNKÖPING Svalanders (036) 164321 
KIRUNA HiFi·Shopen (0980) 11990 
LULEA HiFi·Centar (0920) 25266 
MALMö Ro"n, (040) 319 98 
OSLO Eltek (02) 37 49 03 
PORSGRUNN Telemark Electronic Sentar 
(035) 313 15 
STAVANGER Madiand (044) 895 22 
(045) 25552 
STOCKHOLM Ljudkällan (08) 31 1090 
UMEA HiFi·Center (090) 128705 
UPPSALA Keydon (0181 138060 
VÄSTERAs Västerh Sound (021) 11 3700 
ÖREBRO Privox (019) 1333 ... 3 

OBS! TV-DOKTORN If d Burgmans Radio) 
i OSTERSUND är inte vAra återförsäljare 
även om de förvisso säljer vAra varor: Pär 
Angesgård hann beställa en anläggning t ill 
et t värde av 29.432:- innan Burgmans 
gjorde konkurs. Den Audio Research-an
läggning som nu säljs av Pär Angesglrd fAr 
vi inte en krona fö,. 
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RT på Tokro Audio Fair: 

"Stereon" professionaliseras alltmera 
Ljudapparaturen drömmaskineri i Japan 
Okande kostnader bådar stramare policy 

• För 25:e gången har världens Hifi-industri nr ett, denjapanska, 
hållit sin årliga branschmönstring i Tokyo. 
• Här kan man se allt som antingen omsider når Europa eller 
kommer att bestämma marknadsinriktningen i viktiga avseenden 
både här och i USA,japanernas ledande avnämare. 

Några klara trender: 
• Kvalitativ Hifi-utrustning har möjliggjorts också i de allra 
lägsta prisklasserna tack vare ny kretsteknik och storserieproduktion. 
• "Mellankategorierna" Hifi ser ut att svikta då det gäller 
publikintresse på flera marknader. 
• Det prisbilligaste och det dyraste vinner i stället andelar på 
alltflera håll, menar japanerna. 
• ''System tänkandet "- att ha en hel rad anpassade och samstäm
da enheter i en särskild förläggning - kommer stort. "Receivertän
kandet ': som aldrig slagit an i J apan, tror man är på avtagande 
också i Europa . .. 
• Komponentkostnadernas stegring nödvändiggör nu ett omtänkan
de inom industrin. Ambitionsgradenfår sänkas eller ocksåfår 
man prioritera graden av finesser i kretslösningarna. 

Ulf B Strange rapporterar från Tokyo och Japan-industrin. 

•• - Läget är inte bra, medger tales
män för den ledande japanska audioindu
strin vid samtal i Tokyo. Då avser man 
inte främst det en smula oklara utfallet av 
1976. ett år präglat av stor ryckighet i 
produktion och avsättning. En hel rad 
strejker och driftstopp drabbade den ja
panska Hi fi-industrin 1976, man produ
cerade för mycket i vissa fall, eftersom 
USA-marknaden för en del tillverkare in
te erbjöd den konjunkturstimulerande av
sättningsstegring man trott på. I stället 
byggdes det upp lager som belastat utfal
let. Men det som mest inger bekymmer är 
det långsiktigare perspektivet, de starkt 
ökade kostnaderna som den japanska in-
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dustrin får kännas vid. Ökningarna har 
man traditionellt sökt kompensera på 
skilda håll genom att förlägga tillverk
ningar och montage till en rad platser i 
Sydöstasien där arbetskraften ställt sig 
billigare - Korea, Taiwan, Filippinerna, 
Singapore, Hongkong etc. Men: 

Det är nu komponenterna som kostar 
för mycket. Apparaterna blir alltmer 
komplexa. le-teknik går inte att lita till 
annat än i begränsad omfattning av flera 
orsaker. (Däremot har bruket av hybrid
kretsar ökat med flera hundra procent 
och ett tiotal stora firmor köper nu t ex 
Sanken-slutsteg för en rad modeller i låg
och mellanprisklasserna. Detta framgår 

tyvärr inte alltid av spe c och datablad där 
enbart uteffekterna anges, och schemor
na. i den mån man kan komma över nag
ra, enbart symbolmarkerar förstärkarste
gen ; man kan inte omedelbart se vad som 
döljer sig bakom detta.) - S tor koncerner 
som Matsushita gör egna hybridkretsar 
för audio. 

De japanska konstruktörerna har "all
tid" varit vana vid att använda tämligen 
goda och snävspecificerade komponenter 
i alla steg, och några större kretstekniska 
rationaliseringar har sällan vidtagits. 
Man ser ideligen dyra kondensatorer. me
tallfilmmotstånd, högupplösande poten
tiometrar . dyra omkopplare, milspecade 
och komplicerade, belysta reglage, mas
sor med tjock fin kabel , tung, solid me
tall ... De enorma mängderna som går åt 
till apparater som byggs i må nga tiotu
sental stycket börjar nu bli betungande i 
ett kärvare läge med starka stegringar av 
alla slags kostnader, osäkra avsättnings
utsikter på vissa marknader - England. 
t ex - och en fruktansvärd konkurrens. 

Omtänkande inleds i industrin: 
Kritisk prövning och prioritering 

- Vi får börja tänka om nu, antyds 
det vid samtal med bekymrade industri 
män. Vad som får börja gälla tämligen 
omgående vid planeringen av modellerna 
ca två år framåt i tiden (programmet till 
1978 är redan nu ganska fastlagt) är att 
billiga(re) komponenter måste användas i 
alla steg där detta inte är direkt kritiskt. 

- Alternativen är en stillastående tek
nisk nivå eller ökat bruk av specialkretsar 
som ännu inte finns , alltså integrations
teknik , eller helt enkelt en viss standard
sänkning. 

Det sista innebär i klartext ofrånkomli
gen att man accepterar ett ökat utfall av 
fel på apparaterna och en i dag oförutse
bar returökning. Detta skyggar man na
turl igtvis kraftigt för. Det är näst intill 
otänkbart i Japan och skulle ruinera till
verkarnas anseende. 

- Men apparaterna vi bygger är nog i 
en hel del fall helt enkelt f ö r br,a! Detta 
säger visserligen ingen japan i ansvars
ställning högt, men det tidigare alltid av 
iver burna talet om "bättre och bättre" 
börjar låta lite ihåligt på sina håll. 

Ja, de ytterst blygsamma kostnaderna 



Trender, fakta 
i koncentrat: 

•• Ingressens tendensdrag gäller de stora linjerna 
och förskjutningarna i tyngdpunkt. Här följer en 
koncentrerad rapport i signifikanta tekniska en
skildheter och utvecklingsdrag, sådana de tydligt 
kunde uppfattas på Tokyo Audio Fair, där SO-talet 
firmor ställde ut. 

~ "Mark Levinson-febern": ML är ett starkt pre
stigeförknippat namn i Japan och USA-fabrikatets 
tidiga inriktning på proffsutseende, svarta. låga 
moduler och annat har satt sina eftertryckliga spår. 
En del av Tcchnics-programmet kommer nu i den 
här stilen. All design håller på att spåra in på 
ML-stilen. 
~ "Rörljudsreligionen": På Audio Fair i Tokyo 
fanns minst tiotalet lirmor som drog horder av 
vördnadsfullt bligande japaner framför svindyra 
1950-talsrepliker - annat än som sådana är det 
svårt att uppfatta dessa förstärkare med mer än 30 
år gamla rörkopplingar och lika gamla rör . .. 
~ EL-kassetterna: Flera storbolag hade tagit fram 
förslag på verkligt läckra apparater för att testa 
publikreaktionen. Nu linns både Aiwa, Hitachi 
och Victor m fl med i den här ligan . Men om det 
linns någon marknad eller icke är man i stort sett 
lika klok på som forr! Apparaterna blir dyra. själ 
va storkassetterna ännu dyrare med minst 50-lap
pen som styckpris, synes det. 
~ Kvartskristallkretsar: Styrning över kvartskret
sar med faslåsta slingor är något som kommer 
stort. t ex i fråga om grammofonverk. JVC och 
Victor väntas här ge sig in i konkurrensen med 
också rätt prisbilliga apparater så utrustade. 
~ PCM: Sony visade nu en praktiskt arbetande 
förstärkare om 2 X 160 W enligt pulsbreddmodule
ringsprincipen. Starkt miniatyriserat utförande. 
~ PCM: Pulskodmodulering och användande av 
videoteknik med ljud i pulsluckorna mellan bildin
formationen är nagot som Nippon Columbia! 
Denon slår fram som en kommande teknik. 
~ Ny hörtelefonteknik med bi-auralteknik och 
"flerdimensionellt" konsthuvudljud genom tillsats
apparatur och nya kopplingar väntas ge stark in
tresseökning för hörtelefonstereo. som trots bättre 
membranteknik etc hamnat lite i skymundan. -
" Bi-foniskt ljud" talar man om nu. 
~ Förbilligade men ändå bättre kassettdäck: Det 
är faktiskt inte alltid optimalt att sätta in tre moto
rer. vilket bl a tyska Dual åtar sig att bevisa. En 
liknande utveckling har Philips att visa fram. Japa
nerna kan väntas göra bättre kassettdäck men gå 
ifrån den överlastade och av konkurrenshysteri be
tingade konstruktionen av i dag till förman för 
bättre dimensionerade drivkretsar som kräver 
mindre insatser av elektronik och tung motortek
nik etc. - Banden förbättras givetvis ocksa. Re
dan talar man om att en dag komma upp i samma 
kvalitet som kvartstumstape och 38 cm/s ger pa 
bandspelare i dag ... gäller nog enbart EL-per
spektivet! Men experiment med helt nya kretsar 
och nya bandkoncept pagar bak stängda dörrar. 
RT har sett och hört några direkt fantastiska kon
cept som hör framtiden till: Rena järnband och 
2.30 cm hastighet, 4-kanalteknik t ex! 
~ Bandspelare: Kommer nog aldrig att dö - i 
Tokyo premiärvisades inte bara nya modeller utan 
flera nya märken debuterade! Stora, fina maskiner 
i Sony/Revox-klassen ... Drömmen: Technics nya 
stora med s k 3M-drivning med dubbelsIinga. s k 
omegadrivning. 
~ Nya landvinningar: Här visades både ameri 
kanska och japanska nya, patenterade lösningar 
för värmeavledning och halvledarkylning som bl a 
innebär totalt problemfri klass A-drift utan värme
utveckling - det gick fint att lägga handen på slut
stegskretsarna vid full drift . .. 1 ett fall används 
troligen hel ium för kylningen. i andra vätske -

gas-kylning och luft enligt nya lösningar. Likaså 
fanns att se nya utföranden hos kylelementen i 
form av flänsade "torn" å la motorcykelcylinder. 
~ Lysdioderna lämnar med tiden plats för ännu 
nyare och snabbare indikatorer i form av gasdis
plaver - plasmarör; se referatet från Electronical 
~ Ännu fler pick uper för principen rörlig spole 
kommer. Till leda ännu flera "super-ultra" förfor- t-----------------------
stärk are/ transformatorer knåpas likaså ihop att 
hetsa fantasterna med. Utvecklingar av Shibata
spetsarna kommer - trots att 4-kanaltekniken är 
ointressant överlag. 
~ Tonarmarna blir a lltmera Blixt Gordon-betona
de. och här har flera entusiastföretag spårat ur med 
vå ldsamma orgier i motvikter. utriggare och balan
ser ... för stort och tungt och mass-rikt. 
~ Tillbehören blir allt viktigare och avancerade. 
Man kan t o m köpa särskilda ombyggnadskits i 
form av bättre utdämpade lådor och chassi kom 
pletteringar till grammofon verk utförda i spec ial 
material! - Tillbehören är överlag fantastiska och 
omfattar t ex hyper luxuösa digitalur som kan an
vändas till allt från äggkokning till band
triming . . . Fjärrkontrollstyrning av kassettdäck . 
minneskretsar och mixers kommer likaså. 
~ Radiodelar: Yamahas framgångar lämnar inte 
konkurrenterna ro. Flera firmor tar nu påjapanskt 
\IS upp den teknik som ligger bakom CT 7000. 
t ex. Några enormt påkostade. udda tuners finns 
också jämsides med serievaran. Men "japanen 
lyssnar inte på radio". säger ledande industrimän 
till RT. Tuners är otacksamma att utveckla för 
hemmamarknaden. Skivor och band ska ll det vara 
i Japan. vilket skivindustrins standard ocksa vitt 
nar om! 

~ PA-förstärkeri: Yamaha är här obestridd leda
re. och frågan är om inte Tokyomässans absoluta 
praktpjäs var den stora svarta PA 2022. ett jätte
steg i stativmodul med stora indikatorer framtill. 
- Stora mixbord för PA. scen- och teater/ film 
bruk har Yamaha också. 
~ V-FET-teknologi: Också mammas gata för Ya
maha! Efterföljarna har inte alls samma utveckla
de halvledare som Yamaha fatt fram i sina egna 
halvledarlabb i Hamamatsu. som är sagolikt välut
rustade med bl a en av världens största svepelek
tronmikroskopinstallationer och en analysutrust 
ning för kristallrenhet och skiktkontro ll som torde 
ha få motsvarigheter. 
~ Direktdriften kommer i allt fler tillämpningar: 
Skivspelare och bandspelare får sådana motorer. 

~ En ny generation ultralågbruskretsar för in
gångssteg har också stått i focus för intresset. Ya
maha blev först på plan med förförstärkaren C2' 
som RT beskrivit tidigare. Nu följer bl a Technics, 
och man är uppe i ca 90 dB S/ N enligt data med de 
nya apparatserierna! 
~ Byggsatser: Mycket av det rörbestyckade gar 
att få som kits. men också en rad varianter av de 
modernaste halvledarstegen : Orationellt för indu
strin men ett gammalt hemmamarknadskrav. Lux 
attraherade stort med massor av raffinerade enhe
ter i kit-teknik. mycket rörbestyckning och modern 
design. Förnämliga tillbehör. bl a ett kvartsur som 
är det finaste vi sett. 

~ Högtalarna: Lätta. nya fibermaterial. bättre di 
mensionering. flera basreflexlådor. nya ultrasofisti 
kerade högtonelement (Pioneer, t ex) bildar talande 
inslag i helheten. - Manga "öppna" högtalare 
utan front å la Yamaha 1000 NS. 
~ Nätdelar/strömförsörjning: Klar trend till 
dubblering av nätaggregaten för symmetrisk mat
ning och bästa signalkonstans. N ågra förlägger re
solut all a nätdelar utanför chassierna och höljena 
för optimal brumavskärmning. Aterfinns ännu ba
ra i superklassen. • 

för service som agenterna runt om i värl 
den har är talande - mot den våldsamma 
omsättning det gäller. De japanska för
stärkarna etc är ju i särklass driftsäkra. 

Det var på sin tid mycket tack vare detta 
som marknaderna världen runt kunde 
erövras så snabbt. Den japanska bilindu
strin har gått samma väg - men där är 
konstruktionerna ju bondenkla. 

Europeiska konstruktörer har traditio
nellt varit i en annan situation. Här har i 
stort ingenjörskonst varit liktydig med att 
med komponenter för totalt så där 2:50 
skapa en godtagbar lösning, som "egent
ligen" krävt mycket mera. Mycket hårda
re styrning har skett från ekonomiled
ningarna än i J apan, där sådana saker 
som att tjänstemän och konstruktörer av 
lojalitet mot sina företag t ex under åratal 
arbetat utan att ta ut semestrarna etc och 
utfört omätbara mängder av gratisjobb 
på övertid givetvis inneburit stora plus
poster i kostnadshänseende, som i några 
fall kanske skymt andra och mera väsent
liga faktorer. (Arbetarna har veterligt ald
rig behövt tillämpa sådana premisser. 
framgår det vid RT :s undersökningar av 
industrin.) 

Den sannolika väg man nu går innebär 
kritisk prövning av komponentbeståndet i 
olika kretsar och steg, ersättning av dyra 
delar med billigare i alla kopplingar där 
så är utförbart och ett intensivt testande 
för att utröna hållbarhet och ljudkvalitet 
efter kvalitetsprövningarna och förenk 
lingarna i kretstekniskt avseende. 

Det medges också att man sannolikt 
gör för många modeller i dag. Hela ar
betssättet med 01 ika apparatserier enkom 
avsedda för hemmabruk med därpa föl 
jande utvecklingar och modifieringar för 
exportmarknaderna är tungrott, dyrt och 
föga rationellt. Alla marknader har dess
utom sina starka krav pa specialutföran
den, inte minst den svenska ... Troligen 
kommer en sanering att ske rätt snart och 
den drabbar inte osannolikt en rad model
ler av marginellt intresse i mellanprisklas
serna. De finns där i dag mycket för hem
mamarknaden och för länderna i Asien. 
Japanen har varit van vid att kunna välja 
mellan ett mycket stort utbud fr ån varje 
tillverkare med ofta ganska små skillna
der apparaterna emellan. V i ser inte den-
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Tokyo Audio Fair: En torftig ram 
omger världs attraktionen i ljud 
•• Aterkommen till Europa tick jag i en fransk 
tidning läsa om att ljudmässan i Tokyo ägt rum i 
"Ie grand parc d'exposition d·Harumi. belägen nag
ra minuter fran stans centrum ". Detta är ell prakt 
exempel pa hur spraket kan fas all dölja eller om 
skriva en verklighet som sedan inte gar all känna 
igen - "mässparken" är en stor asfaltöken nere 
vid Tokyos hamn i gigantstadens sydände och all 
ta sig dit med taxi fran "centrum" var m an nu 
vill placera det i Tokyo - tog 30 minuter! Och 
byggnaden mässan är inrymd i ä r ell slags hangar· 
liknande magasin. Det gick f Ö Inte ens all ga torr 
skodd mellan de tva hall ar som expon var inrymd i. 
Ymnigt regn' och översvämmade gangramper bar 
skulden. akna cementgolv. inget annat - bes.ö · 
karmängden sliter väl ut ell mjukare underlag . Ex 
teriört som interiört är Tokyo Audio Fair nagO! av 
det pavraste man kan se och fyller inte ens de blyg 
sammaste krav pa för oss självklara anordningar i 
stil med toalellutrymmen. serveringar eller nagO! 
slags utsmyckning: inte heller nagot sa enkelt som 
en plats all silla ner pa nagra m inuter. Däremot. 
och det är givetvis det avgörande viktiga. utställ 
ningen som sadan är mera dynamik i. bättre. 
mangsidigare. informativare och mera framatblic · 

na kategori, då t ex de svenska importö
rerna (och handeln) för länge sedan av
sade sig en rad "onödiga" utföranden i 
modellfloran, klokt nog. 

En följd av detta blir givetvis förbilli
gad lagerhållning, mindre delar och färre 
åtaganden, mindre personal och enklare 
rutiner på alla håll. 

Det är mot bakgrund av det här intres
sant att ta del av budskapet från danska 
Bang & Olufsen (se art på sid ?), där man 
slår fast att apparatkvalitet och kompo
nentrikedom resp graden av dyrbarhet 
hos innanmätet icke nödvändigtvis behö
ver stå i direkt proportion till vartannat. 
Det hela är en fråga om konstruktions
skicklighet, kritisk blick och klok priori
tering i alla led. Vilket japanerna håller 
på att upptäcka, nödgade aven bister 
ekonomisk verklighet. Vi behöver nog in
te gå så långt som till att tro, vilket av
hörts, att vi med den nuvarande genera
tionen hemelektronikapparater nått en 
topp i kvaliteten som "aldrig mera" går 
att prestera. All utveckling hittills talar 
mot något sådant. Men kretstekniken kan 
däremot komma att slå in på andra vägar 
också för Hi fi-materielen med dess nuva
rande bundenhet vid diskret komponent
teknik, snåriga och komplexa kopplingar 
och orationaliserade nät i stegen, vilket 
allt, trots underbart mångsidiga montage
automater för insättning av såväl hori
sontella som vertikala komponenter på 
kretskorten i blixttempo hittills krävt ock
så mycket manuellt sammansättnings
arbete längs monterings banden. • 
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kande än nagot annat jag sell . Här är man ve rk Ii 
gen nära industrin. precis mitt i skeendet. Jag fann 
Tokyo Audio Fair direkt fascinerande. Inget annat 
tal en jämförelse' Alla andra mässor blir ju ocksa 
bara aterskcn. Här är platsen rör I/yheterna! 

Mer än en kvarts miljon besökare räknades in 
under de fem dagar i oktober 1976 som mässan 
ägde rum. och bara pa den söndag man hade mot 
slutet betalade över 70000 fantaster rör all komma 
in ... trängseln omkring de ca gO utställande tir
morna var oerhörd. och all alla bar paraplyer inne 
i bygget gjorde inget bättre. Den rran början rörigt 
disponerade utställ ningen blev kaotisk. 

Larmet var prövande. trots all det egentligen inte 
spelades i de öppna montrarna. Den japanska rack · 
pressen rann ocksa Audio Fair va ra en särdeles 
bullrig till ställ ning. bedönid efterat. 

Grovt uppdelat sönderföll mässan i tva avdel 
ningar. A -delens för de stora världsnam nen. agen · 
turerna och paradmontrarna: B-avdelningens rör 
··sm aindustrin ··. rör tillbehören. avant -gardegrejor
na och sadant som t ex diamantföretagen (som ju 
levererar pick up-nalarna av alla de slag). antenn · 
branschen etc. Dock. ell världsnam n som Nakam i
chi atcrranns i B. • 

Hifi-apparatur, foto: 
Dröm och nötWändighet 
for miUoner japaner! 
•• Med den för 1977 och 1978 bestämda inrikt
ningen för ljudapparaturen fran Japan har den nau 
en utvecklingsgrad och förfining i teknisk! a\seen
de som mt!r än nagonsin predestinerar den till be
nämningen "dröm utrustning" för manga. speciellt 
den japanska. miljonhövdade hemm apubliken. 

Det är fortfarande en gata hur japanerna själva 
använder sina närmast oerhört resursrika appara
ter i sina enkla hem i ell av världens mest tättsam 
mangyttrade omraden (bara en ringa del av de ja
panska öarna är beboeliga och bebyggda). där 
trängseln. lyhördheten och litenheten ytmässigt är 
sa pafallande ..• Använder" - ja. varet är kanske 
alt japanerna närmast älskar sina grejor. Nästan 
alla bor fruktansvärt trangt och i en särpräglad 
akustik. Fa har bil, relativt sett. "Vi lägger ner 
pengar pa var kropp". säger manga. Nagot annat 
finns just inte då fysiskt utrymme saknas. Sa Hi fi 
räknas till organisk nödtorft? Hi Ii. TV och kame
ror. ja! Dessa saker symboliserar ocksa det moder
na J apan. industriundrcts land, och alla pa verkas 
tarkt att konsumcra av intensiv reklam. 

