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TITTA INTE 
DET KAN STA DIG Dm 

JL-F45. 

"SUPERSTAPELN" från JVC är in-
te bara en dröm för Ijudentusiaster bort
om ljudvallen, utan den mest praktiska 
lösningen på d,en kvalificerade Ij udan
läggningens utrymmesproblem . Den här 
flya serien från JVC omfattar tre förstär
kare med olika uteffekt upp till 2 x 130 
watt, två superkänsliga tuners och två 
frontladdade kassettdäck i matchande 
design. Vi kan lugna alla som redan tittat 
för länge med att enheterna i förhållande 
till sina höga prestanda inte är lika dyra 
som de ser ut. Superstapeln tål väl en 
prisjämförelse med marknadens bästa 
receivers och förstärkare/tuners. Njut av 
data, av ljudet och av anblicken . Du hit
tar den hos kvalificerade JVC-handlare. 

Ny direktdriven skivspelare. Helautomatisk med repeterfunk
tion : Avancerad tonarm med extra låg tyngdpunkt som minskar stöt
känsligheten: Belyst stoboskop och elektronisk finjustering av hastig
heten . 
Ca. pris: 1.700:- exkl. pick-up . 

JT-V31. 
Ny AM/FM tuner . Känslighet FM 2~ V i mono. 20~ V i stereo. 

SignalIBrus 67 dB i stereo. Dubbla instrument, extra lång, exakt 
kalibrerad skala och trippelgangad vridkondensator för preci~ionsin
ställning . Keramiskt IF-filter, fastlåst steredekoder. 
Ca. pris: 1.200:-. 

CD-1920. 
Nytt kassettdäck. Frontladdning med rättvänd kassett . Extra 

stora VU-metrar och toppvärdes kännande lysdioder för exakt nivåin
ställning . Fullständigt auto-stop . ANRS-brusreducering (fullständigt 
kompitabel med Dolby) . 
Ca. pris: 1.600;-. 

JA-S31. 
Ny stereoförstärkare på 2x60 w enligt DIN . Frekvensomfång 

20-50 .000 Hz. Inga TIM-problem. Försteg med extra hög överst yr
ningsreserv. Direktkopplat helkomplementärt slutsteg . Kraftigt di
mensionerad nätdel. 
Ca. pris: 1.300:-. 

JVC 
DEN NYA WUDREAUSMEN 
Rydin Elektroakusti k A B Spånga vägen 399-401 

16355 SPANGA tel 08/760 03 20 
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INNEHALL 
1977 Nummer 5 Årgång 48 

• 
Tio steg mol mälel: da torn so m hobby 
Datorn so m hobbyobjek t ii r nu en rea litet. I USA linns det redan 40000 da ta 
mönste r. Vi har l de lla RT nu mmer gjort en speciahscr in )'. pa dator hobbyn och 
inlede r llled en a rtikel om hur lllan bli r data -amatör. 

Basfa kta o m mikroda torer 
Vad ä r en mikrodator ' Vad me nas med il bitars ordliin gd'? Vilk a ddar in gar i en 
mikrodator' Svaren i"a r du i ko rt a d rag. i den na 'i\crsikt. < 

V ä lj rätt hobbyda tor ! 
Ma rkn ade n erbj uder en mä ng.d int rod uk ti onssa tse r Jä mte stö rre mi kro- och mi 
nida torbyggsat se r. Det är I'ra n bö rj a n väsentl igt all ma n vä ljer räll system med 
ta nke pa vad ma n tä nk er g.öra med mikrodators~ stemet. Vi ge r hii r pra kti ska 
rad il'ragan , 

Byggsatsdatorn IMS A I 8080 i R T -granskning 
IJfSA I 8080 ä r e n krai"ti"ull ho bbydato r som haT goda utbyggnads möj ligheter, 
Vi redovisa r hä r e ri"arenhe te r a \ byggsa tsens i"ärd igställ a nde jiimte en a llmiin 

beskriv ning av syste me t och dess möj lig hetcr. 

Kundspecificerade tjoc kfilmskretsar 
Kundspecilice rade tjoc kli lmskretsar ka n i ma nga till ä mpningar !'-e a\ se\'ii rd a 
i"Ördel a r. Vi gc r hä r en orientering o m tekni ke n och ra pporte rar hii r i"ra n tjock 
li lmstill ve rkningen vid Rifa, Stockholm. 

Pejling - RT:s speciell a nyhetssido r med aktua liteter och deba tt. ko mmentarer 
och recensioner. 

Det nya US A -ljudet 
En ny geno mgang av akt uell a produk te r. trender och strö mn ingar, Rö rmystike n 
ha ller pa a lt blek na bo rt . klass A a ttra hera r oc h \'a ldsam ma hligta la re blir till. 
a llt till oe rhörda priser. S-E BOI:ja ra pportera r. 