Jag undrar ofta om japanerna leker med sin Hi 
Ii. substitutanvänder den som de kan ses göra i tio
tusental i fraga om grejor för golf, fiske och jakl"? 
Detta är psykologiskt illlressant och nagot m an in 
te skall göra sig löjlig över. Pa söndagarna kan 
man se massor av japaner leka golfspel. staplade i 
etager över varandra pa utslagsplatser i ena änden 
av gigantiska nätburar inne i städerna. Detta anses 
ge hög prestige. Det finns ju in te mark till riktiga 
gollbanor. Likaså strövar de lyckliga pa gatorna. 
bärande jaktvapen eller fiskedon, klädda i full mun
dering med stövlar och specialmössor som kostar 
förmodligen icke ringa summor. Japanen markerar 
sina fritidssysslor - han utövar dem inte. som vi 
skulle göra. Han kan ofta inte det. 

* Detfinns en dröm anläggning 
for varje intresseriktning, smak 
och budget! * Tokyomässan vittnar välta
ligt om vilken bredd industrin nu 
har. * Angenäma överraskningar 
väntar: Vad sägs om ett helt 
skåp Hifi i bästa kvalitet for ca 
5000 kr (exklusive högtalare, 
forstås)? * Är 1977 ger oss dessutom 
toppkvalitet i närmast professio
nell klass for en rad exklusiva 
modeller, ger mässrapporten be
sked om. * Läs - och dröm ihop just 
din idealkombination! 

Elektronik rör massmarknaden 
Japanska publiken är gynnad 

Men det är klart - visst spelas det pa superan
läggningarna. Med skeva smaleenden medger en 
och annan inför besökaren att "det nog förekommit 
klagomal fran grannarna" ... 

Och sa byts det. Det byts grejor dagligen för 
miljoner. Hemelektroniken i alla dess former är 
nästan en medborgerlig plikt att "konsumera". Be· 
gagnade eller uttjänta apparater kan man ofta se 
helt sonika utvräkta i rännstenen! S\art-vit TV. 

t ex, lönar sig ofta inte au laga! 
Det japanska undret är ju mycket eu elektriskt 

elektroniskt sadam. Man far respekt för det av 
manga skäl. Men ännu mycket mera förtjänar det 
uppmärksammas i ljuset av det faktum at! det ifra
ga om varuutbudct och produktionen nästan un
dantagslöst aldrig har varit inriktat pa att framstäl 
la apparatur för en ekonomisk elit eller för ett fåtal. 
Priserna i Japan pa ocksa de för oss allra dyraste 
anläggningarna och apparaterna är näm ligen ge 
nomgaende laga. Sedda i vilka relationer som helst. 
i förhallande till industriarbetarlöner. levnadskost 
nader etc. är hemmamarknadspriserna ibland otro 
liga för oss. Ett par tusen kronor köper uta n vidare 
en bandspelare som här betingar kanske 
8000 - 12000 kr (efter naturligtvis frakter. tull 
och skattpalagor etc - p lus vinster i alla led). Lik 
som pa kameror (skatten = 5 Ou) är de statliga pa
lagorna laga. Fasta priser gäller man prutar 
vanligen inte. även om det kan ga i en del fall. Den 
utländske besökaren har svan na under en viss 
gräns, där en japan lättare kan göra ett fördelakti
gare avslut, naturligtvis. 

Men den prestigesökande japanen som natt eko
nomiskt välstand köper sällan en inhemskt gjord 
kamera. Drömmen pa den sidan är Leica och Has 
selblad ( = en halv miljon yen normaloptikutrusta
de!). Analogt blir det heller knappast Japan Hi fi: 
Den arriverade japanen skall ha Mark Levinson, 
SAE eller nagot USA-märke. . . • 
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Fabrikaten, modellerna, 
detaljerna -77: 
Här är nyheterna 
i urval fnin Tokyo 
•• Innan vi går in på ett urval av det nya 
utställt på Tokyo Audio Fair, den 25:e i ord
ningen sedan starten, skall konstateras, att 
den japanska audioindustrin till alldeles över
vägande grad är baserad på att tillhandahålla 
apparater av system typ, enskilda förstärkare, 
tuners, kassettdäck etc. Receivern, den sam
byggda förstärkaren-radiodelen på gemen 
samt chassi, har aldrig haft någon stor mark
nad i Japan utan är ett önskemål från USA 
och Europaiänderna. Det lär förhålla sig så, 
att receivers svarar för blott 4 procent av den 
japanska marknadens försäljning. Resten är 
"komponenter" . 

Som en följd av detta har design blivit nå
got viktigt i Japan. Som bilindustrin arbetar 
man med årsmodeller , vilka dessutom kan 
modifieras under löpande modellår! Det är 
otacksamt och svårt att forma en receiver. 
Motsatsen gäller däremot oinskränkt för 
komponenterna. För modell 77 gäller att ap
paraterna helst skall vara svarta eller rödbru
na. " Guldlooken" är ute. Metallfinish i silver
stål är inne (typ Kenwood och Yamaha). 
Mycket stark inverkan av professionell stu 
dioelektronik märks - med det syftar vi inte 
bara på förekomst av fejkade stativmoduler, 
greppbyglar utan någon reell funktion etc 
utan snarare på rejäla reglage, stora "metrar" , 
högtalare utan fronter och med mera funktio
nell än alltid hem anpassad design och, natur
ligtvis, en allt tåligare och bättre elektronik 
med avancerade faciliteter. Ergonomi eller 
människoanpassad utformning är också nå
got man ser till idag efter år av meningslös 
formgivarglädje. Ett bra exempel är rattar och 
vred och deras placering på många nya kon 
struktioner liksom gradering, stegning och 
skalindelning. 

De separata komponenterna möjliggör en 
viktig japansk bindning från kundens sida till 
industrin: Systemtänkandet är här så att säga 
satt i system. Man köper hela anläggningen 
från en och samma tillverkare. är meningen. 
Vi har tidigare beskrivit den rikliga förekoms 
ten av special möbler och -hyllor för Hi fi i 
Japan, hypereleganta pjäser i plaster och trä 
som hyser en från början helt samstämd ljud
anläggnings alla detaljer. Fördelarna är up
penbara - koncentration, överskådlighet och 
elegans. Systemtänkandet är i dag mera frene
tiskt .än någonsin och " stativ" är det senaste. 
"Möblerna" - både sådana indelade på höj 
den och på längden - blandas nu med något 
som faktiskt direkt imiterar begreppet "rack" 
i en studio, en professionell (gärna svart) kon
sol med plexiglas och metailhandtag, där den 

likaså mattsvarta elektroniken ligger med ly
sande instrument och indikatorlampor i fårg. 
"Systemen" erbjuds av samtl iga tillverkare 
med ett fullständigt sortiment på programmet. 
"Möblerna" kan också köpas separat. Här 
väntar prissensationer under 1977 också i 
Sverige! 

Nytt är förekomsten av ett verkligt prisbil
ligt program hos flera av de stora - Pioneer, 
National, Sony och Yamaha osv - som er
bjuder åtminstone tre komponenter: Förstär
kare, tuner och skivspelare; i några fall också 
ett prispressat kassettdäck i samma design. 
Förstärkarna gör bruk av enklare komponen
ter och i en del fall av tjockfilmskretsar på 
utgångarna och de finns i utföranden upp till 
ca 40 W. Den här i Sverige till 900 - l 200 kr 
prissatta f6rstärkarklassen erbjuder genom
gående goda data och låter ofta ganska bra. 
Några mera påkostade finesser finns inte, 
men noteras skall att radiodelarna verkar bå
de känsliga och väldisponerade, kassetterna i 
stort sett invändningsfritt fungerande men 
utan diverse minneskretsar och med enklare 

Japanska USA -märken 
på Tokyo Audio Fair 

Det här referatet tar fasta pa de rent ja
panska produkterna pa Tokyom ässan. men 
givetvis förekom en rad Japanbyggda appara
ter därutöver som Hannan-Kardon, Marantz 
m fl men vilka firmor ju är USA-ägda. 

Rörintresset medförde bl a all amerikanska 
Dynaco ställde ut sina gamla rörs teg jämsi 
des med de nya 410, Mk 6 och allt vad de 
heter. Dynaco har t o m kvar monoslutstegen 
fran fordom - de är tydligen eviga! 
• En men en bjässe till USA förstärkare 
skall nämnas i det här sammanhanget: Den 
Kaliforniengjorda Threshold. som mest erin
rar om en korsning mellan Sequerra och Stax. 
Influenserna är uppenbara. Della jättesteg. 
mässans kanske luxuösaste. heter 800 a och 
uppges ha en patemerad klass A-drivning 
med ell slags "mätlnadsniva~akt" som gör 
alt steget aldrig blir het!. Uteffekt: 2 X 200 W. 
Pris och leveranser okända. Men intrycket 
den efterlämnade var starkt nagot av det 
mest imponerande man sett! 

Fig I. Den nya superbandspelaren från Technics 
tär materialisera den japanska "driimgenerationen" 
Hi ti. Modell 1500 beskrivs i texten. En rik 
mängd tillbehör tinns - koffertar, spolkåpor, 
bandtaUrikar, fjärrkontroller, redigeringssatser, 
tidur ... Svenskt pris troligen ca 6 500 kr under 
1977. 

V U-metrar o dyl. Vi kan förutse, att appara
turen som sådan kommer det gamla talet om 
" ingen Hi fi-kval itet under 2000 kronor" på 
skam lite grann ... men mycket hänger ju se
dan på högtalarna. Här finns också ett be
stånd små men ändå ganska hyggliga ljudkäl 
lor färdiga, t ex från jättarna Matsushita! 
Technics och Pioneer. CA-Vi och CT-V i he
ter i en lite högre kvalitetsklass ett prestanda
och prismässigt som sensationellt omtalat 
program i svart från Yamaha nu: Ca 5 000 kr 
för hela stativet! Förstärkare, FM-tuner och 
kassettdäck plus grammofon. 

"Miniklassen" breder ut sig 
Mellan-fl tappar terräng 

I Japan och på flera marknader har man 
redan börjat känna av att den här nya, förenk 
lade men effektiva mini-Hi fi -klassen kapar åt 
sig marknadsandelar. Det som går bra är de 
mycket dyra och påkostade systemen och de 
lågprissatta nyheterna, som uppenbart tillta- ~ 

r-7'~-tJ-
.~ ...... .. , .... . 

.... -

A . A=B 22.571' 

Fig 2. Här är principen rör den s k Omegadriv
ningell eller isolerad slingbildning. 
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lar flera kategorier som tidigare varit tvek 
samma inför ett köp av större grejor men vil
ka ändå inte vill ha "paket" (en ide som japa
nen står rätt främmande för, även om många 
i praktiken köper paket, fast det inte kallas 
så). Mellankategorierna av främst förstärkare 
har tappat terräng, enligt vad flera firmors ta
lesmän i försiktiga ordalag delgav RT. Publi
ken anser inte alltid att de ofta bara lite mera 
påkostade och lite större serietyperna är vär
da sitt pris och erkännas bör att japanerna 
tillverkar en för hög andel likgiltiga och var
andra snarlika mellanprisapparater som det 
kan vara svårt finna rationella säljargument 
för och vilka inte har det bländande utseende 
som lite mera sofistikerade grejor fått. Det är 
obegripligt med effektskillnader om 5 - 10 W 
och en transistor mera i något steg .. . dessut
om får man nogsamt komma ihåg, att den ja
panska publiken till stor del - hur dåliga 
möjligheter man än har hemma - är uttalat 
känslig för ljudkvalitet. De här mellanappara
terna är t ex inget för ungdom. Unga männi 
skor fyller också till trängsel de stora firmor 
nas showrooms och demo-studios i storstä
derna där man får spela av, spela in, koppla 
upp och bestås leende service av uniformera
de värdinnor och sakkunniga, som på allt sätt 
hjälper till ... Här finn s de senaste skivorna 
och många specialgjorda program , bildvis
ningar, filmer och t o m video jobbar man 
med! 

Några, som t ex JVC:s, är också fullt utrus
tade grammofoninspelningsstudios, där man 
kan hyra in sig för tagning. Lägg till detta fin 
restauration och diverse barer , mysiga inte
riörer och man börjar inse vidden av den här 
verksamhetens merkantila betydelse for till 
verkarna! 

Innan vi går in på enskildheterna skall 
framhållas, att den japanska industrimässan 
är just japansk; nästan ingen alls litteratur 
fanns på annat språk än det egna och ytterst 
få av människorna i montrarna behärskade 
annat än japanska. Informationssvårigheterna 
blev därfOr ovanligt uttalade, och i de fall där 
knappheten på också japanska upplysningar 
var stor finns inget säkert faktaunderlag i vis
sa fall, utan somliga detaljer får bli kvalifice
rade gissningar. 

Avancerade nyheter i drivningen 
bebådar 1980-talets nya apparater 
~ Lite av detta trälTar vi genast på i form av 
A & E Technical Research. Från att ha varit 
ett ganska slätstruket fabrikat gör man nu 
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Fig 3. Direktdrivningens motonnontagc 
på Technics 1500-bandspelaren. 

väldigt avancerade och dyra saker. Av de fem 
nya, låga (och tunga) förstärkare man visade 
upp fanns den stora DCA-400 om 2 X 200 W 
i 8 ohms last. Öen kostar hela 445000 yen 
men måste klassas som mycket gedigen och 
väl dimensionerad. Låga, platta forförstärka
re och ett nytt elektroniskt delningsfilter. 
ECN-50, utgjorde det övriga. Plus förstås 
slagnumret. E 2000, en lövtunn förstärkare av 
switchtyp, helt direktkopplad. Nu lämnades 
lite ofullständiga uppgifter om konstruktio
nen. som uppgavs vara världens enda i sitt 

~ 
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Fig 4. Analys av modulationsbruset hos Technics 
1500 i jämförelse med ett annat rabrikats. Som 
synes låga och symmetriska sidband och en 
väl sammanhållen "brustrwnpet", toppstapeln 
i mitten där störningarna ligger på ca -65 och 
-70 dB i bruset och där "andratonen" sticker 
upp obetydligt. 

slag i det att förstärkning kan ske nerifrån lik
ström och att det rör sig om en chopperför
stärk are. USA-steget Thaedra har dock en 
dc-servokoppling. som vi tidigare redogjort 
för. - Det kan här antingen röra sig om för
stärkning av ytterst låga frek venser och att 
choppringen - hackandet - sker i form av 
en återförd likströmskomposant eller ett slags 
stabiliserad förstärkare med choppringen lagd 
vid mycket hög frekvens, troligen I MHz, då 
data upptar bandbredden dc - 500 kHz. Hur 
som helst, låg och mycket strikt design och en 
klart intressant konstruktion, vare sig det är 
strikt klass D eller icke. 
~ Akai: Med nio stora bandspelarmodeller 
och 10 kassettdäck lider märket ingen brist på 
varianter. Största kassetten, GXC 5700, har 
RT skildrat tidigare. Den dyraste bandspela
ren GX 4000 Pro har varit synlig här i landet. 
Den är en s k separate, tvådelad, för 38 cm/ s 

-bandtransport och elektronik är åtskilda i två 
bärhandtagsförsedda koffertar. Nyaste mo
dellen är PRO 1000, som är ca 100000 yen 
billigare än 4 000. 

Också tvådelad och av den typ bandspelare 
som Äkai träffande kallar "stereo mother ta
pe decks". Modellerna GX 270 D, GX 230 D 
och GX 265 D är reverserbara och direktdriv
na. Alla modeller är rikligt utrustade och ele
gant utformade. 
~ Aurex hör till Toshiba och har ett fullstän
digt sortiment Hi fi med fyra förstärkare, lika 
många tuners, åtta kassettdäck och "allt " där
emellan. Ett däck har stativhandtag och ser ut 
slående likt en radiotransceiver (PC 4060 S). 
En ny elektrostatisk hörtelefon och en ny pick 
up uppmärksammades (C 400 och SZ 1000). 
En rad grammofonverk finns. - Slagnum
mer: En helt ny stor bandspelare, PR-9151, 
som kommer med dbx-brusreduktion. Auto
matisk dynamikexpander ingår också! Utfö
rande i koffertmodell , tvådelad. och för 38 
cm/ s. Data är goda. En utstyrningsindikator 
med omställbar karakteristik, PM-55, är ock
så en Aurexnyhet. Likaså visade man konst
huvudstereo och en EL-kassett med d iverse 
digitalfinesser och s k closed loop i bandfö
ringen, sluten slinga. 
~ Aiwa: Detta framgångsrika kassettfabrikat 
ställde i huvudsak ut nyheten EL-kassetten Xl 
om vilkens fortbestånd inga upplysningar 
stod att få. 
~ Authentic: l Sverige skulle det väcka upp
seende om Asea slog sig på' småsignalappara
tur på hemsektorn ... Bakom Authentic i Ja
pan ligger jättekohcernen NEC, Mppon 
E1ectric Corporation, som är ett mycket di 
versifierat elektrofOretag - från turbiner till 
Hi Ii. Under Authenti c-märket höll man nu 
premiär för en stor bandspelare med tre moto
rer och 10,5-tum sspolar och likaså fem myc
ket välgjorda och tilltalande förstärkare, där 
NSA -8000 ser särdeles proffsig ut. Effekt ba
ra 2 X 65 W; data dOCK goda. PLL-teknik i 
turnern NST-7000. Låga priser i Japan. 
NEC-namnet återfanns på en rad nya kassett-

Fig 5. Akais nya PRO 1000 ser ut så här tilltalan
de, utförd i två hopbyggbara enheter i likhet 
med flera andra japanska stora maskiner under 
senare år. Japanpris: 398 000 yen. 
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Fig 6. Aurex stora kassettspelare PC 6030 
finns inte i Sverige. Märk "tangentbordet" nedtill 
åt höger. 

däck, t ex RMK 900. Dolby, limiter. toppin
dikatorer, minneskretsar. helautomatisk drift: 
69000 yen. - En nyhet var en sambyggd 
förstärkare med alla halvledare i FET-teknik: 
enl igt uppgift i vissa steg ocksa av vertikal 
laddningsbärartyp, 
~ Audio Stage heter en vansinnig statusgrej i 
Japan som till fOrstärkeri av typ Audio Re
search (rör-) bygger en skivspelare i bokstav
ligen mammutklass: Dess tallrik mäter 70 cm 
i diameter. SG 5000! En nästan otrolig 
syn ... 
~ Columbia/LSA: Flera tiotal utföranden i 
elt totalprogram High och Medium Fi. där 
LSA betyder Live Sound Application. 
" BeaC'-serien har sitt intresse tack vare de 
mängder av skräddarsydda kombinationer i 
svarta. raffinerade hyllor märket har. Högta
larna är bl a horn bestyckade och överlag är 
enheterna välgjorda. Eget kassettfabrikat in 
går i programmet. 
~ Clarion är hos oss känd för bilradio och 
bilkassettspelare. I Tokyo visade man sitt sto
ra Hi fi -däck MD 8080A som - häpna nu -
medger användning av t v a kassetter på en 
gång! "Dual Casselte Deck" heter vidundret. 
pris 59 800 yen i hemlandet. Tva räkneverk 
men i övrigt gängse kretsar. 
~ Coral är ett bra japanskt högtalarelement
fabrikat som tidigare funnits i Sverige ett kort 
tag. Både horn och dynamiska element fann s 
att se ihop med spolar. trafos. filter och mas
sor med högtalartillbehör. Stora hornbyggsat
ser finns och hörtelefoner. höljen m m. Ett 9.5 
kg baselement toppar Coral -listan: goda mag
netiska data. 
~ Högtalarelement och driven heter gör ock
så Fostex liksom mikrofoner och hörtelefo
ner, allt dock ganska konventionellt. 
~ Columbia igen - nu med kopplingen De
non-Columbia: Denon fyller ensam flera si
dor i mässkatalogen med förstä rkare, skivspe
lare, pick uper , högtalare och märkets stora 
bandspelare och kassetter. Stor trängsel fram -

Fig 7. Den om en radiotransceiver påminnande 
Aurex PC 4060 S-kassetten med stativhandtag. 

för de tunga, gedigna och blänkande rörste
gen som PRA 1000 B. POA 1000 BC med 
alla reglage under en fållklaff längs fronten. 
POA- 1000B ger 2 X 110 W och kostar 
390000 yen. har jätteinstrument på panelen 
och vållar obehärskade stön av åtrå från de 
rörfrälsta. Lite billigare ( I 78 000 yen) är POA 
1001. som dessutom ser modernare ut och är 
starkare - 140 W X 2 i 4 ohm. Denons grejor 
är kompetent gjorda och låter fint. På transi 
storsidan gjordes stort nummer av den nya 
PCC-serien. som har en koppling för "non 
crosstalk " . maximal kanalseparation. Hela 
PMA -serien har den här s k PCC-kopplingen 
och alla enheterna är sam byggda förstärkare. 
(PCC betyder ?hono Crosstalk Canceller och 
skall kompensera pick up-ofullkom ligheter 
resp ge maximal valmöjlighet för A-B-signa
lens separation i höger - vänsterled. Två reg
lage på fronten blandar och skiljer ut.) 

I jätteprogrammet finns högtalare och skiv
spelare med direktdrift och kvartskristallstyr
ning som t ex DP 7000. alldeles cirkelrunt. 
vilket bildat skola. och den finaste pick upen, 

Fig 8. Sverige aktuell är däremot Rotels receiver 
RT 1024 som nu säljs av Gadelius. Dolby-dekoder 
ingår och finessen med indikator för löptidsdistor
sion i antennsignalen har man försett RT 1024 
med. Prisklass: 3 500 kr. 

typ rörlig spole eller elektrodynamiskt sys
tem. är DL 103 S. som är dyr , 27000 yen. 
Den goda pick up-trafon/ förförstärkaren man 
väljer heter t ex A U 320 å 19 000 yen. Tonar
marna har vi tidigare skrivit om. - De stora 
bandspelarna toppas av DH 710 F för 
439000 yen och ytterligare tva proffsrnodel 
ler i tvåvaningsutförande finns. Nya stora 
kassetten DR 370 lockade många med sitt 
nya drivsystem ATR. Accurate Tape Run
ning. 

PCM-systemet ställdes ut ihop med video
utrustning. och man fick se hur pulskodtekni 
ken fungerar praktiskt med specialbandspela
re och -elektronik. Uppenbart fanns en för
söksmodell till en ren Hi fi -bandspelarmodell 
jämte en specialhögtalare att se bakom kulis
serna - vi fick en skymt aven konsol med 
starkt förenklade detaljer och här, sade man. 
stod bandspelaren med elektronikstativ som 
kan ge 78 dB S/ N och området 20 Hz - 30 
kHz . .. alternativt från likström till 20 kHz: 
vi har svårt med japanskan. Hur som helst. 
PCM-skivorna säljer fint i Japan. och Denon 
kan med heder föra flaggan med sin devis 
"precision audio products·'. 
~ Diatone är industriimperiet Mitsubishis 
märke och visade upp IS -talet fOrstärkare och 
FM-tuners i flott men opersonlig form. Men 
bakom detta skal dolde sig i fallet PAA 300 
världens fOrsta slutsteg konstruerat för rätt 
hög effekt - 340 W över 8 ohms belastnings
resistans - men för kall drift. Halvledarna 
kyls med dubbla medel, stora "kyltorn" med 
flän sar för effektiv värmeavledning och luft
cirkulation, innehållande flytande gas, freon 

Fig 9. EL-kassetterna är våldsamt påkostade 
och ~rbjuder hela maskinerier: Här Technics 
största, RS 690 U, som har tre motorer, tre 
tonhuvuden i HPF-ferrit, IC-Iogikkontroll och 
direktdrift med sluten slinga över dubbel capstan
drivning. Osäkert om någon import sker till 
Europa. - Märk band uret nere över finnalogon! 