Nya högtala rprodukter frå n D a hlqui st 
Jon Dahlqllisl har beslikt Stoc kholm oc h vid sa mtal med RT givi t si n syn pa 
högtala rskapa ndet samt visat nagra nyheter ur dc t ko mma nde program met. 

Gitarren i utveckling - del 2 
Fran det historiska pe rspek ti vet och den ak ust iska gitarren gar vi hä r l' idare 
mOl git a rre ns ank nytnings punkt med e lekt ro niken: Nä ml igen gi tarrmi kro l'onen, 

RT provbygger D r Böh m-o rgel 
I denna avs lu tande byggrapport granskar \ i prestanda i klang ligt avseende ho> 
den i"ärdiga orgdn CnT/ L, Vi har hl a gjort Jämi"örande spektruma nah:s pa e n 
piporgel. 

Sändare och mottagare for 2 m-bandet - del 2 
Vi presen terar här a nd ra avsn ittct a\' konstruktione n so m ä r tä nkt för ka nal tra 
liken pa 144 M Hz amatörband, 

Störningsdämpare for FM-mottagare 
Med hjälp av de nna ti ll sa ts ka n man enke lt bei"r ia F M-mott agn inge n i"ra n im 
pu lsstörningar av o lika slag, Den av Ph ili ps utveckladc kretsen ii I' i i"örsta hand 
tänkt fiir bilbruk. men den kan göra stor n\'lta ii\en i stationära tilliimp ningar. 

Frekvensindikator for VHF-mottagare 
Med den na tillsats i"ar man indiker ing <1\ VH F monagarens instii ll da i"rck\cns, 
Konst ruktio nen iir en i"rekvc nsräk na re a' spccie llt slag , 

Nya lösningar inom pick up-tekniken 
I anslutning till en tidigarc i RT publiccrad granskn ing a\' AKG:s nya serie 
nalmikroloner enlig t den s k r S-principen sk river här Wel'ller Fir/i, AKG. om 
dc bakl>l11liggande övervägandena och konstrukt ioncns deta lj lösningr. 

DX-sidan 
Medicinsk elektronik 
Radioprognoser 
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Tio steg mot målet: 
Datorn som hobby! 

" 

• Data-amatörhobbyn är här. I USA har den redan 40 000 anhängare. Vi vet all intressetför della 
område är stort bland R T-läsarna, och vi gör därför här och på defo'ljande sidorna en specialsatsning 
på temat mikrodatorer i hobbylillämpningar. 
• Artiklarna är skrivna för RT av B G Wennersten - elektroniker,fackredaktör och datahobby
utövare - som beskriver bl a hur man väljer sill hobbydatasystem, hur en hobbydator är uppbyggd 
och vad den kan användas till. 
• I ell kommande nummer följer en artikel om mikrodatorernas programmering. 

STEG l: 
Bli datormedveten! 
•• Vi är alla medvetna om att det finns datorer. 
dock kanske inte enbart lyckligt medvetna. På 
1940 och 50-talen . när de första datorerna (data
maskinerna. sifTermaskinerna) började komma 
fram. utmålades de som mirakulösa, mystiska åbä
ken helt i händerna på vetenskapsmännen. Redan 
då grundlades hos många en vämjelse inför data
tekniken. 

Datavärlden sveptes snabbt in i en skyddande 
slöja av teknisk rotvälska. Datorerna sköttes av 
allvarliga män i vita rockar som för utomstående 
tycktes ha ett enda intresse: att tillfredsställa ma
skinernas alldeles speciella behov. 

Alla vi andra utanför denna exklusiva värld för
de en ojämn kamp mot felaktiga löneutbetalningar 
och datorer som vägrade besvara våra brev. 

Men viktigast av allt: vi stod vid sidan av allt det 
ro liga med datorerna - trots vad som nyss häv
dats. Ingen har försökt utestänga oss. Datatekni
ken har helt enkelt inte varit redo! 

Datorer har varit dyra. alldeles förskräckligt 
kostsamma. Dessutom har det professionella data
folket under dessa 25 år haft händerna fu lla med 
sina egna invecklade problem. Ingen har haft tid 
för oss vanliga människor eller nyfikna amatörer 
med intresse för tekniken. 

Nu stundar andra tider. De senaste två åren har 
det kommit fram datateknik med god kapacitet till 
ett pris som passar en dataamatör. Det är datasy
stem. vilka - precis som en läcker sportbil - ger 
sin ägare känslan av kraftfullhet och spänning till 
samma pris som en hygglig stereoanläggning. Tac
ka mikroprocessorn får det. 

Ja. hela den fantastiska utvecklingen av högin
tegrerade halvledarkretsar ligger bakom. Den gör 
att priserna på elektroniken blir realistiska också 
får en amatör. Hand i hand med den utvecklingen 
har det också kommit fram lättförståeliga pro
gramspråk. Datamystiken kan nu äntligen skingras 
och vi kan alla börja ha roligt med våra datorer. 

Första steget på din väg att bli dataamatör är att 
se dig omkring; var och hur används datorer i dag? 
"Skulle inte jag rent av ... " 

Snart känner du lusten klia i fingrarna att själv 
börja leka med en egen hobbydator. 

STEG 2: 
Lär dig mer om datorer! 

Om du ä r novis på dataområdet kan det vara 
klokt att börja med någon vettig bok. Ett exempel 
är "introduction to microcomputers " sk ri ven av 
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Adam Osborne. Detta är endast en av åtskilliga 
dussin lämpliga databöcker. 

Det har också börjat dyka upp en rad mycket 
nyttiga tidskrifter i USA. En prenumeration på 
Byte Magazine rekommenderas. Andra bra tid
skrifter är Inlerjace Age och Dr Dobb's Journal. 

Sedan bör du naturligtvis inte missa chansen att 
diskutera datateknik med dina datavänner. 

STEG 3: 
Skaffa dig datavänner! 

Ett bra sätt att utveckla s in datahobby är i kret
sen av likasinnade. I USA har det under de senaste 
två åren bildats hundratals dataamatörklubbar. de 
flesta synnerligen livaktiga. Här i Sverige finns hit
tills endast en, Dator föreningen Lysa/or vid Uni
versitetet i Linköping. 

Vem startar klubb nr två? Blir det du? 

STEG 4: 
Är du fisk eller fågel? 

Ligger ditt intresse främst i att bygga ett data
system eller enbart i att använda det? 

Det bör du göra klart får dig från början. Det 
finns en rad datorbyggsatser tillgängliga i dag. De 
är ganska enkla att montera och varje händig per
son kan klara det. 

Förr eller senare råkar man oftast in i rena elek
tronikfrågor. Det kan gälla felsökning. an passning 
av olika enheter till varandra eller ren nykonstruk
tion. Har man tid och lust. går det att begrava sig 
i detta hur länge som helst. 

Om du inte är särskilt trakterad av detta utan 
hellre vill koncentrera dig på att använda datasys
temet. bör du snarast skafTa ett komplett fungeran 
de system. 

Gör klart för dig dina starka och svaga sidor 
redan från början. Försök t ex få bekanta dig med 
ett fungerande hobbydatasystem innan du bestäm
mer dig. 

STEG 5: 
Bestäm vad du vill ha! 

Huvudfrågan är hur du skall kunna få tillgång 

till datakraft i någon form. 
Du kan t ex 

• köpa en begagnad kommersiell dator av något 
slag 

• skafTa en terminal och via telefonledning använ
da timesharing 

• låna datatid hos någon institution eller bekant 
• investera i en egen hobbydator 

Det finns entusiaster som väljer att köpa ett be
gagnat. äldre datasystem . Det finns en hel del ut
rangerade datorer att köpa om man bara ger sig tid 
att leta - och är beredd på ett omfattande. inte 
sällan dyrbart. arbete. Som regel är det besvärligt 
och dyrt att anpassa datorn ifråga till olika slag av 
periferienheter. Grejorna är utrymmeskrävande. 

Ingenting är så omodernt som en gammal dator! 
Förändringarna inom datatekn iken har verkligen 
varit revolutionernade. Ett modernt hobbydator
system kan ofta göra nästan lika mycket som ett 
äldre större datorsystem. Och hobbydatorn är tyst . 
behändig och enklare att arbeta med. 

Innan man köper ett begagnat. kommersiellt sys
tem. skall man tänka på att de verkligt bra kom
mersiella datorerna fortfarande är värda att använ
das till det de ursprungligen var avsedda för: kom
mersiell databehandling. De dåliga säljs. 

Timesharing-alternativet innebär att du hyr in 
dig i en stor datacentral. Hemma har du en termi
nal av något slag ansluten till telefonnätet via en 
modern. Det finns flera datacentraler som erbjuder 
timesharingtjänster i Sverige. Generellt sett blir 
detta ganska kostsamt. räkningen stiger i takt med 
den tid man använder datorn. Det har en psykolo
gisk efTekt som kan verka hämmande på kreativite
ten. Har man bara råd finns det dock uppenbara 
fördelar med timesharing. 

Det bästa alternativet i dag är att titta närmare 
på de hobbydatorer som under de senaste två åren 
har börjat komma fram främst i USA. Utbudet här 
i Sverige är än så länge tämligen begränsat. 

Det kan vara klokt att skafTa en överblick ge
nom att man läser de hobbydatatidningar som bör
jat ges ut i Amerika. skickar efter datablad och 
kataloger från ol ika hobbydatortillverkare, kanske 
gör ett besök i landets hittills enda specialiserade 
hobbydatabutik: Hobbydata i Malmö. 