113 , samma som används i kylskåp etc. 
- Också helium lär utnyttjas. enligt uppgift. 

En rad vinklade (fronterna. nota bene) kas
settdäck ingår i Mitsubishi-Diatone-program
met, och bland högtalarna kände vi igen 2S-
305/305D och 208 - detta måste vara Naka
michis gamla rundradiomonitor gjord för 
NHK. japanska radion. en gång. Systemet 
305 kostar 200000 yen, sa det förhåller sig 
nog så ... Diatone erinrar i vissa fall om De
non. nämligen i serien av "integrerade" för
stärkare. Troligen bara en utseendelikhet 
dock. Mitsubishi-agenten Gadelius importe
rar inte Diatone utan numera Rotel, sedan 
Rank-Arena försvunnit. Enbart kassettdäck 
av Mitsubishis fabrikat verkar vara aktuella 
för Sverige. 
~ Rotel har i Japan tre riktigt stöddiga recei
vers med byglar och knappglädje och en blan
dad design i den stort anlagda stilen, men ap
paraterna är bra och av nyaste utförande. 
Störst är RA 1412. 2 X 120 W. Tre skivspela-
re ställdes ut. alla relativt prisbilliga. ...... 
~ Eftersom vi är inne pa stora nyheter (jfr JIII""" 

Fig 10. Närbild av Omegadrivningens originella 
slingor och symmetriska tryckrullar över capstan
drevet med sin lysdiodindikator längst nedtill. 
Märk lägena för inställning av avspelningshuvudet 
i den perforerade skölden över huvudena. 
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Fig I I. H i Ii-anläggningen kan fås att se ut 
som en komplett studiouppsättning - här är 
Pioneers Base 3-stativ. 

ovan) bör Sony genast få ljuset på sig: Nu 
besannades alltså att arbetet man bedrivit på 
området pulsbreddmodulering. PWM (eller 
pbm). varit lyckosamt. Det talades förstås om 
"en revolutionerande princip" och på längre 
sikt kan så bli fallet. PWM-f6rfarandet inne
bär att slutsteget arbetar i två distinkta lägen 
utan pulserande eller stötvisa förlopp: till! 
från! Prestanda blir ypperligare, man behöver 
inga transformatorer för strömförsörjningen 
och en i särklass låg distorsion finns på plu
skontot. Här fick man ut 2 X 160 W ur en li 
ten oansenlig grå låda som det stod "Sony 
PWM" på och som omgavs av japansk text
teori på stora plakat över en stumt bidande 
åskådarhop; stumma av vördnad, får man an
ta. Det gick alltså som vi förutsade hösten 
1976 och nu väntar vi bara på att Son y skall 
stöta i basunen och låta världen veta om tri 
umfen. - Inga som helst uppgifter om någon 
serieproduktion fanns dock att få. Ska vi tip
pa kommersiell användning 1978 - 1979 som 
"80 -talets förstärkare"? 
~ Lux är ett av Japans mest distingerade au 
diomärken och tillika ett stort sådant. I den 
centrala och utbredda montern fanns ett sär
deles omfattande program att beundra. inte 
minst då på kit-sidan. Jag slutade räkna då 
jag nått talet 16 för byggsatserna av alla de 
slag, inklusive en för ett direktdriftverk (!). 
PDK 131 ... Lux fina och flexibla försteg A 
3400, 3032 och J300 bygger man själv i Ja
pan och det billigt så det förslår, 108000 yen 
för t ex 3400! Mycket av programmet är rör
bestyckat och som sådant eftersökt - ta slut
steget A J600 t ex med sina 2 X 50 W ur 
kopplingen fyra 8045G, två 6240G och en 
6A Q8. I A 3500 sitter fyra 6CAl JP. De ja
panska texterna i montern talade om från for 
dom välkända ting som effektpentoden EL 
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34, slutröret KT-88, en gammal Quad-specia
litet f ö, trioder och "beam trioder" GL66 eller 
GL666 (riktad emission, "stråltriod", som fo
kuserar elektronflödet) jämte annat framfaret 
men tydligen fortfarande aktuellt ... rörbe
teckningarna i Japan är amerikanska eller mi
litära. Lux rör görs speciellt av NEC, bl a 
trioden 8045G. 

Några av Lux rörsteg (CL30 t ex) hade ele
gant lutad front, ett d rag som vunnit insteg 
hos en del firmor, och ur programmet kan vi 
dare nämnas försteget A 2002 i byggsats och 
monoslutsteget MB 3045 som har en utgångs
transformatorkoppli ng av nästan precis sam
ma typ som amerikanska McIntosh. Av låga 
moduler sågs Lux A 3032 och A 3000 och 
3600, av vilket 3000 är ett monosteg. - En 
linjär FK-variator finns som heter Lux CL 
J2. 

Annars kommer Lux nu med en ny recei
ver linje för export, och förstl ingen heter R 
1050 - den mindre varianten 1040 väntas i 
vår. Utformningen ansluter sig till L 80!L 85 

MaxelI, TDK 
lanserade 
nya taper 
TDK har nu släppt ut sin nya formel Super AI'ifyn 
i C 60- och C 90-kassetter. Bandet sägs geoptima
la resultat då Cr0 2-läge aktiveras men kan använ
das ihop med vilka korrektionstillstand man vill. 
Behovet av Dolby mi nskar med denna tape, säger 
TDK om den laga distorsionen. Partikeltekniken 
använder en kombination av kobolt. ferrooxid och 
speciella bindemedel. SA -banden utnyttjar ett enda 
skikt av partikelpåläggning i motsats till ferro
kromsorternas tva lager. 

SA utlovas ge en ökning om 4 - 5 dB S/ N "över 
de senaste topprankade järnoxidbanden och ca 12 
dB bättre dynamik än många s k lågbrusband av 
järnoxidtyp", enligt TDK. 120 ILS, alltså normal 
I EC-korrektion, krävs för SA, som uppges ·'över· 
träffa t o m kromdioxidbanden". 
• MaxelIs tidigare i RT bebadade nya UD XL I 

V på förstärkarsidan samt tunern T 88 V. Det 
rör sig om effekter om 2 X 55 W, en receiver 
med dubbla bandingångar med kopiering och 
i övrigt relä med fördröjt tillslag, så att man 
undgår nättransienter i högtalarna vid påslag. 
Receivern har toppindikatorer till - 18 dB av 
LED-typ. R 1050 är Dolby-förberedd. 

Utom både rör - och transistorenheter visa
de Lux byggsatser över delningsfilter o s v 
och slutligen det mest avancerade digitaluret 
för bandspelning etc man kan se, kvartskris
talluret XC 1012, vilket också går att få i 
byggsats, RT hoppas återkomma om detta ge
nom Sverige-agenten ADVE i Stockholm. 
~ Hitachi är ett aktat Hi fi-märke i Japan 
och har en hel rad avancerade och knapp
tyngda apparater. Störst är effektsteget 
HMA-8300 om 800 W eller mera normalt 
2 X 220 W. Mycket pampigt. En sambyggd 
förstärkare med kontrolldel är HCA -8300. 
~ Till mässan premiärvisade man sin märket 
närstående LO D-serie av högtalarelement 
som kompletterar hitillsvarande stora sorti
ment HS-högtalare. De nya tar en europe de l 
av med rörelse - de har eleme ntkoner av a l u-

minium; ett koncept som för många år sedan 
lanserades av brittiska Leak ("Sandwich"). 
Här finns såväl bas- som mellantons- som d i
skantregisterelement i ny (?) teknik. Se om 
Hitachi på annan plats i detta nr. 
~ Mactone heter en på flera sätt intressant 
audioserie i Japan som omfattar både halvle
dar- och rörsteg, alla i en okonstlat enkel, 
gammaldags form. Utöver både stereo- och 
monosteg finns e lektroniska delningsfilter, 
"channei d ividers", som japanerna ofta kallar 
"the crossovers". Rörstegen är bl a bestycka
de med fyra ECC 82-or och effekterna måttli 
ga, ofta omkring 70 W. 
~ Micro Seiki drar folk varhelst man ställer 
ut och publikmagneten nr l är förstås det i 
RT nyligen visade direktdriftverket MD-1000 
eller DDX-lOOO. MD-l heter en enk lare va
riant. Fina tonarmar med låg massa och fint 
arbetade detaljer som MA -505 , MA -JOJ och 
MA -202. Pick uperna toppas av LC-40. 
- Ett av de mest kufiska inslagen i Micros 
sortiment är den detaljtrogna repliken aven 

resp fl-formel har kommit. Banden använder en ny 
s k epitaxial magnetisk partikelteknik - gamma
hepatit och kobolt/ferrit. De nya Maxellbanden ger 
sitt bästa i 120 ILS avspelning även de, och dessa 
"super premium kassetter" kan användas i vilket 
som helst av lägena Normal eller Chrome. U D XL 
II uppvisar högre koercitivkraft än ettans koncept. 
Det ena av de nya banden använder en större 
mängd av kobolt/ferrit för att bädda in gammahe
patiten i skiktet än det andra, UD X L-l. Alltsa kan 
man utmärkt väl använda krom läget pa ett däck 
om man vill spela av tvaan. Detta band har ännu 
bättre brusegenskaper än nagon av foregångarna 
och nu nar man ca 5 dB bättre S/ N. UD XL II har 
MOL och känslighet (MOL = Maxmium Output 
Leve!) mer än 2 dB bättre än vad som gäller för 
t o m kromdioxidbanden! - Maxell-tvåan har en 
anti trasselnabb inbyggd i kassetthöljet vid sidan, 
och bandet har fått både ledarsladd och bytbar eti
kett i en ränna över spolfOnstret. MaxelI papekar 
också att de nya kassetthöljena haller fem ganger 
högre toleranser än vad Philipsstandarden föreskri 
ver. 

" - -
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Fig 12. Så här ser RT·701 ut framifrån. Varfor 
man velat låsa bandspelaren vid så små spolar 
är okänt men torde vara en utseendefråga. 

1920-tals trattgrammofon man kan köpa för 
138 000 yen katalogpri s, komplett med vev 
och jättehorn och allt ... 
~ Nakam ichis framgångar lämnar konkur
renterna ingen ro. I Tokyo visades hela upp
sättningen av däcket 600, mixern-försteget 
610 och effektdelen 620 i flott, svart stativ, 
toppat aven lysande röd digitaldisplay i form 
av klocka. Fjärrkontrollen R M-6lO finns ock-



Fig 13. eT 97 med handtag - en uppklädd 
9191. 

så för detta "System One" och två fina mikro
fonsystem. varav ett är ett äkta kondensator
dito med bytbara kapslar för valbar upptag
ningskarak teristik. - I övrigt består pro
grammet med däcken 1000, 700, 550, 500, 
350 och 250, varav de sistnämnda är bilburna 
och tänkta för sportigt uteliv, ungefär. Fruk
tansvärt dyra småhögtalare "hör till " . .. 550 
och 500 har den välbekanta utformningen av 
reglage och tangenter och torde väl snart by
tas ut mot något nytt. 

RT har fn en kassettreferensanläggning av 
modell System One och den här ultraläckert 
gjorda konsolen fungerar så intrimmat fint att 
inspelningsanvändning är vad som osökt fal 
ler en i tankarna - t ex har slutsteget enligt 
data den nästan akademiska distorsionen av 
blott 0,0005 % eller 5 PPM, som saken ut
trycks i Japan ... detta vid 100 W ut! 
~ Nikko har gradvis övergivit sin tidigare, 
enkla linje och har nu framme ett svart, stu
dioinriktat program med låga separata modu
ler som t ex det F ET-bestyckade förs teget C 
201 och C 203 som skiljer hela 100000 yen i 
pris (i 80000 - 80 OQO), trots likartat yttre 
och vissa gemensamma data. - Märkets sto
ra slutsteg M 110 och M 204 är helt inriktade 
på krävande Hi fi -effekter resp 100 W X 2 och 
40 W X 2 ut. M 204 har stativhandtag och ser 
ut som en BGW eller Stax DA-80. 
~ Onken gör högtalare och vidare i alfabetet 
hittar vi Onkyo Denki, en stor fabrik för näs
tan allt inom Hi fi. De nya serierna heter In 
tegra och är ofta elegant sambyggda förstär · 
kare, slutsteg i 100-wattsklassen och även 
FM-mottagare och AM/ F M-apparater. Ett 
stort högtalarprogram med genomgående 
hornkombinationer, stora dynamiska basar 
ihop med högregisterhorn bakom ak ustiska 
diffusorer. är Onkyos särprägel. Mycket sepa
rata element ingår ocksa i programmet liksom 
ett par större kassettdäck , skivspelare och 
"möbler" i flera tiotals kombinationer, Licen
ce 5000 och 3000 kallas de. Onkyo Scepter är 
ett japanskt försök att bygga en JBL-högtala
re rätt och slätt. 
~ Otto heter ett Hi fi -program som har Sa
nyo till ursprung, och åtminstone en svensk 
importör hade ett gott öga till märket: "Tänk 
att få sälja nåt som heter Otto hemma . .. !" 
Otto visade sig vara ett mångsidigt stort och i 
elegant svart design format program, där tyd
ligen stora resurser ligger bakom. Dc-servo
kretsar ingick bl a i en del apparater från Ot
to. BI a hade man låtit King Music göra spe
ciella demo-skivor för de flotta skivspelarna. 
DCA -l201 heter en stor förförstärkare, tu
nern FMT-1201 och effektdelen DCA -IOOI 
Mk 1I kan vidare nämnas. Tuners, högtalare 
och annat, bl a en mycket fin stor timer ingår 
också. Timern heter ET-2000 och har dels 
klocka, dels valbara förvalsmöjligheter och 

väckning, "sömnläge" och "stand by" med 
larm av intermittent sort. Vidare kan man jus
tera inställningarna med snabb- eller lång
samläge. En "auto dimmer" kan dra ner ljuset 
(eller ljudet) efter behag. - Otto har grejor
na, sa folket och rasande flotta var de. 
~ Om digitalur skall vi tala ännu lite mera 
längre fram men redan här nämna, att NEC:s 
AT 1000 och et~ par till tangerar rena studio
standarden men är avsedda för Hi fi. 
~ Onlife Research är ett namn som får rören
tusiasterna att tindra och i Tokyo drog man 
folk i jämna strömmar genom publikhavet till 
sin monter. där ramnerat fär gsatta - vad 

Fig 14. Authentics NSA·8000 har en mycket 
teknisk framtoning. Förstärkaren har likaså 
en anpassad tuner, NST-8000, att kombineras 
med. 

sägs om svart och vitt, havsblått och guldgult 
- förstärkare stod på parad. Som förstärkar
fabrikat heter man Dynavector, vilket också 
en serie nya pick uper gör. Inte nog med detta 
- den kraftigaste kittlingen bör Onlife nästan 
ha givit med en eller två förstärkare som med
vetet utförts med antika drag: T ex mångkan 
tiga, stora svarta rattar. Man trodde sig se 
något av Televerkets linjemateriel från 
1940-talet eller den sortens gamla rundradio
studiogrejor som hade stora vred, kantiga rat 
tar och halvtäckta visarinstrument över en 
tjock stålplåt. Onlife driver en medveten nos
talgilinje med sitt bl a så här ustryda rörpro
gram, där sinnebilden fOr den rustika proffs
looken från 40-talet heter U 22, en stereoför
förstärkare för 158000 yen. Blygsamma da
ta: Område 30 Hz - 15 kHz inom 0,5 dB, 65 
db S/ N och en RIAA -korrektion som ligger 
inom 0,5 dB. Phono 400 mV. klirr fran in 
gå ng till utgång 0,4 %. I chassiet sitter fyra 
ECC 83 och två ECC 82. - Ett monosteg 
heter VM-lO och ger 10 W. om vi läst rätt i 
spec. 0,6 V/ I V för utstyrning, 66 dB S/ N och 
ett tonområde upp till 16 kHz .. . gårdagens 
data! 

D V 3000 Gold heter dyraste förför stärka
ren som betingar 350000 yen. I vanlig svart 
finish kommer man undan med 230 000 . .. 
Indikatorförsedd front. Tydligen tre grammo
foningångar. två högnivå- för Aux, en tuner
och ,en tapeingång. Pre-out finns, d v s man 
kan i första hand ansluta steget till 600 ohms 
lastimpedans. Ingångar för både magnetody
namiska och elektrodynamiska pick uper. 
Kraftdelen heter i stereo DV 8250 och som 
monosteg DV 8050, effekter 2 X 50 W resp 50 
W - men de ser bra mycket potentare ut. 
förstås. ECC 83, 12BH7A och KT 88 an
vänds i driv- och slutsteg. 

Tonarmen Dynavector DV 505 sägs vara 
"biaxieIl" och tröghetsövervakad "dynamisk " 
i balansen . .. tittar man närmare på det otro
ligt komplicerade underverket med sina 
många utriggare, motvikter och originella 
fattningar i vinkel, rör det sig om en magne
tiskt dämpad arm med sa att säga dubbel geo
metri för uppdelning av massa och kraftpå-

känningar. som låter ana att det som föresvä
vat konstruktören är att göra två tonarmar i 
en. Man har tagit upp de till synes oförenliga 
kraven på att stabilitet kräver hög mekanisk 
massa men god spårning låg massa. Detta ger 
dock avsevärd tröghet och inför dämpning, 
och till följd aven skivas ofullkomligheter 
med oplana ytor etc kommer våldsamma änd
ringar av avkänningen och spårtroheten att 
ske. Horisontalplankravet är hög massa me
dan vertikalsituationen fordrar låg massa. 
Dynavector-armen har nu en central rörsek
tion med ursparingar imetallgodset - en flat 
profil f ö - och denna arm är så upphängd, 
att den blott kan röra sig i horisontalplanet, 
alltså svänga ut längs skivytorna. Detta me
nar man ger stadga. I en vinklad, yttre "klo" 
med reglerskruv för höjdvinkeln, sitter nu en 
ny arm med motvikt, och allt avslutas av ton
huvud/ pick up. " Undermontaget" kan bara 
flytta sig upp eller ned och har låg massa. 
Spåravkänningen regleras med fjädern och 
skruven, d v s här inställs anliggningskraften. 
Nu har alltså både lateral och vertikal modu 
lation i spåren tillgodosetts tack vare rörlighe-
ten, menar Onlife. . 

Korrekt påpekar Onlife att gängse tonar
mar inte alltid år resonansfria. Vad man ofta 
gör är att flytta ned torsionsresonanser i fre
kvenshänseende till den subsoniska regionen 
kring 10 Hz (eller lägre ändå). Man kan trots 
det ha obehag aven sådan resonanstopp i ett 

Fig IS. Denons dyraste rörsteg, POA· lOOO 
B, vilket ger 2 X 100 W. Japanpris ca 6000 
kr. 

fint system. DV 505 inför en sorts vibrerande 
fyllnadsmassa i form aven fjäderlast inuti 
den flata U-profil armen med massan beräk
nad exakt så, att den kommer att råka i reso
nans vid precis samma frekvens som armen 
själv men då i lika mån i exakt motsattfaslä
ge! Motresonansen - ingen ny ide - utsläc
ker allt vibrerande inuti armen, är tanken. 

Vidare gäller, att armen är elektromagne
tiskt utdämpad tack vare att en böjd skena 
baktill omges av ett magnetiskt fält från två 
permanentmagneter. Skulle resonanser upp
stå. utlöses en viryelström som induceras i 
staven för att motverka magnetfältet och 
hindra det från att återta sitt vilotillstånd! 

Armen sägs vara väl dämpad mot oc·kså 
akustisk återkoppling och alla slags mekani 
ska vibrationer som når fästet. " Perfekt" 
sparning också av subsoni ska frekvenser utlo
vas . .. Dynavector-underverket arbetar med 
specialstål fjädrar för reglering av anliggning
en, något man kallar "dynamisk balans". och 
som uppges motverka skevhet hos skivan .. . 
hm, detta tycker man sig ha hört förut! Det 
finns en vikt- eller tryckskala nedtill. Så kom 
mer ännu en häpnadsväckande detalj för den 
här 335 mm-armen: Den är fristående. Tack 
vare sin tyngd över basen och den sinnrika 
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pivoten liksom hela lagringen krävs ingen 
fastskruvning i skivdäcket! Man ställer Dyna
vector fritt där den passar. Men det finns fak 
tiskt också skruvhål upptagna . .. Data: 335 
mm längd, effektiv höjd 241 mm,offsetvinkel 
21,5 o, lateralt spårfel i innerspår noll grader, 
i ytterspår 2,2", överhäng 15 mm och juster
bar höjdinställning 38 - 70 mm, passande av
kännare 9 - 35 g med skal, lateral och verti
kal känslighet under 50 mg. Lågkapacitiv ka
bel används, lägre än 37 pF/ m. Dynavector 
kostar i Japan 60000 yen eller 900 kr och det 
kan det väl vara värt om man bara så får hälf
ten av löftena uppfyllda och om den vackra 
teorin något svarar mot den brutala prakti
kens fordringar. - Det ligger nära till hands 
att tycka, att en rakt verkande tangen
tialarm är radikalmedlet mot hela det här me
kaniska problemkomplexet, men en dylik arm 
går ju inte att offerera som tillbehör, vilket 
Dynavector siktar till. RT skulle dock gärna 
vilja mäta resonansbidragen från knutpunk 
ten där två motverkande kraftkomposanter 
bör uppstå i armen. 
~ Optonica kommer från Sharp-koncernen 
och här visades en kassettdäcknyhet, RT 
3050, som vi möjligen får se i Sverige omsi
der. Sharps 6000 heter en ännu större anlagd 
utveckling. 
~ Ett par andra kassettdäcknyheter som 
väckte stort intresse: Denon DR 370 är redan 
nämnt. Detta jämfördes på ett ställe med 
Sharps/ Optonicas 3050 och Teacs nya A 650 
och ett till - Hitachis D 4500, det kanske 
mest publikknipande man sett, Nakamichi får 
ursäkta. Hitachi hade utfört kassettspelaren 
efter förebild aven studiobandspelare, så att 
bandtransporten etc låg i en huvudram medan 
en separat konsol upptill bar elektroniken, ut
styrningsintrumenten och diverse lampor och 
reglage. Tre motorer, tre tonhuvuden. Finns 
troligen också som EL-kassett ... Maskinen 
troligen en prototyp. Konceptet är annars nå
got som Japan-industrin är inne på; se längre 
fram om Technics version. 
~ Sony TC 6150 SD höll annars ställningen 
som ett av de dyraste kassettdäcken, 156000 
yen. TC-K4 såg mycket tilltalande ut med 
handtag och lite distinktare look i en lägre 
modul än de övriga i programmet. Två EL
maskiner fanns från Sony: EL 5 och 7, där 
den dyraste var prissatt till 198000 yen. Det
ta inkluderar tydligen inte fjärrkontrollbox 
som går på 9 800 yen. Teacs A L 700 är EL
maskinen man satsar på där. 
~ Pioneer hade en kanske blygsammare 
monter (?) än vad fabrikens ställning som Ja
pans största producent skulle kunna motive
ra, men kom för den skull knappast bort. Vi 
har redan beskrivit en rad nyheter i RT och ur 
det flödande rika programmet för japansk 
hemmamarknad skall bara några höjdpunkter 
framhållas. 

Först Pioneers "more professionai than 
life-gear" i form av stativen som heter Base 3, 
Base 7 o s v, fyllda med glänsande hemelek
tronik, t ex 2 X 85 W förstärkeri, en högflexi
bel förförstärkare, en bra tuner och en band
spelare som ser ut som en korsning aven 
börstelegraf och en uråldrig inspelningsappa
rat från I 930-talet - här är antik -looken 
igen! - samt en maffig kassettspelare nedtill. 
- Förnämligt elektroniskt filter: D 23. 

Den ovan kanske aktuella kombinationen 
heter C 73 som försteg, M 73 som slutsteg 
(med strikt design, byglar i sidan och stora 
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"metrar" i mitten) samt tunern F 73 med fas
låsslingor och valbar mf-karakteristik, bred
och smalläge, precis som Yamaba förutsa sa
ken i CT 7000 ... 

Skivspelaren för 1977 heter XL-A 700 och 
är en funktionell best med kvartskristallåsta 
motorkretsar i direktdriftutförande med -
jag citerar - 0,0000 I % svaj . . . eller avses 
något annat, tro? 

LED-indikeringar och ett enligt DIN B
norm uppmätt muller till -70 dB; JIS-värde 
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Fig 16. Denons PCC/PMA 701, sam byggd, 
mycket fint specificerad 2 X IIO-wattare lär 
företräda Nippon Columbias moderna halv ledar
steg. 

62 dB. 
Bandspelaren RT 701 med antikutseendet 

är nu faktiskt data- och prestandamässigt inte 
särskilt häftig. Utseendet med sina fräcka 
bandföringsdetaljer och de vertikala indikato
rerna ihop med de små (7 tum) bandspolarna 
antyder något annat. Men det är faktiskt en 
maskin för både 9,05 och 19 cm/ s, ingct mc
ra, och 58 dB är S/ N som bäst. Direktdrift av 
capstan är en fin detalj och det saknas inte 
faciliteter som t ex tonhöjdsavstämning (pitch 
contr,ol) och omställbar förmagnetisering 
jämte frekvenskorrektion (NA B är standard. 
tydligen), men amatörprägeln är tydlig. 

CT 97 och CT 55T heter två nya fina kas
settmaskiner, där 97 klart är en utveckling av 
9 J 9 J - strängt taget samma apparat men nu 
försedd med byglar i sidorna . .. CT-55T har 

Fig 17. Fidelix LN-I impedanstransfonnerare/ 
förstärkare för elektrodynamiska pick uper. 
Mycket goda data och sannolikt Japans bästa 
"prepreamp" just nu. 

digitalklocka intill VU-metrarna. Tja ... 
Pioneer har nu låtit ganska många lyssna 

till en kommande serie högtalare vid sidan av 
den tidigare beskrivna HPM-typen med kris
tallfoliemembran och högpolymera plaster. 

Vi hörde den här högtalaren hos Pioneer 
1975, och vad man eftersträvade var en i stort 
sett med gängse membranteknik gjord, myc
ket god ljudkälla med tyngd i ljudbilden plus 
en fri och luftig diskant. Denna fick man till 
stor del från en friliggande enhet av den typ 
som skulle kunna kallas air motion transdu
cer, en bredstrålande, mycket effektiv och di
storsionsfri högtonsalstrare av typ resonator
kropp och dess upptill fOrlagda element. Hög
talaren gick att se på Audio Fair men är tyd
ligen inte klar att sättas i produktion ännu. 

Pioneers nya serie bandspelare har berörts 

i våra spalter nyligen. Det gäller efterföljarna 
till J050 m fl. Nu kom en direktdriven rad 
apparater, T 701, 707,2022,2044 etc för om
kring 100000 yen. D v s J050 m fl kvarstår i 
programmet, de har blivit mycket uppskatta
de för sina utmärkta egenskaper. De här stora 
nya, logikkontrollstyrda 38-cm maskinerna 
kommer i koffertetuier och finns för 2 resp 4 
spår och även för 4 kanaler. Banduret PP 215 
A är ett utmärkt tillbehör för 7700 yen men 
är rent mekaniskt. 

Låt oss också nämna Pioneers statusgrejor 
som förförstärkaren C 2 J med klirret 0,006 % 
vid I V inspänning. Och M 22, slutsteg i klas
sen A, 2 X 30 W" Importplaner obekanta ty
värr. 
~ Sansui gör kraftansträngningar att återta 
förlorade marknadsandelar på hemmaplan 
men behåller ändå tiotalet receivers i pro
grammet med 9090 som största modell. Lyc
kosammare är man med sina dyraste svarta 
apparater som toppas av Definition-serien. 
kraftstegen BA 5000/3000, fOrförstärkaren 
CA 3000 och A U 20000, en sambyggd 
2 X 170-W / kanalenhet. Dessa är ju kända för 
svensk publik och några särdrag är förstegets 
mellanregistertonkontroll ' samt närvaron av 
inte bara valbara impedanser utan ocksa ka
pacitanser för phonoingång - detta har 
knappast lockat någon till efterföljd, Dock 
kommer Yamahas nya större receiverlinje att 
ha "presens-kontroll " mellan bas- och di
sk an trallarna. Med olika grader av förfining i 
kretsarna tävlar en rad svarta Sansui -kombi
nationer om uppmärksamhet: A U 11000l A U 
9900lTU 9900 och så ner från 79-serien till 
59 och 49, 39, 29 och 39; de senare tre är 
förstärkare. Sansuis linje är elegant men svår
överskådlig med förvirrande mängder av ma
teriel i varje kategori och med mycket som 
inte verkar relaterat till vartannat i särskilt 
hög grad. Den kända LM-högtalarserien har 
att tävla mot AA -utföranden i basreflexform 
och vidare finns tre andra slags högtalare. 
kallade SP, slutna lådor. Sex skivspelare och 
halvdussinet kassettdäck jämte många hörte
lefonsorter tillhandahålls i detta stora sorti 
ment. 
~ Stax stora, öppna monter låg centralt vid 
mässentreerna och här residerade den vörda
de och upphöjde herr Hayashi med son, de
monstrerande sina nya utvecklingar på jätte
elektrostatskärmarnas område. Högtalaren 
ELS 6 A har fått sina elementpaneler minska
de från tio till åtta och de har också fått an
nan gruppering mellan diskant och övriga re
gister plus att filtret ändrats. Jag försökte 
provlyssna för att få fram skillnaderna mot 
redaktionens ESS-sexor men förgäves; larmet 
var för intensivt runt om. 

Stark entusiasm har mött Hayashis senaste 
förstärkarutveckling, monosteget om 90 W 
som heter 80 M och är svart samt försell med 
handtag och Iysdi'odramp för effektkollning. 
Det låter utomordentligt bra. della k lass A
steg, utvecklat ur DA -80, stereosteget om 
2 X 45 W, vid vilken drivning som helst, nära
på. Finsmakarna köade tåligt vissa mässda
gar for att diskutera skapelsen. De fick också 
se de nu med kolfiber legerade (?) smäckra 
tonarmarna som då blir svarta, utförandet he
ter UA 7 CF. ECP-I är en equalizer till det 
senaste utförandet av kondensatorpick upen , 
som alltfort är unik som system. Typ 2 är allt
så aktuell nu. 

Stax-chefens senaste hörtelefon hade jag 
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Fig 19. Den här bl a med lysdiodramp rörsedda 
receivern är Lux R- 1050 som lätt "mittratt" 
å la Trio/Kenwood. Sverigeaktuell under 1977. 

Fig 20. De fina Lux-byggsatserna omfattar 
bl a det här stora rörsteget, A 3600, liksom 
rörförstärkaren A 3400 med de kända tonkontrol
lerna vilka omfattar valbara övergångsfrekvenser. 

tillflille prova i form av mycket risig prototyp 
för snart ett år sedan_ Nu fanns en flirdig mo
dell av Sigma. som den döpts till. Det är ing
en 4-kanallur utan ett försök att skapa en ste
reohörtelefon av den typ Jecklin ville se, en 
icke-bi-aural utan en som låter ljudet omge 
örat och framkalla en motsvarighet till högta
larlyssning mera än hörtelefonperspektivets 
starka rik tnings- och lokaliseringsunderstry
kande_ Sigma har väl ännu lite utvecklingsar
bete kvar men sedan skall det bli intressant 
att se hur den mottas. 

- Vår landsman pianisten Staffan Scheja 
har ju gasterat i Tokyo, och en ofta hörd ski
va, som Toshiba gjort, presenterar honom och 
den unge japanske cellisten Ko lwasaki som 
spelar Rachmaninovs sonater i a och g moll. 
Skivan har vunnit mångas erkännande och 
sålde slut i Tokyo under mässan. Den version 
som finns sedan många år med Mstislav Rost
ropovitch är väl utan vidare av större tyngd 
och auktoritet men ljudtekniskt var Toshiba
tagningen förstås överlägsen. 
~ TechnicslNational hade tidvis nästan upp-
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Fig 18. A&E Re
search gör den 
här i platt modul 
inhysta klass D
rörstärkaren. 

lopp i sina kvarter, där den materialiserade 
drömmen mötte i form av många exemplar av 
superbandspelaren V 38 eller R S 1500 V som 
exportnamnet blir. För 244000 yen köper 
man här en tremotorig, stor maskin med bl a 
följande härligheter: 

- Direktdrift av bandet 
- Kvartskristallstyrning av motorkretsar-

na och bandföringen (dragspänning etc) 
Funktionsövervakning med logikkon-

troll 
Isolerad slinga, s k Omegadrivning 
Digitalt ur för inspelningstid, som mä

ter m och s vid 38 cm/ s 
Tonhöjdskalibrering från fronten 

- Timerutrustning 
- Fjärrkontroll 

plus alla gängse drag som valbar förmagneti 
sering, frekvenskorrektion etc och med regla
gen iberöringslätta dragreläer. Instrumentut
slagen kan ändras och mikrofoningången 
dämpas över tryckknappar på fronten. 

Data upptar: 19 och 38 cm/ s hastigheter, 
J/S-mätt S/ N om 60 dB, svaj 0,Ql8 % vid 38 
cm/ s. Spolstorlek 267 mm. 

För detaljer om drivningen hänvisas till flg 
som förklarar bandslingans sträckning efter 
capstandrevet och de tre samverkande rullar
na över den originellt och i "kvadrat" gruppe
rade tonhuvudsatsen. Den här drivprincipen 
har inte avhörts sedan tidigt I 960-tal, då 3M 
i USA gjorde en stor studiomaskin med i stort 
sett denna isolerade bandföringslinga. 

Technics har nu gått ut med de två första 
EL-däcken, RS 7500 V och RS 690 U. Den 
senare, il 298000 yen, är gjord i två "däck" 
med kassettdelen undertill jämte förläggning i 
det planet av organen för bandtransporten 
och t o m ett bandur över trycktangenterna. 
Upptill finns förstärkarelektroniken med väl
jare, dB-instrument och nivåkontroller. 

Modellen RS 7500 U kostar 128 000 yen 
och liknar mera ett gängse kassettdäck . Båda 
modellerna har kraftiga fronthandtag, 690 
t o m fyra stycken! (Man kan lyfta bort elek 
tronikdelen, flexibelt och bra.) 

Hela Technics SB-serie av faskorrigerade 
högtalare visades, SB 5500. 5300 och 4500. 
Vidare 7000.6000 och 5000. alla av originellt 
utseende och flertalet med bärhandtag. Tech
nies vänder sig till kompromisslöst folk som 
inte ängsligt sneglar på samtidig, eventuell fö
rekomst av Moraklockor eller gustavianska 
möbler , utan låter ljuddonen vara optimala 
utan falska premisser. Det känns skönt att ve
ta. 

Elementen EAS IOKH50 - varför är allt 
så krångligt inom audio? - och 30PLl20 är 
två nya bredbandiga högtalarelement som 
nämns med stor respekt i Japan. 100 W be
lastbarhet och området 700 Hz - 23 k Hz gäl
ler för det ena. Det andra går till 8 k Hz och 
tål 100 W men drivs med 30, har vi trott oss 
förstå. 

Underverket SP 10 Mk fl eller Technics 
bl a av Sveriges Radio valda profTsskivspelare 

som beskrivits i RT fanns att se - och känna 
på! Motorkopplingens\ vridmoment om 6 
kg/cm är bokstavligen inte att ta lätt på. För
söker man med handkiraft stoppa tallriken 
från drifttrotation blir \;>ckså en grovarmad 
och muskelstark människa varse att det gör 
man bara inte. SP-tian fick här bl a en elegant 
inklädnad i form av ett specialhölje, SP-IOB3 
med elegant avfasade kanter och lock. Den 
biten kostar 70000 yen . .. själva verket går 
på 150000 yen i Japan. Höljet är dock gjort 
i mycket fina och resonansfria material. Di
mensioner: 560 X 170 X 465 mm, vikt 12 kg. 

Vi får skynda förbi Technics samstämda 
serie SV 7700/SV 7300. två fina kombinera
de förstärkare med verk ligt bra ursparingar i 
sidorna för högtalarklämmornas förläggning i 
st för de vanliga baktill och med tilltalande 
disponerad front (två stora indikatorer, regla
ge erinrande om Lux), samt tunern ST 7300 
för att kasta oss över Technics platta och 
nyaste serie 80. en dc-kopplad förstärRru-e 80 
A eller S V 8080 och tunern 80 T (ST 8080). 

Fig 21. Nakamichis hyperraffinerade stativkassett
elektronik heter så här sammanförd System 
One: Slutsteget 620, kontrolldelen 610 och 
själva kassettdäcket 600 kan fås med ett digitalur 
överst (i lysande rött i verkligheten). 
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Stärkaren ger 2 X 72 W i 8 ohm och går från 
dc till 100 kHz. Den är direktkopplad från 
ingång till utgång, tyckte jag mig se av de 
japanska databladen, och den har filter för dc. 
Phonosteget är av den nya och optimerade ty
pen - ett S/ N om 88 dB utlovas för 2,5 mV 
in och RIAA-stegets korrektion ligger inom 
0,2 dB upp eller ner. - På högnivåingång 
har man 106 dB~ enligt spec. Detta vid direkt
koppling från main input. Går vi" över tonkon
trolldelen stannar S/N för tuner t ex på 100 
dB. - En mycket intressant och högeligen 
avancerad förstärkare med också ett avvikan
de yttre; tjocka svarta rattar och små tryck
knappar utan krusiduller. Också tunern är 
mycket strikt och har en lång frekvensskala i 
form aven slits nedtill. Känslighet : 0,9}J.V. 
För 50 dB S/ N måste man ha 1,8 }J.V insignal
spänning. Stereo värdet ligger på 20 }J.V i 75 
ohm eller 37,2 dBf enligt IHF. S / N: 75 dB. 
Också AM-del finns och en del tyder på att 
tunern får en 440 Hz-generator för sam
matchning med yttre signalkällor. 

Technics och modermärket National ställ
de ut också sådant som fina bandur, mätin
strument, bl a en x/y-skrivare, och till instru
ment får man också räkna den verkligt tillta
lande filtermodulen 10 E, en FK-variator med 
12 dB ingreppsområde över 10 kanaler. Bästa 
presenten till alla bandentusiaster var dock 20 
M, en i "Technics-brunt" gjord, handtagsför
sedd modul för utstyrning för både signalens 
genomsnitts-, effektiv- och toppvärde med för 
varje fall mycket väl valda attack- och släpp
tider med möjlighet till bl a peak hold etc. En 
önskegrej for också yrkesfolk! 

I den smala och helt stativ anpassade for
men återfanns också Technics 70 A och 60 A, 
ett för- och slutsteg i en 2 X 70 W -anläggning. 
- SE 9600 är fortfarande en toppförstärkare 
liksom SU 9600 är det mångsidiga och välut
rustade försteget, som i mycket ännu står som 
en forebild för många konkurrenter. Filtret 
SH 9090 har vi tidigare skrivit om - ett ab
solut professionellt FK-steg, pris 200 000 
yen, d v här knappast under 6 000 kr. Finns 
hos SR på prov. 
~ Victor lite längre bort var det full rulle hos 
också, och även här fick man se ett förnämligt 
filter , SEA -7070 med notabelt fina data. 
Verkningssättet tar fasta på påverkan av fyra 
band och tersoktavgruppering vid en mittfre
kvens. För 135000 yen kan den här FK-ban
ken en hel massa och har en rad möjligheter 
för bl a bandkopiering. 

Om Victors fina och kvartskristallstyrda 
grammofonverk har RT rapporterat tidigare. 
De är cirkelrunda och kan levereras i studio
stativ och vagnar som i fallet lL B 1000. I 
övrigt massor av förstärkare, några med V
FET, plus en myckenhet sådant vi får se här 
under lVC-namnet - Nivico var f ö inte med 
i mässkatalogen i år. Den avancerade lP S 7 
(Victor) är en förstärkare vi tidigare skrivit 
om. Den lär inte komma hit och heller inte 
bandspelaren TD 50000 SA, en mycket trev
ligt gjord maskin, som trots 23 kg vikt lyckats 
bli riktigt nätt och liten. Nåja, allt är ju rela
tivt ... 
~ Kenwood är ett exportnamn. Hemma heter 
märket Trio, och att det har medvind märktes 
väl. lO0-seriens apparater är inga nyheter för 
Sverige, där Elfa för hela sortimentet i den 
vackert silverblanka finish som dessa 
dc-kopplade förstärkare är utförda i. Överlag 
har Trio blivit ett fabrikat som också topp-
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Fig 23. Technics nya dc-förstärkare - eller 
direktkopplade apparat - 80 A med mycket 
goda data. SIN om 88 dB utlovas för 2,5 m Y 
insignalspänning och RIAA-korrektionen är 
maximal. 

Fig 22. Här är en Technics SP 10 Mk II instoppad 
i fll1Tlans eleganta specialhölje SH- IOB3 med 
plats för tonarmsmontaget. 

Fig 24. Eli exempel pa användbart tillbehör: 
Digitaltimern från National, TE 913, med en 
lång rad automalfunktioner och användningar. 

märkena i övrigt är angelägna jämföra si 
med drifts- och datamässigt. En intressant d( 
talj på hela apparatserien är den mittplacen 
de volymratten (på förstärkarna) resp avstärr 
ningsratten (på radiodelarna): Höger- elle 
vänsterhänt kan lika lätt sköta handhavande 
Se i övrigt RT 1976 nr 12. 
~ Yamaha hade i sin stora monter en undel 
skön flicka i ett ålskinn på en stor motarc) 
kel. Dressen kan utmärkt väl passa in und( 
den gamla definitionen på spjälstaket - dl 
markerar äganderätten, men det hindrar ini 
insyn. Ätta miljoner - sådär - japanska I
fi - och fotofantaster ville komma åt henne, o 
tast på en gång. Tumultet var tidvis svårart; 
och ett annat djärvt (?) reklamgrepp, förutoI 
go go-brudar varje hel- o halvtimme, var a 
ha en stor ballong med text på förtöjd ÖVI 

mässan. Detta avbröts aven konkurrentaJ 
tion. Arga Yamaha-vedersakare inom indl 
strin sköt helt enkelt ner ballongen! Sen kl: 
gade de hos mässledningen över Yamah; 
oerhörda fräckhet att vilja monopolisera e: 
pon, som det hette. Jag har inte upplevt m; 
ken sen många år då gamla Sonabs skylt; 
revs ner på Gärdet ... ack ja! Yamaha gic 
fram för pukar och trumpeter under mott. 
FET & Beryllium, och den kombinationen h: 
redan skaffat Nippon Gakki den japans~ 
fackpressens och stereoindustrins stora pr 
för framstående tekniska insatser. V -FE
stegen har vi redan beskrivit och de nyas 
B2/ C2 blir testade i RT senare (se RT 19; 
nr 10). En ny receiverserie kommer nu m( 
CA 1020 som praktpjäsen, den har bl a tref~ 
diga tonkontroller och en avancerad autom 
tik för inställning. signalrenhet och signalsty 
ka. Flera nya modeller som tunern CT 6, 
får PLL-kretsar och motkoppling över stere 
demodulatorn samt s k center-zero-indik 
ring. 

Ett nytt kassettdäck debuterar, TC 51 I 
Svaj uppges till 0,07 % vägt effektivvärc 
Tonhuvudena i s k super-Permalloy. Avs( 
för tillkoppling av tidautomatik fOr inspelnil 
på förhandsinställt klockslag. 

Skivspelarna UP 211 och YP 511 tillfö 
det svenska Yamaha-sortimentet. Det sena 
är ett direktdriftverk med en 8-polig dc-serv 
motor. Verket har stroboskop och är specie 

111111111"11 nnn\\\\\\1o 

Fig 26. Tvä prov pä Onlife-förstärkarna, som 
alltså är rörutförda: DY 3000 och U-22. Mäl 
rikedomen av ålderdomligt kantiga men på 
sitt sätt förstås praktiska rattar på U-22. 

Fig 25. Onlifes Dynavector DV 505, en näst: 
osannolikt komplicerad tonarm, tänkt för opt 
egenskaper ... se texten! 
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Fig 27. Ottos kassettdäck RD-5500F med fas-läst 
slinga i drivningen och autostop. 

Fig 28. Så här kan en typisk Otto-kombination 
se ut med märkets elegant svarta, bygelforsedda 
enheter. Det skall se ut som en radiostation 
nu, tycker vissa fabrikanter, som fastnat for 
radiomaterielens typiska, stora graderade vred 
och omkopplare med vita symboler . . . 

Fig 30. Stax gör nu dels det nya mono-steget 
DA-80 M i klass A om 90 W, en dc-forstärkare 
som på stereosidan motsvaras av bildens DA-80 
om 2 X 45 W, också A-drift och dc-koppling. 
Den stora DA-300 har vi presenterat tidigare, 
2 X 150 W klass A. (bilden t h) 

Fig 29. Så här ser en Beat-möbel ut . .. kommer 
från Columbias LSA-divisions stora program. 

isolerat mot akustisk återkoppling. Flera di 
rektdriftverk kommer, nu i svart finish. 