Sök upp datakunnigt folk. helst då sådana som 
har egen erfarenhet av hobbydatorer. 



:S 
• • 

n a ~rnens~[]n 
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. 

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 

HORNSGATAN 89 ·117 21 STOCKHOLM · TEl. 08/68 0745 vx 
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Dagen då lamporna lyste 
Vad stort skall nu ske? 

• • • 

•• - Äntligen! Jag ser ljuset - lampan lyser ju! 
Detta utbrister vår vän pularentusiasten på teck

ningen, detta efter sex månaders träget jobb med 
lÖdning. virning. PROM-programmering. hål rems
framställning och programmering igen. vilket allt 

~ STEG 6: 
SkafTa fram pengar 
(det kan bli dyrt) 

Se över din budget. Dvs rätta munnen efter mat
säcken. 

När man börjar se sig omkring och finner alla de 
godbitar som bjuds ut till dataamatörer i dag är det 
alltfor lätt att skena i väg i fantasin. Gör upp en 
finansieringsplan innan du börjar köpa datagrejor! 

Ekonomin är en synnerligen viktig del i datahob
byn. En dataamatör hamnar nämligen i samma 
klass som en segelbåtsägare. en motorcykelentu
siast eller Hi fi -frälst. 

Visserligen har priserna på datorutrustning fallit 
dramatiskt de senaste åren. Den utvecklingen kom
mer att fortsätta flera år framåt. Ta hän syn till det 
i din planering! 

SkafTa ett grundsystem som du kan komplettera 
i takt med den tekniska utvecklingen. 

STEG 7: 
Tänk in i framtiden! 

Så som utvecklingen pågår inom datavärlden är 
det självklart att dagens nya hobbydatasystem är 
omkullsprungna om ett år. Det kanske kan kännas 
avkylande att veta. att "om jag hade väntat några 
månader kunde jag ha fått ännu mera ror mina 
pengar ... " men om man väntar. och vänlilr . . . 
kommer man naturligtvis aldrig igång med data
hobbyn. Man måste ju starta någonstans. I dag är 
rätta tidpunkten! 

Men naturligtvis skall du ändå titta framåt. 
SkafTa dig en uppfattning om hur utvecklingen 
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roregått det historiska ögonblicket då lamporna pa 
panelen fTg lyste. Detta är sal igt. Men ändå ... 

Jo. visst går roligare ting än så att genomfora 
med en mikroprocessor. Den som satsar på att ar 
beta direkt i högnivåspråk som Basic eller Fortran 

kommer att gå. Då undviker du att investera peng
ar i sådant som inte går att bygga vidare på. 

Den snabbaste utvecklingen sker på elektronik
sidan. tack vare den allt mer högintegrerade halvle
dartekniken. 

På periferisidan däremot går det långsammare; 
tangentbord. printrar. hålremsläsare och bandspe
lare är mera säkra investeringar. Ett väl samman
satt supportsystem kan du därror ha nytta av i 
många år framåt. 

STEG 8: 
Försök hitta en partner! 

Förr eller senare kommer du att behöva hjälp. 
Då är det naturligtvis bra om du känner andra da
taamatörer. vi lliga att diskutera uppkomna pro
blem. 

Men det är inte bara det: Försök hitta en samar
betspartner som verkligen sätter sig in i ditt data
system. Kanske någon som själv bygger upp ett 
identiskt system. kanske någon du köper ditt sy
stem tillsammans med? 

Hur som helst. när de verkligt intrikata proble
men kommer. är det en styrka att vara två! 

STEG 9: 
Systemet är färdigt och OK 
- börja nu använda det! 

När man väl har byggt upp sitt system och sett 
att det fungerar kanske man frågar sig: Vad skall 
jag nu göra? Svar: Använda det. så klart' 

Det är' allt fo r vanligt. tycks det. att dataamatö
rerna fastnar i att plocka med elektroniken hit och 
dit i stället ror att sätta datasystemet i arbete 

via kompilatorer ( = sprakomvandlare) kan nyttja 
sin hobbygjorda mikrodator till att göra avancera
de beräkningar. 

Den som vill kan ju också databehandla firmans 
eller familjens budget ... Den som satsar på hård
varan kan använda mikrodatorn till diverse mer 
eller mindre avancerade styrfunktioner so m t ex att 
reglera uppvärmning i villan. styra modelljärnväg
snätet. osv . 

Vad som in te går att utfora med någon större 
framgång är utarbetandet av spel program för 
sprängning av banken i något roulettenäste eller 
sannolikhetsberäkningar av hur kamelerna skall gå 
i mål på Täby nästa vecka. Här krävs mera resurs
rika don. har vi på känn. Man bör heller inte rorsö
ka koppla in sig på bankernas datanät och hoppas 
på att hobbysysslan skall bli bokstavligen lönande! 

En bekant vi skall sluta hälsa på har satt s in 
dator på att övervaka folk: den ringer up p en mas
sa troliga (och otroliga) telefonnummer vid olika 
tidpunkter. och den lurlyftande personen får sig så 
till livs enfaldigheter intalade på kassett innan man 
blir av med eländet. Det kommer säkert någon lag 
mot sådant har vi på känn. Vi skal l tala med riks
dagsman Wijkman. 

Vår egen dator skall som forsta uppgift få att 
hålla ordning på ca 1 200 LP-skivor och ett omfat
tande arkiv av tekniska underlag. I skivfallet kom
mer da instruktionen till datorn att lyda t ex så här: 
Sök nu fram alla plattor där trumpetaren Clark 
Terry medverkar! 

Så sker. och efter hand letar datorn upp specifi 
cerade skivsidor och spår där vi har insatser av 
viss karaktär och med vissa medverkande musiker. 
Alla titlar kommer upp på systemets TV-skärm (el
ler skrivs ut). och till slut har vi fått fram precis det 
avsnitt som passar - kanske ror överkopiering till 
band som skall bli underlag for ljudläggning till 
film. 

Möjligheterna är. som ses. många. • 
(ungefär som att sk rapa. måla och rusta sin segel
båt. men aldrig segla den). 

Men var lugn. Vid det här laget har du börjat se 
helt annorlunda på tillvaron. Du har ett fungerande 
datasystem. Användningsområden. som ror den 
datorlöse kan te sig omöjliga - rättare otänkbara 
- dyker upp i din fantasi. Du börjar ge din tillvaro 
en ny dimension. 

En uppsjö av olika spelprogram finns att få tag 
på. Beräkningsprogram i alla möjliga upptänkliga 
varianter finns. Eller varfor inte lägga över bokfo
ringen på datasystemet? Man kan använda datorn 
for styrning och övervakning av olika funktioner i 
hemmet eller roret ag et. Man kan lagra informa
tion . Osv . .. 

Du har vid det här laget systemet under dina 
fin gertoppar .. . Sätt i gång! 

STEG 10: 
Locka fler 
att bli dataamatörer! 

Se nu tillbaka på din egen utveckling. Från att 
ha varit ganska ljumt dataintresserad (kanske rent 
av omedveten). har du nu blivit en aktiv dataama
tör. entusiastisk infor de möjligheter tekniken ger 
dig. Ingen kan nu vara bättre PR-man for datahob
byn! 

Demonstrera ditt eget system for vän ner och be
kanta. SkafTa dig en lämplig uppsättning demon
strationsprogram. Berätta och svara på frågor. 
Detta kan ge impulserna till en större uppslutn ing 
kring ämnet. 

Så blir man dataamatör - tio enkla steg. 
BGW. 



Basfaktaom 
mikrodatorer 

•• En dalor är en eleklronikenhel som bearbelGr 
in/ormalion och levererar resltJlal med önskad 
form enligt ell förutbestämt program. 

Datorn har utvecklats mot allt högre informa
tionstäthet. Detta har möjliggjort utvecklingen av 
mini- och mikrodatorer. 

Datorer arbetar digitalt. dvs de bearbetar datain
formationen uteslutande i binärt kodad form. Det 
minsta informationselementet. en enkel ja/ nejsig
nal. kallas bit (Binary Digit). 

Med begreppet ordlängd menas hur många bitar 
som datorn kan arbeta med samtidigt. Mikrodator
systern har i regel 8 bitars struktur i applikationer 
för allmänt bruk. alfanumerisk och analog/digital
bearbetning. Det finns också 4 bitars system av
sedda ror numerisk styrning och liknande. 

Minidatorerna arbetar som regel med 16 bitars 
ordlängd eller mer. detta för att ge högre bearbet
ningshastighet. flexibilitet och enkel programme
ring. (En annan skillnad i jämrorelse med mikroda
torn är att minidatorn arbetar med fler antal in
struktioner i mikroprocessorenheten. CPU. Vi åter
kommer till denna del av datorn.) 

Gränsen mellan mini - och mikrodator är dock 
alltmer flytande. eftersom det nu finns 16-bitars 
mikrodatorer på marknaden. 

Märk skillnaden mellan bit och byte: Byte bety
der ordlängd. I ett 8 bitars system är alltså I byte 
= 8 bitar. 

Indata till en mikrodator behöver inte enbart va
ra tal -. ord- eller mätvärden utan kan också vara 
tillståndssignaler, kopplingspositioner el dyl. Utda
ta kan ges i läsbara eller på annat sätt uppfattbara 
former men också som direkta signaler till olika 
maskiner. 

Ett mikrodatorsystem består av tekniska funk 
tionsenheter. "hårdvaran" (elektroniken). vars 
funktioner styrs av programmen . "mjukvaran" el 
ler ''programvaran ", som den också kallas. 