Det i både Japan, USA och Sverige verkligt 
stora slagnumret blir ett flott stativ med Ya
mahas nya, matts vart a apparatlinje CA -VI 
och CT-VI jämte ett kassettdäck och en skiv
spelare - allt för ca 5 000 kronor! Förstärka
ren har stativfront med handtag och den ger 
2 X 25 W. Tunern har Yamahas MFB- och 
PLL-kretsar, också svart och i "stativdesign". 
Exakt vilken kassettspelare och vilket gram
mofonverk (samt pick up) som levereras i 
Sverige är inte känt i skrivande stund. 

Yamahas PA -system fyllde en stor del av 
monterutrymmena jämsides med V-FET
stegen och de nya högtalarna 800 och 500, av 
vilka de senare är ett par mycket goda basre
flexkonstruktioner i samma utförande som 
NS /000 Monitor. 

Den stora PA-förstärkaren P 2200 skall 
nominellt ge 2X 240 W. Den visade sig ge 
2 X 330 W med marginal .. . Samma kon
struktör har gjort V-FET-stegen men 2200 
har inte dessa halvledare. 20-kilossteget har 
förnämliga data och låter också utmärkt. Bå· 
da kanalerna kan regleras individuellt. 

l övrigt en mängd stora mixbord, orkester
högtalare och PA-horn samt en del små mixer 
för t ex teaterbruk, filmare etc. Men detta är 
alltså proffsdon. • 

.' Il <i ;-
• • • ~ )Rv 

Fig 31. Lysdiodsymbolik i Nivico/RCA:s 
BN-X-apparatur som är ett forsök att ge tvåkanaI
stereo från en ljudkälla, en tidigare prövad ide 
som egentligen har vissa saker som talar for 
sig. 

Fig 32. Här utvecklas värme som effektivt leds 
bort: Diatones nya effektkretsar som kyls med 
luft och flytande freon. Helium i flytande form 
är också aktuellt. 

Fig 33. Yamahas P-2200, Tok) omässans kanske 
största pjäs och en starkt imponerande forstärkare. 
Inte tänkt for Hi Ii utan fOr p A i forsta hand. 

Fig 34. Tvä nattsvarta nya Yamahaenheter, 
forstärkaren CA-V I och tunem CT-V I, kommer 
att återfinnas i ett nytt stativ som tillsammans 
med kassettspelare och grammofonverk skall 
prissättas till ca 5 000 kronor i handeln under 
1977. Här ses FM-delen. 
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Småindustrin inom ljudtekniken 
- en hel spec;ialbransch i Japan. 

•• Småfirmorna är ju ofta de mest inspirerande 
och trevliga att besöka på en branschrnässa. och i 
många fall visade sig de mindre företagen på Audio 
Fair i Tokyo erbjuda verkligt intressanta saker. 
• Det var förstås rörexklusiviteternas marknad i 
mycket. Sma svullna. fula lådor med knubbiga 
elektronrör uppstickande lockade folk att köa. 
Hörd replik i trängseln från en fransman med des
perat grepp i sina broschyrer: 

- Milda makter. att de inte förstår att det är 30 
år gamla grejer de betalar för ... vad är det nu ... 
11 8000 yen! Han nästan svimmade och sköljdes 
bort av folkhavet. Vi skymtade snabbt en liten mo
nokoppiing och en skylt: "AA3T, - - EC 33 -
- rörsteget 'Tanjo·". Ett av många bisarra och 
likartade. 

Ja. visst hade han rätt. Rörtekniken tillför inget 
nytt. Men rörfolket vill inte ha något nytt. De und
viker vad de tror är moderna kretsar. Att allt detta 
mysterium började med några gitarrister en gang 
vet de inte. Det är nämligen upplevel sen av gitarr
soundet som startat hela rörvägen världen över. 
Gitarristerna kunde få en annan sorts distorsion 
med rörförstärkare pa estraden. mycket mjukare 
klippning. inga svara övertoner. inga sidband ... 
de fick annat i stället som hög total distorsion och 
blockering. men örat tror ju inte pa det om hjärnan 
nekar ... 

Därför lever decennier gamla kopplingar och 
komponenter kvar. därför gar det att ta ut förmö
genheter fcir ofta bedrövligt klena prestanda. Men 
OK. ljud är ju inte enbart prestanda. Det är bara 
det att ett kompetent gjort halvledarsteg kan lata 
bäl/re än rörsteget. hur jämförelsen än göres - hur 
svart vissa än har att godta della. 

Rörstegens avgörande svaghet är och förblir 
bindningen till de starkt begränsande transforma
torerna med deras mättnad och andra nackdelar 
som knappast kan överkommas. 
• Ljud är också pickuper. Ingen japansk audio
mässa saknar deltagande av diamantfirmorna. Här 
syntes sådana kända namn som Naimiki Jewel och 
Ogura Jewel. Alla är eniga om att sista ordet langt
ifrån är sagt da det gäller formen hos nalspetsarna. 
Och här kunde ses hur "mikroniseringen" av nalar
na ytterligare framskrider. Standardnalarna er · 
bjuds i 4- 5 slipningar. däribland Shibata, i bon
ded-steelförening med det bärande elementet eller i 
titaniumbondning. Blockskärning och special bond
ningar är även standard. Kraven är olika fran skil 
da pickupfabrikanter. 
• Tonarms- och pickuptillverkarna uppmärksam 
mades stort. Vi var hos Fidelity Research, ett topp
rankat namn. och sag d~n nya FRT 4-toroidtrafon 
liksom tonarmen FR 64 FR:s produkter är krafti 
ga och utfcirda i matt finish. FR ·5 är en ny pickup 
som tillförts sortimentet. Liksom FR 6 är det en 
magnetodynamisk avkännare. FR I Mk Il är fort 
farande - liksom Mk III nu - märkets mc-picku
per. FR-5 anser m.an nu hos FR ''förena mm-typer
nas strukturegenskaper med mc-pickupernas tona
la egenskaper". Ringformade IOroidkärnor an
vänds som ett medel mot distorsion. heter det. 

Några av G races nya tonarmar har inte motta
gits väl av alla. medan andra som känt beröms 
desto mera. Så tycks nya G 704 vara för tung och 
trög, om vi förstått opinionen rätt. G-714 är också 
ett rejält stycke tonarm som inger betänkligheter. 
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G-707 och 709 häller däremot positionerna - det 
är raka rör. f Ö ... 

Tolv pickuper finns nu i Graces F-9-serie och i 
F-8-serien. F 9L kallas Advanced Luminal Trace; 
inalles finns sex F 9-pick uper. 

Supex lanserade SD-909 som en elektrodyna
misk toppavkännare. SDT 77 är boostern till den
na pickup. 

I övrigt noterades att Satin gar framat som pic
kup-favorit hos många japaner och au Excel, som 
vi en gång prövade med dåligt resultat. tydligen 
numera gör riktigt bra saker ... De manga tiotals 
pickuperna i Japan ändras f ö ideligen. Danska Or
tofon, som ställde ut. är eu prestigemärke i topp. 
Med rätta . 

Dynavector lanserade flera nya pickuper som 
t ex OMC 38 och 20 A och 20 B, där de separata 
spolarna satts i 90- vinkel sinsemellan och fått spe
ciallindning etc. Men spetsarna är Shibata-slipade 
och de här mc-avkännarna (ty det är fraga om rör 
lig spole frän Onlife) tycker atminstone jag inte är 
perfekta i stereo av tidigare i RT anförda orsaker 
- diskanten kan vid viss modulation helt tappa 
lystern och klarheten. vilket tester givit vid handen. 
20 A är aluminiumutfört. 20 B har beryllium som 
ankare. Utspänningen. 2 mV. gör alla mellanled 
överflödiga. 20 A - B ansluts direkt till ingang. 

SAEC-tonarmen frän Hiraocha haller på att seg
la upp som en konkurrent till flera av de ledande 
arm-firmorna som Micro, FR och Audio Technica. 
Stax är fortfarande toppexklusiviteten nr ett. 

Sist men inte minst: Innekretsen just nu är Fide
lix, som vi provat i Japan. Shill Nakagawas Ultra 
Lo,,' Noise Pre-A mp (impedanstransformerare -
spänningsförstärkare) kostar 42800 yen. Beteck 
ning LN-I. Data upptar bland annat: Ekvivalent 
ingangsbrus - 157 dBV (RIAA T IHF/A). inim · 
pedans 5 ohm vid 1kHz. utsignalen rak inom 
+ 0/ - 3 dB mellan 5 Hz - 5 MHz (!) belastad med 
47 kohm/ lOO pF. total övertonshalt 0.07 0

'0. max 
utniva 800 mV. Omkopplare för tva phonolägen 
och tva förstärkningsgrader. 26 resp 32 dB . Batte
richeckkrets il la Levinson. Tas nu in till Sverige av 
Audio Lab i Höllviksnäs. Stax-agenten för Nor
den. 

• "Audio Stabilizer" är eu bra tillbehör av den 
typ som fanns förr och som S FLA gjorde: En cen 
trumtyngd för skivtallriken. I en version vi sag fran 
DIG fanns tyngden med stroboskop. verkligt finur 
ligt gjort. Över huvud taget var alla smatillbehören 
- fran hörtelefonboxar till kontakter - en av 
mässans stora förtjänster. 

• De märkliga resinhartserna som en del mate
riaisatser var uppbyggda kring för förstärkning 
och ombyggnad av t ex skivspelarhöljen var värre 
att fcirsta sig pa - men dämpmaterial och om 
byggnadssatser är mycket nyuiga saker i manga 
sammanhang. Här är bara att konstatera. att japa
nerna är langt mera avancerade trimmare än vi och 
att man kan köpa specialbalanserade skivtallrikar . 
särskilda skivspelaretuier och höljen. utbalansera
de material och dämpdon. t o m "kits" att isolera 
sin bostad med om det kniper ... Här finns mäng
der av små högspecialiserade firmor i gång i Japan 
som erbjuder intressanta saker. vare sig man letar 
efter en slitagevarnare för safirnålar eller extra
präktigt kablage. • 

Japanska skivspelare 
byggs i miljonserier 

Den japanska Hi fi -industrin omfauar som be
kant inte bara märkesnamn och eu stort antal lego
tillverkare. Det finns stora "doldisar" ocksä. och 
exempel pa det är t ex de här skivspelartillverkar
na: 
• CEC International gör varje manad ca 50000 
verk och bilden visar Teleton-imponens (Växjö) 
modell BD 5200, som är försedd med en dc-servo
motor och anges ha ett S/ N enligt DIN 45 539 om 
67 dB. Tonarmen mäter 220 mm. Skatingkorrek 
tion med fjäderlast. Pickup F 15 C fran Ortofon. 
Tva andra modeller är synkronmotordrivna. 5200 
kostar ca I 150 kr. 
• Eu flou japanskt verk som är populärt i hem · 

~ forts på 25 

~orts.från sid 45 

Variabel byggsats 
detta fcirfarande behöver man ingen utnivåmeter 
graderad i dBm, utan utsignalen hålls bara vid 
konstant nivå och avläsningen sker på dämpsatsen. 

Som exempel kan vi se på en fcirstärkare som 
kan ge 50 V ut. Utn ivån från tongeneratorn inställs 
så, att utspänningen bl ir 25 V vid I kH z. Vid 150 
Hz vrids baskontrollen till max, varvid utspänning
en stiger och därnpsatsen maste' ställ as om fran 
40 till 52 dB för all utspänningen ater skall vara 25 
V. Vrids baskontrollen till min, faller utspänningen 
och dämpsatsen måste ställas om till 28 dB för att 
återställa utspänningen till utgangsvärdet. Således 
är baskontrollens verksamhetsområde ± 12 dB i 
denna punkt. På samma sätt fcirfar man punkt för 
punkt utefter hela det låga registret. Vid det högre 
registret undersöks diskantkontrollens verkan på 
samma sätt. 

Kontroll av impedanser 
nödig vid elfektmätoing 

Vid mätning av effektförstärkningen i en krets 
eller förstärkare måste man alltid ta med in- och 
utimpedanserna i beräkningen. Ett effektförhållan
de uttryckt i dB definieras som 

PI 
A = 10 log -

P~ 

vilket kan skrivas som 

A = 10 I V I~ ~ 
ogz-:. Vj 

' Om impedanserna är lika får vi 

V ~2 V 
A = 10 log (_ I) = 21 IO!r -"-

V 2 ' V~ 

dvs samma definition som tidigare för spännings
fcirhållande. Egentligen gäller den definitionen för 
effektfcirhållanden då impedanserna är lika. men 
man har generaliserat den till att gälla spännings
fcirhållanden vid godtycklig impedans. 

Vi kan omforma det allmänna uttrycket för ef
fektkvot till: 

VI 
A =20 log -+ 10 

VI 
Den sista termen kan här betecknas som impe

danskorrektion . 
Vi antar som ett exempel att Rln hc;Js en förstär 

kare = 2 kohm, medan RUI = 8 ohm , vilka värden 
är praktiskt rimliga. Insignalen uppmäts kanske till 
I m V när utspänningen över 8 ohm samtidigt är 8 
V. N u är således spänningsförstärkningen : 

A = 20 . log~ = 78 dB 
10 J V ' 

Vill vi ha effektfcirstärkningen måste impedanskor
rektionen infciras: 

A = 20 · IOg~+ 10 . I 2000 ohm 
lO -J V og 8 ohm 

= 78 d B + 24 dB = 102 dB. • 



HUR NYA MAXELL UDXL I o 

OCH UDXL II SKIUER SIG FRAN 
ALlA ANDRA BAND OCH HUR DE 

SKIUER SIG FRÅN VARANDRA 

För att tillgodose de verkliga finsmakarnas krav kan MaxelI , 
förutom MaxelI UD-bandet, nu erbjuda två helt nya band. De 
heter MaxelI UDXL I och UDXL II och har ytterligare förbätt
rad dynamik, frekvensomfång och en okritisk bias (dvs 
passar alla typer av kassettdäck). 
Både MaxelI UDXL I och UDXL II har det nya EPITAXIAL 
magnetskiktet (ännu en unik Maxell-uppfinning). Man utgår 
från ytterst finfördelad ren gamma-järnoxid (som MaxelI UD), 
sedan kläs varje partikel med ett skal av koboltferrit. Detta 
gör att man förutom en perfekt basåtergivning får en diskant-

återgivning som överträffar de flesta kromband, (naturligtvis 
utan krombandens alla nackdelar: hårt slitage på tonhuvud 
etc, dålig känslighet imellanregistret, drop-out etc) . 
MaxelI har dessutom 
ytterligare förbättrat 
kassettens konstruk
tion . BI a är precisio
nen nu 5 ggr bättre än 
vad Philips norm 
kräver! 

Yllre lager av koboltferrit Kärna av järnoxid 

e'O-:-.::J~ --:;-~--:~:,.':- -~~:=:--:-:-=jJ 
MaxelIs EPITAXIALOXID 

Massiv koboltferrit ger bättre diskant Im en sämre basl 
än "vanlig" lärnoxld. Därför klär Maxell ln järnoxidpartik
larna (4/1000 mm lAnga) i koboltferrIt, som förbättrar 
diskanten, medan lärnkärnan fortfarande ger perfekt 
bas. 

UDXL I UDXL II 

• Typisk högklassig järnoxidkassett vid normal 
bias. 
• MaxelI UDXL I vid normal förmagnetisering 

Typisk högklassig järnoxidkassett vid normal 
bias. 
• MaxelI UDXL I vid normal förmagnetisering 

• Mycket lämpad för "stark" musik 
som pop, rock, jazz och "tät" klassisk ' 
musik, (tack vare mycket hög över
styrningsgräns). 

• Används vid "normal" järnoxidin
ställning av bandspelaren. Passar 
därför till alla slags bandspelare. 

• Mycket stort dynamikomfång. Jäm
fört med vanliga LN band ca 2,5 dB 
högre känslighet vid alla frekvenser 
och 5-6 dB högre utnivå vid höga ni
våer. 

• Extremt lågt bakgrundsbrus gör 
UDXL II speciellt lämpad för t ex pi
ano, solosångare, teater, kammarmu
sik osv. 

• Används med hög förmagnetisering 
och 70 ilS tidskonstant dvs som om 
det vore ett kromband. 

• Signal/brusförhållandet 4-5 dB 
bättre än vanliga High-output band. 

• Känslighet och utnivå 2 dB högre än 
kromband. 

• Mycket rak frekvensgång över hela • Inga av krombandens nackdelar 
de! hörbara området. (tonhuvudslitage, drop-outs eller låg 

känslighet imelIanregistret). 
• Extremt låg intermodulation ger 
mycket rent ljud. • Uttag för automatisk omkoppling. 

maxelI 
Generalagent: Rydin Elektroakustik AB, Spångavägen 399-401 , 

16355 SPANGA, Tel. Oan 60 03 20 

• Typisk högklassig jarnoxidkassett vid normal 
bias. 
• MaxelI UDXL II vid hög förmagnetisering 

Modulationsbrusjämförelse 
; ,=Iii- I 

II . 
I 

, 
I " 

, 

!I! , 
, 

I ., 
I: ~ -+"-+~' .. ~ 

• Typisk högklassig järnoxidkassett vid normal 
bias. 
• Maxeli UDXL II vid hög förmagnetisering 
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LlNJÄRAIC 
10-90 st. 100 st. mix 

lM30lAN Op föm 8-pin Oll 3:3513:95)/st. 2:65 
lM307N Hig/l gajn op föm 4:2515:00) 3:45 
lM308N Precopföm 5:8016:80) 4:75 
lM324N Quad op först 14-pin Oll 

Enkel motni ____ ng 4:9515:80) 4:15 
NE!RC555 TImer8-pin Dll 2:9513 :(5) 2:55 
NE!RC556 Dubbel timer 14-pin Oll 5:5516:55) 4:70 
RC741N Op föm 8-pin Ull 2:9513:45) 2:15 
RC741T OpfömTO-5 5:3516 :30) 4:00 
RC747N Oubbel74114-pinUll 5:5016:(5) 3:85 
RC748N Op föm externt komp 3:2513:80) 2:45 
RC4558N Dubbel high gajn op föm 

8-pin Oll 4:25 15:00) 3:45 

Somtliga .-lev. e_ i ji ..... lO-tal per typ. 

AUDIOKRETSAR 
1-19st. 20 st. mix 

uPC33C Dubbel förföm låg THO 9:30 (10:95)/st. 7:45 
uPC41 C 1 W push-jIUII föm mod 

förförstärkning 16:95(19 :95) 14:25 
2:35 
9:90 
5:85 
7:50 
8:25 

uPC566H FörfiiBUrkare 2:9513 :(5) 
uPC571C 6,5Wfömkor1slutn.-siker 12:00(14:10) 
uPC575C 2W slutfiirstärbre 7 :5018 :80) 
uPC576H 3,5W sIutIörstirbre 9:50 (11 :20) 
~C:I~2~ __ 4!~~slutliiBUrbre 10:30112:10) 

SPÄNNINGSREGULATORER 

lM309K 5V/ I,5A ",","tar TO-3 
RC41940 Variabel 0- 30V 150mA 

14-pin Ull 
RC4195N +15VI50mA 8-pinUll 
lM/RC723 Vlriabell4-pin Ull 
PC7805 5V/I,5A TO-220 
PC7808 8V/ I,5A TO-220 
PC7812 I 2V/ I,5ATO-220 
PC7815 I 5V/I,5ATO-220 

HALVLEDARE 

1- 19 st. 20 st. mix 
11 :50(13:55)/st. 9:75 

15:80 118:60) 
8:4519 :95) 
4:3515:10) 
7:7519 :10) 
7:7519:10) 
7:7519:10) 
7:7519:10) 

12:50 
6:95 
3:65 
6:80 
6:80 
6:80 
6:80 

Småsignaltrans. 625 mW, TO-92 

BC547A 
BC547B 
BC548B 
BC549C 
BC557A 
BC557B 
BC558B 
BC559C 

NPN 45V/I DO mA 
NPN 45V!100mA 
NPN 30V!100mA 
NPN BC548 - ligbrus 
PNP ko ..... -BC547A 
PNP ko ..... -BC547B 
PNP ko ..... -BC548B 
PNP ko ..... -BC549C 

10- 90 st. 100 st. mix 
0:7510 :88)/st. 0:45 
0:8010 :94) 0:50 
0:7510:88) 0:45 
0:85 (1 :00) 0:55 
0:8010:94) 0:50 
0:85 (1 :00) 0:55 
0:8010:94) · 0:50 
0:95 (1 :111 0:60 

Somtliga ovan lev. endast i jimna 10·tal/typ. 

Medeleffekttrans. 8.0W, TO-126 

BOl35 
BOl36 
BOl37 
Bo138 

NPN 45V/IA 
PNPkompl.·Bol35 
NPN 60V/IA 
PNP ko ..... -BOI37 

10-90 st. 100 st. mix 
2:0512 :411/st. 1:60 
2:1512:53) 1 :70 
2:1512:53) 1 :70 
2:2012 :59) 1 :75 

Somtliga DYln lev. e_ i jimna 10-tal/typ. 

Effekttrans .. Diodbryggor 
10-90 st. mix 100 st. mix 

2N3055 
2PP5 
6PP5 
15PP5 

NPN 6OV/15A 150W 
Brygga 2A/50V 
Brygga 6A/50V 
Brygga 15A/50V 

5:6516:65)/st. 4:30 
4:5015:30) 3:75 
5:5016:(7) 4:45 

14:50117 :05) 11 :70 

Dioder 
IN4148 Småsignaldiod 100 st. 1000 st. 

18:50121 :75) 149:00 

KONDENSATORER 
POLYESTERKONDENSATORER 
50V ~ksp. tolerans - 10 "-

50DpF, 1000pF, 1500pF, 
2200pF, 3300pF, 4700pF, 
6800pF 
IOnF, I5nF, 22nF 
33nF 
47nF 
68nF 
100nF 
150nF 
220nF 
330nF 
470nF 

10-90 st. 

2:20 12:60)/10 st. 
2:4012:80) 
3:7014 :35) 
3:9514:65) 
5:2016:10) 
6:0017 :05) 
7:2518 :55) 
8:40 19:90) 
9:80 III :55) 

13:90 (16:35) 

Somtliga .... Iev. i ji .... fiirp om lOstItyp 

En sats om 180 st. kondensatorer 1 D st. IV varje värde ovan -
63:50174:70)/sals. 