Mikroprocessor heter den universielIt använd
bara och programmerbara standardkomponent 
som innehåller mikrodatorns. kompletta räkne- och 
styrenhet. Det är en synnerl igen komplex halvle
darkomponent; en processor av typ 8080 innehål
ler mer än 4 500 MOS-transistorer på en kiselbric 
ka inte större än 23 mm 2. 

Hårdvaran i en mikrodator består i huvudsak av 
roljande delar: 
• Centralenhet 
• Minne 
• In/utmalningskomponenter 
• Kringutrustning 

• Buss 
• Ti//äggselektronik. 

Centralenheten (Central Processing Unit = 

CPU) innehåller de styrande och de aritmetiska en
heterna. Styrenheten ser till att programmets anvis
ningar utförs. Den aritmetiska enheten utför alla 
beräkningsförlopp och logiska operationer. Hjärtat 
i centralenheten är den komplexa mikroprocessorn. 

En mikrodators minne är uppdelat i program
minne och dataminne. Här lagras värden som för 
tilIrållet bearbetas. I en mikrodator används i regel 
halvledarminnen av något slag. Flera typer finns: 
• RAM: Skriv-läs-minne (Random Access Memo
ry). Varje minnesposition är åtkomlig; dvs ad res
serbar och kan rorändras godtyckligt. Det används 

nästan enbart som dataminne. 
• ROM: Fast minne (Read Only Memory). Inne
hållet präglas av tillverkaren en gång för alla. Det 
kan till skillnad från RAM behålla sin information 
även vid spänningsbortfall. ROM används huvud
sakligen som programminne och ror konstanter. 
• PROM: Programmerbart fast minne (Program
mable ROM). Detta kan användaren själv pro
grammera en gång ror alla. S k EPROM och RE
PROM (Erasable resp Reprogrammable PROM) 
kan omprogrammeras flera gånger. 

In/ utmatningskomponenterna överför data mel
lan centralenheten och den externa utrustningen. 

Kringutrustningen eller periferiutrustningen väx
lar karaktär. beroende på hur man använder mik
rodatorn. Det kan röra sig om ett alfanumeriskt 
tangentbord och bildskärm ror text eller grafisk 
presentation. Det kan på inmatningssidan också 
bestå aven enkel tryckknappsterminal eller elek
troniska givare av olika slag. På utmatningssidan 
kan det röra sig om en signal tabl å eller elektronis
ka styrkopplingar för t ex motorer. 

Bussen i en mikrodator är en viktig del. Det rör 
sig nämligen om ledningar i vilka samtliga data. 
minnesadresser och styrsignaler överförs mellan 

FigurelI visar brickall liII ell mikrodator i SlGrk 
jOrscorillg. Möllstrel svarar mot Rockll'ells 
mikroprocessor PPS·8/2 vars kapsel SY"S lill 
"äl1sler i bildelI . 

mikrodatorns komponenter. Använder man paral
lella bussar för data och adresser höjs bearbet
ningshastigheten. . 

För att mikrodatorsystemet skall vara komplett 
krävs viss ti//äggslogik. Det är komponenter som 
tjänstgör som buffertar eller avkodare och rorverk
ligar specialfunktioner (interruptmöjligheter. direkt 
minnesaccess osv). 

Så över till mjukvaran: Mjukvara är det samlade 
begreppet ror alla uppgiftspecifika (användnings
mjukvara) och uppgiftsoberoende (driftmjukvara) 
programsystem för en mikrodator. En viktig typ av 
program är s k systemprogram, vars uppgift är av 
administrerande natur. Dit hör bl a assemblern. 
som är ett översättningsprogram. Det översätter ett 
program. som är skrivet på assemblerspråk. till 
maskinkod. dvs nollor och ettor. Ett annat hjälp
program är inmatningsprogrammet. som ser till att 
det i binär maskinkod redan översatta programmet 
överförs från t ex hålremsa eller magnetband till 
mikrodatorns minne. Bland systemprogrammen 
återfinns också t ex Basic-interprelalor, monitor, 
editor osv. 

RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1977 7 



Välj rätt 
hobbydator 

• Vilken mikrodator skall jag köpa? Den frågan 
bör man noga tänka igenom. Ser man sig omkring. 
finner man nämligen en rad olika alternativ på 
marknaden i olika prisklasser. med olika prestan
da. mer eller mindre lämpliga för hobbybruk och 
uppbyggda kring olika mikroprocessorer: 8080, 
6800,6502, F8 osv. 

Att välja rätt i denna rika och snabbt växande 
flora av mikrodatorer är viktigt: den erforderliga 
investeringen är inte sällan betydande och misstag 
kan bli dyrbara. 

Första steget fram till ett eget hemdatorsystem 
är att bestämma sig for vilken grundtyp som bäst 
motsvarar ens tänkta användningsbehov. Här fol 
jer en kort översikt : 

I. Mikrodator med frontpanel 

Den vanligaste hobbydatorn liknar i hög grad en 
vanlig minidator : en låda med en rad om kopplare 
och lampor på frontpanelen. Två hobbydatorer av 
denna typ är Altair 8800 och Imsai 8080, den se
nare datorn beskrivs utforligt i detta RT-nummer. 

Denna mikrodatortyp har blivit synnerligen po
pulär bland datahobbyister. framfor allt i USA 
men även här i Sverige den senaste tiden. En om
fattande tillbehörsflora när det gä ller periferienhe
ter och minnen - och inte minst programvara 
håller på att växa fram. 

2. Mikrodator utan frontpanel 

Den yttre skillnaden från typ I är att lådans 
front har ett minimum av omkopplare och lampor. 
Ett exempel är L YS-16, en hobbydator utvecklad 
vid Linköpings Tekniska Högskola. Den har en
dast två omkopplare. en fOr nätspänning och en för 
Resel. Utöver nätströmbrytarens lampa finns en 
indikator fOr "hal!" . 

Dessa två typer av datorer skiljer sig huvudsak
ligen på två sätt. 

• På datorn av typ I kan man mata in kortare 
program. ja. över huvud går det att sköta datorn 
från frontpanelen. Resultaten kan man avläsa på 
frontpanelens LED-indikatorer. Detta är inte möj
ligt att göra med maskiner av typ 2. 

• Det skiljer sig också ifråga om de s k loader
instruktionerna. Generellt kan man nämligen inte 
mata in ett program i mikrodatorns minne forrän 
en "bootstrap loader" - som är en ganska kort 
programsnutt - matats in först. Loadern ser sedan 
till att det "r iktiga" programmet hamnar på rätt 
sätt i datorns minne. På datorer av typ I måste 
man mata in bootstrap-instfuktionerna fOr hand 
genom omkopplarna på frontpanelen. I datorer av 
typ 2 finn s emellertid loadern lagrad i ett minne. 
Allt man behöver göra är att trycka på reset
tangenten och loaderprogrammet är automatiskt 
på plats. redo att ta hand om användarprogram
met. 

Nu behöver det emellertid inte vara så. att bara 
for att mikrodatorn har en fullständig frontpanel 
mås te man mata in loadern fOr hand. Ett exempel 
på detta är den amerikanska Altair 680b. Det är en 
mikrodator för amatörer. Den har både komplett 
frontpanel oc h bootstrap-Ioader inlagd permanent i 
minnet. 

Även om tillgängligheten på maskiner av dessa 
båda typer än så länge är låg på svenska markna
den. finns en rad olika alternativ att tillgå från 
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Fig /. Lys 16 heter en svensk 16 -bilars daLOr SOI1l 
har utvecklats av Datorjöreningen LysaLOr vid 
Linköpings Tekniska Högskola. Den produceras 
nUlrrera av ATEW i Flen. a} Konstruktionen är 
typ 2 enligt lexlen och saknar alllså konlrollorgan 
på panelen. b} l bOllen på lådan ligger CPU-kOrtel 
so m har kOli/akter där minneskort kan skjutas 
in (i bakgrunden). 

USA. Vid utvärdering av dessa olika datorer är det 
viktigt att bl a kontrollera vilka olika expansions 
möjligheter datorerna har. Detta bör ställas mot 
skillnader i pris. 

3. Kretskortsdator 

Det tredje huvudtypen av mikrodator består helt 
enkelt av ett litet kretskort utan några in- eller ut 
matningsenheter. 

Ett exempel är National Semiconductors 
SC/MP-kon. Ursprungligen introducerades denna 
mikrodatonyp for användning i kommersiella pro 
dukter eller för professionellt utvecklingsjobb. Pa 
senare tid har många sål ts till hobbyister. 
• De tre datortyper som hittill s beskrivits har 
inga separata in- och utmatningsenheter i egentlig 
mening. De omkopplare och lampor som typ I-da
torer har på fronten är knappast användbara i 
längden. I stället behöver man komplettera med Y t 
terligare utrus tning. Det betyder ett tangentbord 
fOr inmatning av data till datorn och en presenta 
tionsenhet i någon form. där man kan kontrollera 
programmet och avläsa resultat. På marknaden 
finns en rad olika tangentbordsterminaler tillgän g 
liga. Den van ligaste formen av presentationsenhet 
är i dag en TV-skärm. 

4. Allt på ett kort 

För den som vill ha ett komplett mikrodatorsys 

Fig 2. SC/MP Keyboard kil är ell litet billigt (ca 
600 kr) s.\'stemfrån National Semicollduclor SOI1l 
är framtaget IT/I!d lanke på all I1Uln skall lära sig 
hur en mikrodaLOr fungerar. (Fertronic AB.) 