OPTO-KOMPONENTER 
LYSOlODER 
Röda, 5 mm., inkl. hållare, If - 50mA maL, Vf - 1,65V. 
SRI03W - vitt, SRI030 - diffus, SRI03C - kI.r. 
9:50 (11 :201/10,.. 75:00/100 st 

OPTO-KOPPLARE 
FCD810 

100 st. mix 

1 :90/10 st. 
2:00 
3:20 
3:60 
4:70 
5:40 
6:50 
7:50 
9:20 

12:80 

Min CTR - lO "vid lOV, isolatiOllSStlinring 1500V, Vceo min 20V, 
6-pinDlL 
5:50(6:47)/st 39:50/ 10st 

FCD820 
Min CTR - 20 " vid o,4V, isoIatio~nning 2160V,Vceo min 30V, 
6-pinDlL 
6:80 (8.fIO)/st 47:00/10 st 

PS2002 
Med dortingtonutgång, CRT - 100 ", isolation 2500V, Vceo 40V, 
6-pin DlL 
6:80 (8:-)/st 47:00/ 10 st 

FOTOTRANSISTOR 
FPT100 
V ... 30V min., Vce sat mox O,3V vid O,5mA rund lins. 
6:80 (8:o0)/st 48.ilO/10 st 
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Komponenter 
trån din leverantör 

SIFFERINDIKATORER 
DL-704 
U1Jaoix. 7...,_ LED-typ, gem. katod, 8 mm. sifferhiijd. Oll-utlönncle, 
län-..lig driver - SN7448. 
Pris6:41J (7:55I/st 5:95/st Flid25st 
Sots om lO st. OL-704 .. mt lO st. SN744899:50(IIl.fJ51/ .. <1 

FND507 
Fllin:llild 7...,_ LEO·typ, rött ljus, 12,7 mm. siffemöjd, gem. anod. 
5mA/508m, hög ~ - o,6med vid 2omA. driver SN7447, 3 st. 
FN0500 kan .-ur.. i on 4O-pin hillare. 
Pris 10:80 (12:70I/st 8:90/st flid25st 

FNDSOO 
Gem. katod, övriga dot.a odI pris som FN0500, driver SN7448. 

OBS! Vid ... de< före den 28-02 medföljer kostnadsfritt en 4O·pin 
hållare per 3 st. beställda FN0500 eller FN0507. 

FND807 
Flirdlild, 7'508_ lEo·typ, gem. anod, rött ljus. 20,3 mm. sifferhöjd, 
10mA/508ment. O,6med vid 20mA. driver - SN7447, lämplig hållar. -
24-pin. 
Pris 18:90 (22:25I/st 15:75/st flid25st 

FND800 
Gem. katod, övriga dot.a od1 pris som FN080o, driver - SN7448. 
OBS! Yod onlor före den 28-02 medföljer en 24-pin hållare med 

varje FN0800 eller FN0807. 

MOTSTÅND 
KoIIiIm 5" 1/4W 
lAg temp-lloefficient. lågt brus. mirtcto mod firgluNl, bondodo. Mitt -
7,0x2,5 mm. lllo), värden - lO ohm tom. 4,7 Mohm. 
lagerhålles i E·12 senen. 
lovenras tndost i ji .... I OO-taI per virde. 
Pris8:41J (9:901/100 st 6:45(7:601/100 FIid 1000 st lIIix 

En S6IS om 6900 st. ... tstind 100 st. av .. ~e E·12 värde 10 ohm till 
4.7 Mohm. Pris 398:00 (468:251/_ 

ELEKTROLYT-KON DENSATORER 
Pris per lOst. exkl ... ms linkl. moms) 
Typ 10-90 st mix 

10uFIOV 2:3012:70) 
22 uF lOV 2:4012:80) 
33uFIOV 2:4012 :80) 
47 uF lO V 2:5513:00) 

100uFIOV 3:1013:65) 
220uFIOV 3:g014 :60) 
330uFIOV 4:6015 :(0) 
470uFIOV 6:2017 :30) 

1000 uF lO V 7:9019 :30) 
2200uFIOV 12:90115:05) 

4.7 uF 25 V 2:40 12 :801 

lO uF 25 V 2:4012 :80) 
22 uF 25 V 2:85 13:35) 
33 uF 25 V 2:8513 :35) 
47uF25V 3:5014:10) 

100uF25V 4:2515 :00) 
220 uF 25 V 6:2017 :30) 
330 uF 25V 7:1018:35) 
470uF25V 7:9019 :30) 

1000 uF 25 V 14:95117 :60) 

4,7uF50V 2:4012 :80) 
IOuF5OV 2:8513:35) 
22 uF 50V 3:2013:75) 
47 uF 50V 3:7014:35) 

100uF5OV 6:2017 :30) 

Somtliga värden siIjes enclast i fiirpadcningar om lOst. 

PROVSATSER 

100-490 st. mix 
2:1012:35) 
2:1512:55) 
2:1512:55) 
2:2012 :60) 
2:7513:25) 
3:40 14:00) 
3:9514:65) 
5:40 16:35) 
6:8018:00) 

10:90 (12:80) 

2:1512:55) 
2:1512:55) 
2:40 12 :80) 
2:4012 :80) 
3:1013:65) 
3:8514:55) 
5:7016 :70) 
6:4517 :60) 
7:3518:65) 

12:90 (15:05) 

2:1512:55) 
2:4012 :80) 
2:9013:(0) 
3:5014:10) 
5:40 16:35) 

Sots om 200 st. lOV elektrolyter, 10 uF tiU 2200 uF, 20 st. i varje typ. 
84:15 (99.iIO)/$II<1 
Sots om 100 st. 25 V elektrolyter, 4.7 uF till 1000 uF, lOst. i varje typ. 
49:30 (58.ilO)/ .. ts. 
Sots om 100 st. 50 V elektrolyter, 4,7 uF till 100 uF, 20 st. å va~e typ. 
30:60136.ilO)/SII<1 

DIGlTALAIC 
Typ 10- 90 st. 100 st. mix 
SN7400 1 :55 (1 :82)/st. I :IO/st. 
SN7402 1 :55 (1 :82) 1:10 
SN7404 1 :70 12:00) 1 :30 
SN7408 1:55(1 :82) 1:10 
SN7410 1:5511 :82) 1:10 

SN7411 1:65 (1 :94) 1 :25 
SN7413 1 :70 12:00) 1 :30 
SN7420 1 :55 12:00) 1 :10 
SN7425 2:6513:12) 1:90 
SN7430 1 :55(1 :82) 1:10 

SN7432 2:4512 :88) 1:80 
SN7437 2:6513:12) 1 :90 
SN7440 1 :55 (1 :82) 1 :10 
SN7441 6:8018 :00) 5:45 
SN7442 3:9014:59) 2:95 

SN7447 4:9515 :82) 3:95 
SN7448 4:9515:82) 3:95 
SN7450 1 :55 (1 :82) 1:10 
SN7460 1 :55 (1 :82) 1:10 
SN7473 1 :95 12:29) 1 :75 

SN7474 1 :95 12:29) 1 :75 
SN7475 3:2013:76) 2:65 
SN7485 6:5017:65) 5:25 
SN7486 1 :95 12 :29) 1:75 
SN7490 2:9013:411 2:35 

SN7492 2:9013:411 2:35 
SN7493 2:9013:411 2:35 
SN7494 5:5016:(7) 4:45 
SN74121 2:5513:00) 1 :95 
SN74122 3:2013 :76) 2:70 

SN74123 4:5015:29) 3:75 
SN74132 4:9515:82) 3:80 
SN74141 6:5017:65) 5:25 
SN74145 6:5017:65) 5:25 
SN74150 8:50110:00) 6:85 

SN74154 7:5018:82) 5:95 
SN74160 6:8018 :00) 5:45 
SN74161 6:8018 :00) 5:45 
SN74192 6:2017 :29) 4:90 
SN74193 6:2017 :29) 4:90 

SN74LSOO 2:0012:35) 1:80 
SN74LS04 2:3512:76) 2:05 
SN74LSIO 2:0012 :35) 1 :80 
SN74LSII 2:0012 :35) 1 :80 
SN74LS20 2:0012:35) 1 :80 

SN74LS30 2:0012 :35) 1 :80 
SN74lS42 6:8018:00) 5:95 
SN74LS48 9:20110 :82) 8:10 
SN74LS73 3:4514:06) 3:05 
SN74LS74 3:4514:05) 3:05 

SN74LS75 5:1016:00) 4 :40 
SN74LS76 3:4514:05) 3:05 
SN74LS90 4:9015:76) 4:45 
SN74LS93 4:9015:76) 4:45 
SN74LSI92 11 :40113:(1) 9:40 

Somtliga .... leverera endast i jimna IO-tal. 

1- 9 st. lO st. 
SN7489 15:95118:77) 12:70 
82S25 15:95118:77) 12:70 
2102·1 16:50119:411 12:70 

IC HÅLLARE 
10-90 st. lOOst. mix 

8-pin ligp<ofil t :20 11 :401/st. 0:95/st. 
14-pin ligprofil 1:40 (1 :65) 1:10 
16-pin ligprofil 1 :55 (1 :80) 1 :25 
24-pin ligprofil 2:6513 :10) 2:25 
28-pin ligprofil 3:1513:70) 2:55 
4O·pin ligprofil 4:3515:10) 3:55 
14-pinWW 1 :80 12 :10) 1 :60 
16-pinWW 1:9512 :30) 1 :80 

Somtliga ovan lev. i jimna fiirp. om 10 st./typ. 

NORDISKA TELEPRODUKTER 
Fack, 221 01 lund 
Order tel. 046-14 98 88 
kl. 10-17 
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OBS! 
Vid order uncler 100 kr. debiter .. en exp.-avgift pi 25 kr. 
Priserna inom parentes är inld. 11,65" mervärdeskatt. 
Porto tillkommer. 

Ring eller skriv till ... så slUckar vi en fullständig prislista. 



KällantiU 
fulländat ljud. 
SPARAR BADE STEREO OCH ÄKTA 4-KANAL 
VID l GRAM (och t o m ännu lägre). 

Uppriktigt sagt är det svårt att uppnå fulländ
ning. 

Pickerings tekniker ville göra ett försök. Dom 
sporrades av tanken på en ny pickup-design. 

Det fanns många skäL ... Man saknande t ex 
en pickup både för stereo och diskret 4-kanal 
(liksom för SQ och QS), vilken spårade med to
tal och absolut precision vid l gram . 

Dom lyckades! 
Pickering XUV / 4500 Q spårar alla typer av 

skivor vid] gram. T o m lägre med vissa tonarm
ar. 

Det är XUV/4S00 Q ensam om. 
Pickering XUV/4S00 Q har anmärkningsvärda 

egenskaper. Den ger oöverträffat frekvenssvar 
och separation bortom 50 kHz. Detta möjliggör 
exakt återgivning av den frekvensmodulerade in
formationen vid 30 kHz hos diskreta 4-kanalskiv
or. Samtidigt ger Pickerings nya pickup-konstruk
tion , med sina överlägsna 4-kanalegenskaper, be
tydligt förbättrad stereo-återgivning. 

Pickering XUV / 4500 Q är, utrustad med Picke
rings patenterade quadraheadal-nål. Denna ger 
bästa spårförmåga, både när det gäller diskret 
4-kanal och stereo-återgivning. Detta innebär pre
standa utöver det vanliga, när det gäller de låga 
frekvenserna , kombinerad med högsta känslighet 
för de höga frekvenserna i det diskreta 4-kanal
spåret. Tack vare den nya quadrahedal-nålspetsen 
kan man utan vidare säga att Pickering XUV/ 
4500 Q är »källan till fulländat ljud». V are sig det 
nu gäller återgivning av stereo, SQ, QS eller di
skret 4 -kanal. 

~PICKERING 
-for 'ho_ who c_ ~ ,,,. diH.,.."c.-

PICKERING & CO., INC., PO Box 82 , 109 6 Cully, Sw itzerland 
Sweden NASAB , Chalmersgatan 27a - 4 1 135 Göteborg - Tel. (031 ) 188620 

Austria Boyd & Haas, Rupertusplatz 3 -1170 Wien - Tel. 4627015 
Belgium· Luxembourg Ets. N Slomhef. rue Brognlez 172a - 1070 Bruxelles - Tel. 52218 13 
Danmark Audioscan. Ayesgade 1 06a - 2100 Copenhagen 0 - Tel (01) 768000 
Finland Oy Sound Centeline., Museokatu 8 Helsmkl 10 - Tel 440301 
France Mageco Electronic. 119. rue du Dessous des Serges - 75013 Parts - Tel. 5836519 
German, Jmperial Eleclronics Import GmbH - Ono-Hahn-Str, 12 - 6079 Sprendlingen-Tel (6103) 64000 
Greeee B & C Panayotidis SA, 3. Paparrigopoulou - Athens - Tel 234529 
leeiand E Farestve.t & Co, H S. Bergstadastret. 10 - Reykjavik - Tel 21 565 

luly Audio S,nc_. Strada di Caselle 63 - 10040 Leini/Torino - Tel. 9988841 
Netherlanda Inelco Nederland b.v .. Joan Muyskenweg 22 -1006 Amsterdam - Tel : 934824 
Norway Skandinavisk Elektronikk NS 0stre Aker Ve. 99 - Oslo 5 - Tel. 150090 
Ponugal Centelec lda .. Av, Fontes PereHa de Melo 47 - LIsbon - Tel. (19) 561211 
Spain Llorach Audlo S.A .. la Granada 34 - Barcelona 6 - Tel. 2171554 
Sweden NASAS. Chalmersgatan 27a - 41 135 Göteborg - Tel. (031) 188620 
Switzerland Dynavox Electronics. rue de Lausanne 91 - 1700 Fribourg - Tel. (037) 224674 
United Kingdom Highgate Acoustlcs, Jamestown Rd 38 - london NW1 7EJ - Tel 01 -267 4936 
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med en radioenhet, sOm kan konkurrera rnerl kanbinationen 
förstärkare + lös radiodel: 

Lyssna ••• 
och du håller med oss: 

R-1040 
R-1050 

Korta data 

Uteffekt (min värde) 
8 ohm 20-20 000 Hz 

THD, :rnirrlre än 

vid 

I.M. Distorsion, mindre än 

R-1040 R-l050 

2 x 40 W 2 x 55 W 

0,03% 0,02% 

0,05% 0,05% 

D.irrensioner nm 485 x 353 x 175 

Audio Data Video Equipment, 
Box 40202, 103 44 Stockholm. Telefon 0'8 60 67 63 

Informationstjanst 14 
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"Eli bällre säll 
all köpa Fairchild" 

- i alla kvantiteter! 
Multikomponent har utökat sitt redan tidigare breda program med 
Fairchiids halvledare. 

Fairchild Semiconductors, en av världens ledande halvledartillver
kare, är redan kända i Sverige för sitt breda program, sin aggressiva 
nyhetsutveckling och sitt tekniska kunnande. 

Genom Multikomponent får Du ett bättre sätt att köpa Fairchiids 
halvledare. 

Enkelt och snabbt; Ring bara ordermottagningen i Stockholm eller 
Göteborg. Du får direkt besked om önskad vara finns inne och vad 
den kostar. Din order går direkt för plockning och leverans. 

Spar tid genom att samtidigt beställa Dina andra elektronikkompo
nenter. Bland Multikomponents 10.000 artiklar hittar Du säkert det Du 
behöver. ' 

Lägre kostnader, genom att kombinera inköp av flera produkter från 
olika tillverkare. Du gör bara en beställning, får ett leveransbesked 
och en faktura och alltså mindre papper att hålla reda på och skriva 
ut. . 

Teknisk information finns lätt tillgänglig. Multikomponents produkt
specialister har information och specialutbildning var och en inom sin 
produktgrupp. Tack vare Multikomponents breda program finns det 
många alternativa produkter och då hjälper produktsp'ecialisterna 
gärna Dig med val av bästa komponent. 

Priser för alla kvantiteter, med uppdelade leveransterminer, är heller 
inget problem. 

Ge oss en signal och våra säljare kommer gärna och besöker Dig 
för att ytterligare presentera våra möjligheter. 

Multikomponents ordertelefon 

08/835150 0311801980 ' 
Ankdammsgatan 32, 171 43 Solna, Lundgatan 12, 41661 Göteborg 

MUlTlkomponenl FAl RCH I LO 

SEMICDNDUCTDR 

InformatlOnS1Janst 15 

(c : 
~ I 

J I 
I I 

~ 5 .... 

(c ») 

I 
RADIO & TELEVISION - N R 2 - 1977 69 



supercompact 

Genera/agent: 

MBG/AUDIO. Box 1199,25102 Helsingborg, 042-136060, 
I M F högtalare, Phase Linear förstärkare, Atlantis skivspelare. 
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Idag är det baraTandberg 
som hinner med i HiFi-utvecklingen. 

Att hinna med i HiFi-utvecldingen 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 HiFi-anläggning. 

Tandberg lederutvecldingen 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. 

N U senast fick vi världens 
förnämsta utmärkelse för vår 

ljudkvalitet. 
Det var förstärkaren/tunern TR207 5 i vår nya 2000-

serie som tilldelades "Golden decibel" av den franska tid
ningen Revue du Son. 

Endast två andra tillverkare i världen har hittills fått 
denna utmärkelse, som för övrigt betecknas som HiFi
branschens Nobelpris. Båda i en betydligt högre prisklass. 

Hemligheten ärTandbergs unika 
ljudfilosofi. Och våra resurser. 
Internationellt sett är vi inte stora. M en 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 världeps renaste och mest 
naturliga ljud till överkomligt pris. 

TR 2055 2X55 (8 ohm) 

PriS: 3.500:-';' 

*Cirkapris inkl. moms. 

TR 2025 2><25 (8 ohm) 

PriS: 2.200:-';' 

Radiomottagning i stereo 
ställer helt nya krav 

på förstärkarnas radio del. 
Här ligger den verkligt snabba utvecklingen. 
Sveriges Radio kommer de närmaste åren sända a ll t 

mer i stereo. Och i en nära framtid får 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 Tandberg utvecklat det rena, naturliga ljudet. 
Och medan andra märken koncentrerat sig på enbart för
stärkardelen, har Tandberg också utvecklat radiodelen till 
perfektionism. 

Därför väljer de professionella 
i stor utsträclming Tandberg. 
När man är professionell musiker eller ljudtekniker tål 

man inte den förvrängning och "färgning" av ljudet som de 
flesta ljudanläggningar ger idag. 

Ett a på violinen ska spelas upp som det a man hör när 
stråken går över strängen. Och i ett ackord på gitarren ska 
svängningarna från varje enskild strän~ höras. 

Först då känner man igen sin musIk. 
Och först då blir den verkligt njutbar. 

Tandberg säljs av de flesta 
välsorterade fackhandlare. 

Om du är osäker på var närmaste Tandberg-handlare 
finns, så är du välkommen att ringa 08/98 1650 till vårt 
huvudkontor. 

TR 2075 2X 75 (8 ohm) 

PriS: 4.500:- ':' 

TANDBERG 
Om du låter testresultaten avgöra. 

NAGRA EPOKGÖRANDE SKEDEN FÖR BÄ1TRE LJUDKVALITET 1959: Tandberg bandspelare TB3 första stereo
bandspelaren för konsument i Europa. 1961: Tandberg TB4 4-spårs bandspelare först i världen till konsument. 
1971: Tandberg kassettbandspelare TCD31 O först med 3 motorer, dubbel Kapstan med closed loop, servo reglera d band
transport, självjusterande ingångar. 1972: Tandberg bandspelare 10XD först med 3 hastigheter, Cross Field och Dolby. 
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från 

Så här ser TV
bilden ut med 
fotbollsknappen 
intryckt. 

NYTT LÄTT- TRIMMAT TV-SPEL 
MED 6 VARIATIONER 
Med grundenheten kan Du spela FOTBOLL (med 
2 spelare var), TENNIS , SQUASH 1 & SQUASH 2. 
Du kan välja mellan 2 hastigheter, mellan 'automa
tisk el. manuell 'serve och Du kan själv bestämma 
bollvinkeln samt storleken på Din spelare. Naturligt
vis med målräknare ! 
Byggsats AT 710 TV-SPEL GRUNDENHET ca. 290:
Byggsats AT 711 ger 3 olika ljudeffekter, ex-vis vid 
mål inkl. högtalare ca.22: -
AT 712 - elektronik till gevärenhet. AT 710 kan ut
byggas med s. k. gevärspel. varvjd en vit " måltavla " 
rör sig över TV-skärmen och det gäller att skjuta 
prick med ett speciellt " gevär" 
Byggsats AT 712 ca . 9:50 

AT 714 sats med lådor, kontakter och sladd till 
fjärrkontroller ca . 44:-
AT 720 - " gevär" till AT 712 ca. 87:-
AT 71 OK - låda med tryckt frontplatta ca. 68 :-
Tekniska data: drivspänning 9 volts batteri 
bestyckning : 1 st C-MOS-krets & 2 st transistorer 
sänder på kanal 5 el. 6 VHF 

DIGITALUR med 1 st C-MOS-krets samt display 
med 4 siffror av lysdiodtyp. Drivsp. 220 volt 
Byggsats MI 985 161 :-
MI 985K låda i svart el. orange 34:50 
MI 988 DIGITALUR som ovan men dessutom med 
väckning genom summer. Ljusstyrkan i displayen 
regleras automatiskt. Drivsp. 220 volt . 
Byggsats M I 988 193:-
MI 988K låda endast i svart 34:50 
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) 168:75 _._.-._ ..... _._._._._._._._. 

NY DIAGRAMMAPP - på SVENSKA - förbättrad upplaga som innehåller 
byggbeskrivningar till SAMTLIGA JOSTI byggsatser. Varje byggbeskrivning 
består av diagram, kopplingsschema , komponentförteckning, byggvägled
ning samt utförliga bruksanvisningar. 
Byggsatserna är moderna och 100 % avprovade, alla uppbyggda på tryckt 
kretskort. Bl.a. ingår förstärkarkonstruktioner av såväl germanium- som 
kiselteknik från 1/2 Watt till 120 Watt, såväl MONO som STEREO, elektro
nik till bilen, båten, automatiska styren heter. mätinstrument, strömförsörj
ningar. samtalsanläggningar, antennförstärkare m.m. 
Varje konstruktion är lättfattligt uppbyggd så att även Du som inte är 
"elektronikgeni" kan ha glädje av denna bok. 500 sidor. behändigt A5-
format, jättefint bildmaterial. 
Varunr. 1000 ca. 30.-

J OSTI ELECTRO NICs nya "GENE RA LKATALOG " 
på ca. 400 sidor innehåller beskrivningar, bilder och data 
på inte mindre än 2 125 olika elektroniska prylar, bl. a. 
byggsatser, högtalare och delningsfilter med samman
kopplingsexempel , hal~ledare , data- & ekvivalentlistor -
och mycket , mycket mer!! Flerfärgstryck. 

10:- plus porto 

Till 
ELECTRO - BYGG • JOSTI ELECTRONIC 
Box 1107 · 25102 Helsingborg 

Namn . 

Adress 

Postadress. 

Ev. Kundnr. 
Obs. Glöm ej fylla i namn o. adress' 

D Sänd mig " GENERALKATALOG", pris 12 :50 i förskott 
el. 14:50 mot postförskott. 
D Sänd mig DIAGRAMMAPP, varunr. 1000 mot post
förskott. frakt tillkommer. 
D Sänd mig ........ . ..... ... ............ mot postförskott. 

ALLA PRISER INKL M O M S. Leveranser över 450:- fraktfrin . 
. Förskottsbetalning kan ske genom insä ttning på vårt postgiro 
298177-7 eller bankgiro 162-8098 eller genom check utställd 
på oss. OBSI 8 :- frakt vid förskottsbetalning. 
Vill Du veta mer så ring eller skriv till oss telefon 042 -133373. 
Affärsadress Karlsgatan 9 . Där träffas vi mellan 9 .30 och 17 .30. 
på lördagar till 13.00 ORDERMOTTAGNING DYGNET RUNT. 
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VI HAR SLUTAT 
verksamheten i vä.ra gamla lokaler 

VI HAR FLYTTAT 
till mer ändamä.lsenliga 

Professionella högtalorbyggsatser - Professionell HiFi 

Tommy Jenving AB 
KarlJohansgat. 98, 414 51 Göteborg, Tel. OJ1 / 141640 

NY ADRESS NYTT TELEFONNUMMER 

Informatlonst/anSl 19 

sA HÄRvARDAR 
MAN SKIVOR IDAG! 
URHI-FI&MUSIKSSTORASKIVVARDSTESTI NR.11-76. 

DECCA 
RECORD 

BRUSH Bilden visar hur dammet drages av 
mot aluminium tappen pd stället. 

är en ny borste som har över en halv miljon små hår 
vilka alla le(i.er elektricitet och därför samtidigt leder 
bort laddningar {rån skivan. Normalt behöver man 
ingen speciell urladdare av typ pistol tillsammans 
med den här borsten. Detta var den effektivaste 
borsten av alla de vi provat. Det är också den dyraste. 
Men också den enda som inte kräver en urladdning 
{öre användning och då slipper man kostnaden {ör en 
pistol. Kostar kr 65 och säljs genom Selek i Stockholm. 
Fråga efter särtryck av hela testen hos din radio och 
skivhandlare. Generalagent: 

SELEK IMPORT AB Tel. 08/760 75 13-68. 

In formatlOnsqanst 20 
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RT granskar 

~ortsfrån sid 18 Mikrofonspecialisten 
märkt balans mellan oktaverna - möjligen kan man vilja ha ett inte 
fullt så ljust mellanregister som tydligen kan bli fallet med vissa försär
kares egenheter i tonkontrollavseende, där kurvan trots neutralinställ
ning på tonkontrollerna höjs från ca 3 kHz. Mätdata över AKG ger 
dock knappast belägg för några som helst märkbara avvikelser med 
gängse 50 dB-pot på skrivaren, tvärtom är "kurvan" ju spikrak! Anslu
ten några enklare japanska förstärkare märkte jag också en "avtoppad" 
eller lite "tvär" diskantåtergivning med P8 E, där den däremot var 
invändningsfri, kopplad till bättre vara. RIAA-korrektionen och pho
noingångsutförande etc inverkar givetvis i varje enskilt fall. Diskanten 
skall vara rik och obruten, aldrig matt och sträv. - Återkopplingsbe
nägenheten som visat sig i ett faU torde ej vara typisk. 

AKG:s TS-serie intressant nyhet: 
En god syntes av tina egenskaper. 

Medan jag skulle vilja förbehålla omdömen som "Iuftig" och "ge
nomlyst" för de bästa systemen av typ rörlig spole, kan utan inskränk
ning gälla för de provade AKG att de ger en syntes av skärpa i infor
mationen, balans i registren och en klangförtätning i ljudet som är 
starkt tilltalande och vittnar om en utmärkt produkt som också har 
fördelen av ett rimligt pris. 

Man kan utan svårighet förstå att AKG:s utspel med en serie pick 
uper av nytt slag mötts med så positivt intresse utomlands som skett 
och vilket tagit sig uttryck i starkt erkännsamma omdömen från kriti 
kerna. TS-serien är definitivt en givande bekantskap från första början 
och absolut ett uppfordrande alternativ för den som har en förstklassig 
Hi fi-anläggning med resurser också i högtalarhänseende: Annars är ju 
varje tillskott en rätt förfelad investering. Men också de billigare pick 
uperna i serien ger i jämförelse med mycket annat ett mervärde som 
måste anses prisvärt. 

AKG-pick uperna importeras av Harry Thellmod AB, Stockholm. 
Priser, sådana de ungefårligt angivits av fabriken: P8 ES 490 kr, P8 E 
430 kr, P7 E 250 kr, P6 E 200 kr och P6 R 160 kr , allt med moms. 

Isophon OKT 11 nu med lins 
Isophon har nu tagit fram en lins till den välkända exponen
tiaIhorndiskanten OKT 11 /e 110. Linsen ökar spridnings
vinkeln till 120 grader vilket medför att en mycket jämn 
och fyllig ljudbild erhålls. Linsen kan köpas separat (för 
komplettering av andra diskantelement), eller tillsammans 
med OKT 11. 

R ing eller skriv till oss för vidare information. (Ä ven engros 
försäljning.) 

YUDIA 
stereo hi t:i 

John Hedins väg 23 

54200 Mariestad 

Telefon 0501 / 183 45 

Inform at lonstJanst 2 1 



nVTT unIUERSAlDS[lllDSHDP Olila 
för 
Radio och TV-reparatörer 
Skolor och undervisning 
Hempysslaren 
* DC-10 MHz * Ljusstarkt bildrör 
* Två kanaler * Automatisk triggning * Komplett TV-trigg 

D61 a - oscilloskopet för Er som ställer krav på tillförlitlighet, lätthanter
lighet och överskådlighet till lågt pris. 

TEKTRONIX® 
SOLNA GOTEBORG 
08-83 00 80 031-42 70 35 

TEKTRONIX A/S BAGSVJERD 02-9877 11 MORGENSTIERNE & CO A/S OSLO 02-3561 10 INTO OV HELSINGFORS 90-111 23 
InformatlOnSllrlnSt 2Z 

HÖR MED HEATHKIT! när det gäller 
-Instrument -Stereo/HiFi -Hobbyelektronik 

IM-5238 
AC MILlIVOLTMETER 
Fullt skalutslag: 
1 mV till 300 V i 12 områden 
Linjär dB-skala, spegelskala 
Frekvensgång 10Hz- l M Hz ± 1 dB 
Utspänningar: 
DC proportionellt till AC inspänning 
Pris : Komplett byggsats 463:-

Monterad 646 :-
Moms till 

NY 
KATALOG 

' $S 

IM-41 00 RÄKNARE 
Frekvens 5 Hz- 30 MHz 
Periodtid 1 /,s- 99999 s 
Pulsmätning 1- 99999 
Känslighet 15 mV över 50 Hz 
För nätanslutning eller 
12 VDC 
Pris: Komplett byggsats 700:

Monterad 1. 100 :-
Moms tillkommer 

HEATHKIT Schlumberger AB 

IM-2202DMM 
26 mätområden 
100 /,V- l 000 VDC 
100/,V- 750 VAC 
100 nA- 2A 
0,1 ohm- 20 M ohm 
Inbyggd laddare och accar 
Pris : Komplett byggsats 973 :

Monterad 1.356 :-
Moms tillkommer 

Box 12081. 10223 Stockholm 12 
Tel : 08-520770. Gatuadr. Norr Mälarstrand 76 
Öppet : Månd.-Fred. 08.00-17.00 

lunchstängt 12.00-13.00 

Namn 

Adr. 

II~ ( •• <J: 

.~ 

f . • ~ • C 

.~-_\ 
10-4550 
2- KANALOSC ILLOSKOP 
DC till lO MHz 
Känslighet 10 mV/cm. Max 60 V/cm 
Automatisk triggning, kräver ingen 
stabi litetskontroll 
Svept ider 0,2 cm till 200 nslcm i 19 steg 
Skärm 8 x 10 cm 
Pris : Komplett byggsats 1.866 :

Moms tillkommer 

Beställ vår katalog! Du får den 
gratis. Fyll i kupongen Postnr. .... .. Postadr. ... . . . . ..• ..... . .... · ··· · 

och sänd den till oss. 
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NY KVÄLLSTID 

2100GMT 
BEVISET ... 
på att ett 
par förstklassiga 
hörlurar som 
är tufft 
designade 

Kylflänsar ... 9510 
kHz 

HeJB 

31,55 
m 

InformauonSllanst "25 

Elektroniska orglar 
och ljudanläggningar 

(~~~l 
1'llormatlonSl /ans t 26 

Dr. Böhm 
orgelbyggsatser 

NYHET 
Delco lilectronics Sinustongenerator 

även avbetalning 
Katalog mot 5:- i sedel 

NVAHORN 

GT-R55 
GT-R60 

Keep both hands on the Wheel 
and enjoy radio Communications. 

Ma.lmstens 
Musik AB 

SON O-elektronik 
Box 2003 , 14102 Huddinge 

Tel. 08-711 31 60 

Box 3096,58003 Linköping 
TeI013-137200 

Gatuadr: Industrigatan 11 

Informa : I( OII ~tJanst 27 InformatlonSI/anst 28 

NU är de här. efterföljarna till våra storsäljare 
GT-R50 och GT-R52. Vi är stolta över att kunna 
presentera två avsevän förbättrade versioner. 
Verkningsgraden. lrekvensgången och den allmän
na transparansen i ljudåtergivningen har blivit hör
och mätban bättre. 
GT-R55 har tack vare sitt stora frekvensomfång 
den fördelen att det kan användas utan extra 
diskanthögtalare i disco. orkester och PA-system. 
GT-R60 är ett utpräglat Hi-Fi horn där man skall 
komplettera systemet med ett diskanthorn. 
Vi tror att GT-R55/60 som pris-prestanda
kombination är oslagbara på världsmarknaden. 
Och även om de kostade tre gånger så mycket 
skulle R-55. R-60 fortfarande vara två prisvärda 
produkter. 

DATA: 
Effekt : 
Frekvensomr: Hi-Fi 

orkester. PA mm 
Verkningsgrad : 
Impedans : 

Material : 

Dimensioner BxHxO: 
PRIS: inkl moms 

GT-R55 
20 W RMS 40 W musik 
500-6.000 Hl fritt mont. 
400-6.000 Hl i kabinett 
500-15.000 Hl 
107 dB SPl vid 1 W 
80hm 
Mattsvart armerad 
polyesterplast 
andra färger på begäran 
450x257x315 mm 
449 :-

GT-R55 och GT-R60 ersätter våra tidigare mo
deller ur GT-serien med avsevän bättre resultat 
inom alla användningsområden. 
Kata/og över samtliga vAra produkter fAr 
du mot 3 :- (i frimärken). 

Box 72, 13301 Saltsjöbaden 
08/7176288.7177941 
Gatuadress Torsvägen 61 

PalcomVox voice-activated 
autolTlatic s\Nitching systelTl 
for autolTlobile transceivers 
CS, HaITI, COlTllTlercial, etc. 

GT-R60 

samma 
300-S.000 Hl 
rek. deln. 
400-4.000 Hl 
108 dB SPl 
samma 
samma 

460x310x275 mm 
449:-

~® U1ci)iiYJJEiiDn 

WIll A/S_ 
NORWAY (02) 71 4862 BOX 340 N-2001 LI LLESTR0M 
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• 
SvenskaAB 
BRUEL & KJlER 08/7112730 

In formrt t lOnSl l. lIls t 3 1 

ELEKTRONIKBYGGARE ~~ 
!:!Ö~S..!.EB.KQR.!.s!1AI[B.r~Ll. Gnuggisar, rJtfilm, ritpapper, litho- film , 

positiv och neqativ resist, kemikalier . Kopparlaminat. 

~O!!PQ\'rN.!.[!! : "1olstånd , potenlio'l'lelrar, kondensatorer, omkopplare , kontakter, 
lödstift, socklar . God sortering SEIFTRT kyldan . 
~A.!..IQ\I~L_SItllCQ"'Q).Jf.TQRi. Som dislrubitör har VI i l ager l e - kretsar , OP- förs Lär 

kare, transislorer m.m . 

::!S_n1..a_A.!:!D.!O.:.H~'QBQO~ ger en mängd exempel på förslärkarkopplingar, mixers , 
tonkontroller, filler ffi .m. Beräkningsgång, scheman med komponenlvärden genom

gås och månqa lips ges för uppkoppi ing . "Iyckel elektronik för kr: 25 :90. 

~G.§.-~TIS_ Te f'1252AA rylmgE'neralor har vi i lager kr : 69 : 50 . Även byggsats. 

h'·'_3!7K. ny le spännings- stabkrels, J - lprminal. In 35V, ut variabel 1, 2 - JOV. 

Guronteral l ,5A . Inll:!l'ol skyddad och ko r tsJulnlnr)ssäkcr . Kon även byggas tör 

plus - minus- spänning . Bygg Dig ell verkligt bra nälaggregal med U1 317K . 

Finns även i byggsats . Pris för UI 317K 40 : 60 . (nkel uppbyggnad, Sf> scheMa. 
_K~T~LQ!!, innphållcr b1. a . en ulförliq beskrivning rör framställning av möns

lerkort. Sändes mot 5 : - i frim. sedel el ti 11 ,)oslgiro 22 77 10 - 1. 

elektroniktjänst I;O~~l~n~~:ser~~S 
Box 40 54400 HJO Ordertelejon 0503-12394 

Infollnc;tllonstlan~f 32 

NY INKO'X KATALOG 
~~~-ÅRGÅNG 77 

~"KO'K 
~U!C" RO tnC 

BYGGSATSER 
MÖNSTERKORT 
ELEKTOR- KORT 
TTL 
CMOS 
DISPLAYER 
TRANSISTORER 
LINJÄRT 
DIODER 
KONDENSATORER 
MOTSTÅND 
Och mycket mycket 
annat 

MASSOR MED NYA GREJOR 
Specialerbjudande bifogas katalogen, endast 1 per 
katalog 
BESTÄLL KATALOGEN NU Klipp t ill ~ 

Sä~t in -5 kr~n;-r ;å "7>o~t~r~k~~ 214468 -,- - - ~_.:=-
D Jag bifogar 5:- för Er katalog 1977. 
D Sänd mig ett provnummer av ELEKTOR på Engelska , 

Den nya elektroniktidningen för byggsjälv amatören 
(10:-) 

Namn . 

Adress: 
:Il 
-< 

·N 

Tel . '" . '" 

~"KO~X 
IlICl'ftO"~C 

In for matlonsqanst 34 

KARLBERGSVÄGEN 84 
11335 STOCKHOLM 
08-307515-315115 

HRIIIA 

Specifikatianer: 
Princip : Basreflex 
Mörkeffekt : 60 W 
Volym : 48 liter 
Frekvensomfång en!. DIN : 25- 20.000 Hl 
Impedans: 8 ohm 
Bestyc.kning: 
1 st 25 cm ytterdiom . bos 
1 st 4 cm dame mellanregister 

1 st 5 cm kandiometer diskont 
1 st 2,5 cm dometweeter 
Delningsfrekvenser : 800. 3.500, 5.(0) Hl 
Anslutning : Polskruv 
Mått : Bxhxd : 40x65x3O 
Tröslag : valnöt. svartek. jakaranda 

~~ 

""...,~ i$P 
:.. "ii,,;, .: AV STATE NS P"'OVNINOSANSTALT '-""MATTA DATA -

1'1"11'"'''''''' ""'1.10' .... .. " .".~. ,...,k,.om lunk"on t. " .............. .ef, ..... "ov ..... 

""""' .. '1_ •• "."...,."'......-1 'igolvmo,,,. 
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Tre örs garanti 
Beställ gärna vår informativa broschyr. 

LJUDEX, Kantorsg. 4 - 75424 Uppsala 
Tel. 018/122022 
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•••• _ACOUSTIC LOUDSPEAKER SYSTEMS ___ ". 
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ALLT FÖR HÖGTALARBYGGAREN 
50 olika kompletta byggsatser 
ACOUSTIC STUDIO 

Acoustlc - högtalar
byggsatser består av 
färdigmonterade lådor 
förbehandlade för lac
kering eller valnötsfa
nerade. 
Med byggsatserna föl 
jer allt som behövs för 
att få ett par helt fär
diga högtalare i samma 
finish som ett par 
fabriksbyggda men till 
ett mer tilltalande pris. 
Pris 109S:-/st. 
inkl låda och moms. 

Frekvens och distorsionskurva mätt för 
··STEREO HIFI HANDBOKEN ·· - 7 7 

ELEKTRO-VOICE 
GAMMA 
GOODMAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
SEAS 
SINUS 

1; 
O c: 
l/) 

-I 
n 

Högtalarelement, r 
kompletta byggsatser: O 
Filter § 
Träbyggsatser ~ 
RT-hornet 70 - 80 m 
Spolar, ~ 
Pickuper m 

'" Kondensa torer ~ 
~ Tyg, -< 

-O Skumplastfront m .m . ~ 
<O HIFI I(ITO, Box 23098 ~ 
~ S:t Eriksgatan 124 l/) 

.. Demonstration och butiksförsälj ning: 

Stockholm (T-Odenplan) 
08/335151 

Oppet: månd.-fred. 11 - 18, lörd. 11 - 14 ----------------------UIPI 1~I'r O, Box 23098, 10435 Stockholm 
Sänd mig gratis nya katalogen med prislista 

NAMN: . ... .. ..... . ....... .......... .. . ........... .. . .... . .. .. .. ... .... .. .... ... . .. ........ . 

Adress: ...... .. ... .. . .............. . ......... . ............. . .... ... ........ . ..... . ..... . ... . 

Postnummer: . .. .. ... .......... .......... . Ort: . ... . ...... .. .. ........... . ...... ..... .. . . 

" ••• _ACOUSTIC LOUDSPEAKER SYSTEMS----. 
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'ållt möjligt" 
Det kostar bara 10:- per rad att annonsera under "allt möjligt" -

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. 

SÄWES! Stereo--mixer SELA 
2880-ST med displayen het. TEAC 
B-Dolby AN-80. Slutsteg OUAD 
303S. Säljes tillsammans eller 
separat. Tel 026/1 831 33 Oör
sön) eller arbetet 023/1 96 20 
(mån-fre). Zetterberg efterfrågas. 

Om du skall skaffa dig en ny 
pickup så skall du ge mig chan
sen att sälja den. Jag är billig! Ex. 
vis ADC XLM 325:-. Slå en signal 
08/400702 eller skriv till: 
Djungelljud. Box 11107, 100 61 
Stockholm. Vi Hörs. 

STEREOHÖRLURAR Elektown 
DH207 med volymkontroll 89 :-. 
Bilstereofynd Eref EE144 radio
och kassettstereo FM, MV inkl 2 
högtalare, 1 års garanti. Mot post
förskott, fraktfritt 585:-
Norrby Hi Fi. PI 8190, Norrby, 
761 00 Norrtälje. 

4 st tonband Scotch 207, 7-tums
spolar, ej använda, 150:-. Hörlurar 
Lenco K-l05 80:-. Tel 0301 / 
44388. 

1 st receiver Sony 6055 2 x 50 W 
1 st C däck HK 1000, 2 st hög
talare Dux Soundprojekt 302 säl
jes förmånligt vid kontant affär. 
Alf Mild. tel 0381/15554. 

WORLD RADIO TV HANDBOOK 
49 :05 inkl moms/porto. Kortvågs
tabell med OS L-statistik etc 9 :55. 
Provnr av klubbtidningen DX
radio 1 :-. Medlemskap 30:- 1977. 
Sveriges Radioklubb, Box, 102 44 
Sthlm. Postgiro 17 50 00-9. 

AKUSTIKVADD. Synt. långfibrig 
bra egensk. 10:- /kg, 4 ,5 kg 80:
+ moms, frakt. 0951/103 26. 

LP & Kassetter jöttebilligt. Katalog 
sändes mot 2 kr i frimärken. Nor
disk Skivhandel. Box 184, 68301 
Hagfors. 

MIKROFONER. 2 st Pearl TC 4 V 
med agg, stereo, kablar och stativ. 
Tel. 08/610946. 

JAG SÄWER mina hornhögtalare 
till högstbjudande. Du såg dem 
kanske i Luxmans monter på Ljud 
75. Olle Neckman, tel 08/610946. 

BYGGSATSER till rundstrålande 
högtalare likn OA 5-2 samt exp 
horn. 
Bällsta Träindustri AB. 
Karlsbodavägen 12, Bromma, 
tel 08/29 16 16. 

SÄWES 2 st bashorn Mkl med 
JBL LE 15 A även separat, Shure 
V15111 allt i toppskick. Tel 0155/ 
164 55 efter 17.00. 

ELEKTRONIKBYGGSATSER. 
BI a ett nytt elektroniskt tjuvlarm 
för bilen. OBS ! Ingen märker att 
ni har larmet monterat. Kan fås 
monterat i låda eller som byggsats. 
Aktuell prislista sänds gratis! 
Elektronikfirma S Berge 
Box 14051 , 400 20 Göteborg 14 

MOTOROLA komplementära. 
Exkl. moms 2N3055 lOst 4:40, 
25 st. 3 :85,1 00 st. 2 :85, MJ2955 
10 st. 7 :40, 25 st. 6 :85, 100 st. 
5 :85. Audex. St Olofsgatan 35, 
417 28 Göteborg. 

BEG INSTRUMENT pedantiskt 
hållna : Telequipment 043 dub
belstr. 15Mc, kr. 1 600:-. Färg
mönstergenerator PM 5508, kr. 
2000:-. Variak 0-250/2A- 3A 
V/I Inst 19" rack och låda prim/ 
sek isolerade, kr. 550:-/st. PR
universalinst för Mod!Eff/ Stående 
våg/Kristall kontroll osv, kr.130:-/ 
st. Kantv generator, kr. 130:
hembyggd. Nät-stabb transf Phi
lips 1400/100VA, kr. 395 :-/st. 
Vridtransf 0- 250v/2A, kr. 150:-. 
Zeab. tel 0413/214 00. 

SÄWES: Beckman digital timer/ 
räknare 6401 , 9 siffror stabb 3.10 
-9, kr. 5400:-. Osc-vagn Philips 
ej använd PP-6116B, kr. 700:-. 
Distortionsmeter, kr. 960:-. Svep-

I generator TV Nordmende UW958 
5-230Mc, kr. 980:-. Bordkalkyla
tor Burroughs c3227 , kr. 500:- . 
Digitalvoltmeter DMM2 Advance, 
kr. 1 100:-. Signalföljare, kr.125:-. 
Rörvoltmeter, kr. 165:-. TV-an
tenninstrument VHF/ UHF, kr. 
240:-. Power Supply lab aggr 
Radiac 0-60 V, 0 - 2 A, 900:-. 
ZOUNDEX ELECTRONIC AB 
Tel. 0413/21400. Ingvar Nilsson, 
24300 HÖÖR. 

RITNINGAR. 25 olika på intres
santa elektronikbyggen. Lista gra
tis. AMEC, Box 25055, 75025 
Uppsala. Tel 018/40 15 51 . 

78 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1977 

VEM ÖNSKAR HJÄLPA mig med 
ett eller flera radio-stereobyggen 
mot bra ersättning? Vem vill köpa 
videoanl m TV/sv, ca 10-20 band? 
(Ej kassett.) Tel 016/42 08 42. 

SÄWES : Pick up : Fidelity Re
search med trafo FRT-3 el förför
stärkare Mark Levinson JC- l DC 
tel. 08/40 05 02. 

ELEKTRONIK-SURPLUS 
Tulegatan 37, Stockholm. 
Transf. reläer, högtalare, motorer, 
instrument m m. m m. 
Öppettider vard 17- 20 lörd 10 
- 14. 

\ 

ÖNSKAS KÖPA beg el ny Dynaco 
4 -0 adapter 00-1. Telefon 0520/ 
367 46 efter kl 16.00. 

TANNOY 2 st 12" HPD315A Kits. 
Nya med manual och ritningar på 
lämpliga lådor. Pris 2000:-. Alf 
Thunström, tel 0155/ 573 19 eft 
kl 17 el 573 50. 

ALTAIR 8800 dator från USA! 
Inkl : Kontrollbord m 36 LEDs till 
binär utställning, 25 st strömbry
tare till system Kontroll M PU kort 
med Intel 8080 och minnekort 
med 4Kx8 bits statisk RAM+ full
ständig tekn information. Färdig
byggd och fung . Utbyggbar med 
64K minne, bildskärm, kassett och 
disk interface m m. 4 200:-
08/52 32 63 tis och tors kväll. 

LUXMAN 
Förstärkare, slutsteg, förförstärkare 
tuner, receiver, skivspelare. Hela 
programmet till marknadens lägsta 
priser. 
WUDORAMA 08/52 75 7018-24 

Förförst Soundcraftsmen m FKV 
ca 3000:- , Revox A700 ca 
6500:- . Thoren 125MII m SME 
1400:-. Tel 08/31 1850. 

FRISTÅENDE RADIOMAST 
40 m hög (5 sektioner). Svar med 
anbud: eller för visning. Hammarö 
Privatradioförening. Box 72, 
663 00 Skoghall . 

Kom loss i vår vildsäljarorgie 2 V 
Högtalarelement, effektförstär
karbyggsatser, mixers, trafos, halv
leo surplus, kondingar, potta r, rat
tar. Allt till stans lägsta priser ... 
Levandedöd Products, Ljuskärrsv 
84, 13300 Saltsjöbaden. Tel 
08/717 67 52. Gratiskataloger 
slumpas bort!!!!! 

MONTERINGSARBETE sökes. 
Teleservice, Orups Skola 24300 
HÖÖR. Tel 0413/256 71. 

PICK-UPER BILLIGT! 
Empire 2000 E/2: 
ADC XLM: 
Shure V 15: 
Tel. 0240/762 43 

250:-
310:-
410:-

KABELGUBBEN TIPSAR : Köp 
högklass norsk/v. tysk kabel bill. 
Koax60 ohm silv 6 mm 87 :-. 
Koax 75 blank 80:-. Bandk 240 
28:-. Skumplast 240 43:- . Mikr
kab-mono 4 mm 66:-.Mikr.kabel
stereo 100:-. Nät 2 x 0 .75 59 :-. 
Nät 3 x 1.0 133:-. Högtal 2 x 0 .50 
rillad 44:-/100 m. Min.order 400 
m. Köp 1 000 m-lO %. 
ATI-PRODUKTER Box 5140A 
44020 Vårgårda 0322/223 80. 

VIDEOANLÄGGNING beg Bang 
& Olufsen system 4000 Kamera 
monitor bandsp band o kablar 
3 500:-. Videobandspelare fa
briksny Philips LDL 1000 Komplett 
1000:-.011/105360. 

SENTINEL & krist, DX-radio, Sony 
kassettband bill. T Larsson, Karlag . 
24 A, 531 00 Lidköping. 

SÄWES. Carlsson OA 14 jakaran
da ca 4 mån gamla, pris 1 350 kr. 
Tel 08/751 2449. 

KOMPONENTER. 
Vi har motstånd, kondensatorer, 
lin IC, digitala TTL o CM OS poten
tiometrar o trimmers. Beställ vår 
nya katalog och realista mot svars
porto. Hobby Element. Box 9141 , 
102 72 Stockholm. 

DANNER reglar 600 ohm 200:-. 
E283CC 45 :- . Tel 033/ 13 57 60-
103657. 



Billigt! 
Det kostar bara 10:- per rad att 
annonsera under " allt möjligt" -
radio & televisions radannonser. 
Med kupongen här intill är det en
kelt att bara fylla i en bokstav i 
varje ruta och lämna en ruta tom 
mellan varje ord. Du ser genast 
hur många rader det blir och vad 
annonsen kostar. Annonsen skall 
inte vara längre än 10 rader. Lägs
ta pris är 30:- (3 rader ). Har du 
något att sälja så skall du prova 
" allt möjligt" - radio & televi
sions radannonser ! 

Prenumerera på 
radio& 
television 
så får du den 
direkt hem i 
brevlådan ! 

Inte dumt. 

Manus till 'allt möjligt" 
(Skriv din annons här!) 

radio & televisions radannonser 

! 

D ET IG Ä IR I N ~4 TE CK EN PÄ RA l[ EN 

Namn .. . .. . ...... . . . .. . ... ... ... , . . Tel . . . .. . . . ... . . . . 

Adress . . . .. . ... .. ....... . ....... . . . . 

Postadress . . .. . . . .. ... . .. . .. . .... . 

Betalningssätt : 
O check bifogas O emotser fa ktura 

l. ____________________________________ _ 

PRENUMERATION 

Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION 
ett år fr amåt och får 12 nr (11 utgåvor) för kronor 
84:75. Jag betalar senare när inbetalningskortet 
kommer. 

VAR GOD 
TEXTA TYDLIGT! 

07 207 392 
Efternamn Förnamn 

c/o 

Gata, postlåda, box etc 

Postnummer' Adresspostanstalt 

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

Vill du 
veta mera? 
radio & television hjälper dig gär
na med ytterligare upplysningar 
om de produkter som annonseras i 
tidningen. Ringa in numren på de 
annonser som du vill veta mer om. 
Varje annons är ju försedd med ett 
nummer. Det är bara att fy lla i 
kortet med namn, adress etc och 
posta det till oss. Vi ser till att du 
snabbt få r svar. All informations
tjänst är kostnadsfri! 

J ag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ·48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 · 109 110 II I 112 

I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 
209 210 21 I 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 

Namn ........ . .. . ..... . ........... . 

Adress ....... . .. . ... ... ............ . 

Postadress ............. . . . . . ......... . 



radio & 
television 
Box 3177 
10363 STOCKHOLM 3 

. ' 

,_._._._._._._._._._.-.-.-._._._._._.- ...... 

radio& , 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

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

radio & 
. television 
·Box 3177 
10363 STOCKHOLM 3 

HI-Fl STEREO 
MARKNADENS FÖRNÄMSTA FABRIKAT 
OCH MODellER. KONTAKTA OSS PER 

~~~E:~~oEL~A=s~å:' B~IO:~~REERR 'b~~ 
~~~SE~ET~M x~::e':~EASi~~M M~~~~~ 
RATTYPER, PRESTANOA, PRISKLASS M .M . 
AY VÄRDE FÖR OSS. VI ÄR TACKSAMMA 
FÖR 3 KR SVARSPORTO. 12 MAN GA
RANTI PÅ ALLA PRODUKTER. 

MÅNGA INTRESSANTA NYHETER I 

Uteffekt anges alltid enl. FTC-norm vKl 8 ohm, 
20-20000 Hl. 
JVC har en ny receIVer-sene' toppklass med SEA 
equaltzer, VU-meters. stÖfSta modell JR-S600 är på 

~~~S'7allt ~' ~~~D~!~~nO~i% 1~~~ :ör:ra~~~~ 
prisklass, pass. tunet JTN7' 0,1 % dlst. stereo. 
JVC har nva aut. skIvspelare, både med dlrekt- el. 
remdflh, ävensom nya frontmatade kassettdäck. 
KENWQOD har en ny receiver-sene med KR- 7600 
i topp på 2.80 watt, även nya Intagr. forstärkare I 

toppklass. den största heter Model 600 på 2.130 
watt 0 .08 % THD med helt sep. näidelar, hkn. 
Modell 500 är på 2)( 100 watt. KA-8300 på 2)( 80 
watt m. fl. Nya tuners. 
PIONEER har en ny receiver-sene. största modell 
är SX- 1250på 2)( 160 watt 0.1 % THD. SX-950 på 
2.85 watt m.fl. De välkända Inlegt. förstärkarna 
$A-9900 2.110 watt och SA-9500 2.80 watt fort
sätter. 
SANSUl 9090 2.110 watt toppreceIVer med VU
meters, visar I tester över 2.140 watt, rek. av Angus 
MaKenzle för sina förnämhga förstärkaregenskaper. 
Nya Integrerade förstärkare är AU7900 på 2.75 
watt och AU5900 på 2.45 watt, dessutom finns 
AU9900 2.80 watt, AU11000 2. 110 watt o. AU 
20000 2. 170 watt. nya tuners är TU9900, TU7900 
och TU5900. Frontmatat kassettdäck är SC3003 el. 
SC3000 I olika frontdeSlgn. 
TANDBERG receivers: TR-2075 2.75 watt, 
TR-2055 2.55 watt. TR-2025 I 

2.35 watt, alla 0. 15 % THD. TR- l040P 2.40 watt 
0.2 % THD. En stor nyhet är det frontmatade 
kassettdäcket TCO 330 3 huvud. 3 motorer med 
toppdata. Högtalarna är bland marknadens for
nämsla. nyhet är StudiO Monitor . 
Bland Integr. färstärkare I övrigt kan nämnas: 
KENSONIC Accuphase E-202 2. 100 watt, 
LUXMAN l100 2.110 watt. l85V 2.80 watt m.fL 
Effektförstärkare: KENSONIC Accuphase P·3OO 
2.150 watt o. P-250 2.100 watt. LUXMAN 
M6000 2.300 watt. M400Q 2. 180 watt,M2QOO 
2. 120 watt m.tt. SANSUI BA5000 2.300 watt. 
BA3000 2. 170 watt. GAS Ampzllla 2.200 watt o. 
Son of A. 2.80 watt. 
Kontrol~förförstärkare : KENSONIC Accuphase 
C-200, LUXMAN Clooo o. Cl350, SANSUI 
CA3000, SOUNOCRAFTSMEN PE2217 med 
equallzer. GAS Thaedra. 
Kasselldåck: 3 modeller från AKAI med 3-huvud
principen m.H. NAKAMICHI, PIONEER. TEAC m.fI. 
Bandspelardäck: 3-motors. 10.5" spol. fr REVOX, 
AKAI . TEACoch TANDBERG. 
Högtalare av många fabrikat ss CELESTION, 
INFINITY. JBL KEF. ORTOFON, PIONEER, 
TANNOY. WHARFEDAlE. Aven lösa element 
från JBL ISQPHON. ElECTRQ-VOICE. FANE. 
KEF m.fL 
Skf\lSJ)elare: Flera nyheter , dlrektdflvna o. 
remdrivna. automatiska och manuella. 

EKOFON All 
Vidargatan 7 tel 08/32 04 73 
11327 STOCKHOLM 305875 

fÖf informatIOn - kontakta annonsör direkt 

KATHREln~ 
Antenner · E lektromk 

ANTENNFILTER 

Kör bilradion och kom-ra
dion på samma antenn. An
tennfiltret finns i 4 utföran
den. För 27 MHz och radio, 
68- 87,5 MHz och radio, 
144- 174 MH z och radio 
samt 400- 470 MHz 
och radio. 

Begär prospekt! 

Generalagent: 

te'ac ELEKTRONIK AB 

Artillerigatan 95 
11530 Stockholm 
tel. 08/ 63 58 65 

Informationst jånst 36 



U & & ELEKTRONIK AB 

•• 55 'IIUU U II 
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U SS BASSDRIVER 40 W 
Aktivt delningsfilter med effektförstärkare för center
kanai - bashorn etc. 

Kopplas till högtalarutgången på vilken stereoförstärkare du än 
har. Ditt bashorn drivs av ett slutsteg om 40 watt. Bassignalen 
filtreras i aktivt filter och en volymkontroll för basen medför att 
du kan använda vilket sidosystem du önskar utan hänsyn till 
verkningsgraden. 

488:- Byggsats. 540:- mont. kort 
kan fås utan chassi för inbyggnad 

T~lI.AJf '.' ••• 

... .. < . ....... _.. ",~, .... d' ...... .... :.. :_=:::-.:; .. ... '. t 

U S S TEXAN 2 X 25 W 
Receiver med stereo-FM marknadens mest lättbygg- . 
da förstärkare. 

Vill Du lära Dig medan Du bygger kan du köpa vår "pedago
giska skrift" (15:-) vilken på 50 sidor förklarar förstärkarens 
uppbyggnad i detalj. 

910:- Byggsats. 990:- mont. kort 

Vi har även ett brett högtalarsortiment. Sinus, 
Peerless, Philips, Kef och Gamma finns på pro
grammet. Dessutom har vi alla tillbehör för hög
talarbyggare såsom högtalarIådor, filterkomponen
ter, högtalartyg, skumplastfronter, metallduk, 
fårull osv. Vill du veta mer? Ring eller skriv till oss 
så sänder vi vår nya katalog. 

U & & ELEKTRONIK AB 

KONTOR : SILVERGRANSG. 5,42174 V:A FRÖLUNDA. 
BUTIK: VALLGATAN 5, 411 16 GÖTEBORG. 031/293385. 

InformatlOnstJanSl 37 

Bygg själv 
Din egen Hifi-högtalare 

OBS! Nyhet LM 12 

LM 12: 175 watt sinus, 9 element, 4-vägs delningsfilter, frekvens
om råde 26-20.000 Hz. 

Disco Kit: 100 watt sinus, 7 element, 3-vägs delningsfi lter, frek
vensområde 35-20.000 Hz. 

AB LjudMiljö 
Affär: Holmgårdsvägen 1 Täby Kyrkby 
Postadress: Box 6023 18306 Täby 
Telefon: 0762-12100 
OBS! Ny katalog för 1977 
Var god sänd mig gratis: katalog, prislista och datablad. 

Namn: .. 

Adress: . 

Postadress: . 

V. 9. texta! 

RT 2 7 1 

Informi::ltl O: 1S1Janst 38 
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AMPEX 

V i har ofta begagnade inbytesmaski ner till försäljning. 

AMPEX 
Ampex AB. Liudavd. Box 7056 
S- 172 07 Sundbyberg/Sverige 
Tel. 08/28 2910 

InformatlOnSIJanst 39 

DEN NYA SKIVRENGÖRAREN 
MED 3 FUNKTIONER I ETT 
OCH SAMMA SET - diEE!J-/ 

_ (7- 12") 
17- 30cm 

J 

~. ~ 
u'15C~ ~ 

®-:~ 
1. Skivrengörare med plyschklädd rengöringsplatta 
- effektiv dammabsorption 2. Nålborste. 3 . Rengöring av dynan 

disclj finns i färgerna vit. grön. gul. röd och orange 

disclj finner Ni i välsorterade skiv- och radiobutiker. 

BJ:S A-PRODUKTER AB 
Lästervägen 8. 38fOO Kalmar. Telefon 0480/739 54 
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Annonsörsregister for Radio & Television 
nr21977 

ADVE 
Ampex 
Beckman Innovation 
BJ 's A -produkter 
Bruel & Kjaer 
Ekofon 
Electrobygg 
Elektronlk tJ anst 
Elfa 
Frekvensla Gete 
Glona 
Handlc-bolagen 
HCJB 
HI Fl Kil 
Holund A/ S 
Inko'x 
Intertia 
JBN 
Jenvlng . Tommy 
Josty Klt 
LJudla 
LjudmllJo 
Magneton 
Malmstens Musik 
Mascat 
MBG Audlo 
Multikomponent 
Natlon a1 
Nordiska Teleprodukter 
Persson. MartIn 
Pickenng 
Ayd in Elektr oakustlk 
Rådbergs 
Schlumberger Heathklt 
Selek 
Sentec 
Servex 
Sono -Elektronlk 
Sv Dellran 
Sv Ph,lips 
Tandberg 
Tektran lx 
Telac 
Thellmod Harry 
U66 Elektronok 
vVernor Ljud 
Alvs/o Sydimport 

Ny, ri 
Batterie 

68 
82 
23 
82 
77 
80 
73 
77 

33 . 84 
25 . 71 

51 
83 
76 
77 
76 
77 
51 

25 . 76 
74 
21 
74 
81 
39 
76 
82 
70 
69 
28 
66 

4 . 5 
67 

2 65 
25 
75 
74 
45 
37 
76 
76 
47 
72 
75 
80 

7 
81 
76 
25 

Kraftaggregat (Power supply) 
Spenningsdoblere 
Spenningsdelere 
Polaritetsomformere 
Ladere 

For. Hjemmet • Kontoret 
• Bilen/Båten . Industrien 
• Verkstedet • Radio- .J-. 
amahnen ~ 

----------.,.,.' 
Mascot Radio AB, 452.00 Stromstad 
Send meg den nye Mascotkatalog . 

Navn: ______________________ __ 

Adresse: _____________________ _ 

Poststed : ______________ _ 

Informatlunsl/anst 41 

Prenu merati onstjä nst 
Postadress : Box 3263 . 
10365 Stockholm 3 
Telefon : 34 07 90 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenu merationspris : 
Helår 12 nr 84:75 
Reservation för pris 
ändringar. 
Prenumerationer kan bestållas 
direkt till Pre numeratlonstJånst . 8 0x 3263. 
10365 Stockholm 3 . i Sverige på narmas
te postanstalt med postens tIdningsInbetal 
ningskort postgirokonto 88 95 00-5 . 

Definitiv adressändring . som måste vara 
forlaget tillhanda senast 3 veckor Innan den 
skall trada i kraft. gors skriftligt antin gen på 
av förlaget utsän d blankett eller postens ad
ressandnngsblankett 205003 (Adressänd
rlngsavglft 1: 50.) 

Nuvarande adress anges genom att ad
resslappen på senast mottagna tidning eller 
dess omslag klistras på adressåndrings
blanke tten. 

Adressandnng på utlandskt postabonne
mang verkstalles på posten I respektive 
land. 

Äldre lösn ummer kan rekvlrer as genom 
Pressbvrån eller direkt från Åhl,;n & Åker 
lunds Ferlag s AB . Torsgatan 21. 105 44 
Stockholm. tel 34 90 00 - Låsnummerex 
pediuonen. Som regel f inns dock endast ett 
halvt år gamla tidningar att tillgå . 

Bifoga inga pengar ; tidningen sands mot 
postforskott. Redaktionen kan inte effek
tuera beställningar på kopior av artiklar ur 
aldre nr. Vissa bibI iotek har Inbundna år
gångar och kan ibland stå till tjänst med ko
PIOr. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
PublicItas Medla, Vlemlnckveld 44. B-200 
Antwerpen . Telephone 03/ 335461 . Telex 
33795 
France 
R.I.P S A. 26. avenue Vic tor-Hugo. 7511 
Paris 16. Telephone 01 1727 7304. Telex 
61067 
Denmark 
Clvi~ konom Bent S WISSlng . International 
Marketing Service . Kronpnnsensgade 1. 
DK-1114 Kopenhamn . Tel 01 / 115255 
Germany 
Publlc,tas GmbH. 2 Hamburg 39 . Bebelal 
lee 149 . Tel 040/ 511 0031·35. Telex 
02 15276 
Holland 
PubiicItas. 38 . Plantage Mlddenlaan. Am
sterdam 1004. Telephone 020/ 23 20 71 . 
Telex 11656 
Italv 
Etas Kompass RIv1ste Estere . Via Manteg
na 6 . 20154 Milano. Telephone 
02/ 34 70 51. Telex 33152 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG . CH -8023 2lJ rich . 
LImmatquai 94. Telephone 0 1/ 473400. 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Crane Ltd. 16 - 17 Brlde Lane. 
London EC4Y 8EB. Telephone 01 / 353 -
1000. Telex 214B9 

Principscheman 
Principscheman i RT ar ritade enligt föl 
jande riktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev stycklis 
tor. 

Beträffande komponentvärdena i sche
mana gäller att för motstand utelamnas 
ohm -tecknet. och for kondensatorer ute
lämna s F. 

Saledes är 100 = 100 ohm. 100 k = 
100 kohm. 2 M = 2 Mohm. 30 p = 30 
pF. 30 n = 30 nF (1 n = 1 000 p) . 3 u = 3 
uF osv. Alla motstånd 0.5 W. alla kon
densatorer 250 V provsp om ej annat 
anges i stycklista. 

Alla förfrågningar som avser i RT pu 
blicerat material - artiklar. produktover
si kter m m samt byggbeskrivningar sche 
man och komponenter liksom kretsar -
resp allmänna fragor skall göras skrift 
ligen till red. Telefonförfrågninga r kan i 
all månhet inte besvaras p g a tidsbrist . 
För alla upplysningar om å ldre RT-nr :s 
innehall hänvisas till bibliotekens inbund
na arg med arsregister. 
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Arets katalog! 
handic har ett av marknadens bredaste 
sortiment. Komradio, bilradio/stereo, 
polisradio, biltelefoner, hifi/stereo och 
mycket annat. Nu finns allt samlat i en 
28-sidig katalog i-färg. Fyll bara i och 
posta kupongen, så kommer den med 
posten. 
handie, proffsig teknik för vardagsbruk. 

Skicka handie katalogen 1977. 77/1 

Namn 

Adress 

Postadress 

Marknadsfor komradio . biltelefoner. 
bllrödlo/ stereo, 
polisradio, hlft och PA·utrustnlng . 

RT 2·77 

hand- .--. le ~~ 
bolagen 

Box 156 42122 V.Frölunda Tel 031/4501 BO L-________________ .!.-.-_________________________ _ 



ELFA har konta 

Switchcraft audiokontakter. 

Connectral kontaktdon med 
mycket hög kontakttäthet. En 
ny serie med 3"6-226 poler. 

Mikrofonkontakt enl DIN-norm, 
med brytskydd för kabel. 

McMurdo flatstiftkontaktdon för 
medeleffektapplikationer där stor 
kontakttäthet per ytenhet krävs. 

Europadon med tillbehör. 

Undervattenskontakter för 
stora djup och höga tryck. 
Kopplingsbara under vatten. 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23.08/7300700 