COMMAND 
KEYS 



D Den som skall börja köpa ihop sitt mikrodatorsystems delar har olika typer att väga 11rellan. 
Från början blir det därför väsentligt att man satsar på rätt system, detta med tanke på att intresset 

kan komma att inriktas antingen på själva elektroniken eller på programmeringen. 
O Vidare är det viktigt att manfrån början beaktar de framtida utbyggnadsmöjligheterna. 
D Här ger RT praktiska råd ifrågan. 

OFF/ON 
NUZ

SCHALTER 

MODUL
STECKPlATZE 

(H!NTER ZElLEN) 

Fig 3. Mini-Micro Desigller iiI/verkar kurspaketj"ör mikrodatorer. Bilden visar 
MMD- I tillsammans med tillsatskortfor kassellinterface. (SRA Agentur.) 

Fig 4. 1111ersils Illlercept itllleltål/er taIlgellIbord och 7-segmellls siDerindikalO 
rer. (Teleimport AB.) 

tern med något enklare in- och utorgan än ett stort 
tangentbord och videornonitor finns det en rad oli
ka system av typen alltpåettkretskort. Här finns 
således ett litet tangentbord och någon form av in
dikator. Indikatorn kan vara individuella LED
lampor. men vanligen är det alfanumeriska tecken. 

Den vanligaste datorn av denna typ är MOS 
Technology's KIM- I , ett färdigbyggt kort i dimen
sionerna 27 X 20 cm med I kord RA M-minne. 2 
kord ROM-minnen med möjlighet att ansluta kas
settbandspelare osv. 

Liknande mikrodatorer säljs av Motorola, Inter
siI, m n. se/ MP-kortet (typ 3) kan fårvandlas till 
typ 4 genom att man kompletterar med en liten 
behändig in/ utterminal. 

De tangenbord det här är fråga om har alltid 16 
tangenter i hexadecimal kod for inmatning av pro
gram i maskinspråk. Dessutom finns några olika 
kontroll tangenter. 

Mikrodatorer av typ 4 är främst populära bland 
entusiaster vi lka till så låg kostnad som möjligt vill 
tränga in i datatekniken . För sådana som vill gå 
vidare är det möjligt att öka på minneskapaciteten. 
På periferisidan kan man koppla till ett ston tang
entbord. en teckenskrivare . osv. 

5. Allt i en låda 

En annan typ av hemdator som är komplett med 
in/ ut-organ är den terminalliknande mikrodator 
som har både alfanumeriskt tangentbord och in
byggd bildskärm. I ett exempel som finns tillgäng
ligt här i Sverige är amerikanska Sphere 3 10. Den 
här typen av datorer innebär en betydande grund
investering. minst 12 000 - 13 000 kr får man räk
na med. Men sedan har man tillgängligt allt som 
behövs får praktiskt taget all typ av programme
ring. Möjligen saknar denna typ av hobbydator 
den nexibilitet som uppskattas av många dataama
törer. 

Bland datorer i grupp 5 kan också nämnas den i 
USA tillgängliga Intecolor 8001 , en intressant da-

tor med åtta färger på bildskärmen. Detta ger nå
got utöver det vanliga åt grafiska presentationer. 

Programmering 

En viktig faktor att ta hänsyn till innan man be
stämmer sig för en hobbydator är att göra klart för 
sig på vilken nivå man vill programmera. Datorns 
minneskapacitet bestämmer i hög grad totalpriset. 
Dessutom inverkar det på vilket slag av program
meringsspråk man kan använda. 

Har man endast några hundratal ord (bytes) 
minneskapacitet. är man vanligen begränsad till att 
programmera i maskinspråk eller till korta pro
gram i assemblerspråk. 

När man programmerar i maskinspråk. dvs nere 
på bit-nivå. använder man instruktioner som t ex 
00 III O I O. vilket for en 8080-processor betyder 
"ladda ackumulatorn med innehållet på en be
stämd minnesadress". 

Att arbeta med maskinspråk är inte bara tids
ödande. Det är också tråkigt (utom kanske för de 
allra intensivast datorfrälsta). Förutom detta kan 
man lätt göra misstag som inte alltid är enkla att 
upptäcka - man arbetar j u hela tiden med bara 
nollor och ettor. 

Med något högre minneskapacitet kan man 
emellertid programmera i assemblerspråk. För att 
kunna få datorn att fårsta assemblerspråk måste 
man först ladda in en assembler i datorns minne. 
Det är ett program som översätter assemblersprå
kets instruktioner. som t ex LDA. till maskinspråk 
- i detta fall 00111010. 

Assemblerspråket 
och dess akronymer 

I assemblerspråk använder man s k mnemonic
beteckningar for olika program instruktioner. Detta 
är forkortningar lätta att komma ihåg. som t ex 
LDA får "ladda ackumulatorn" och MOV för 
"nytta innehållet i ackumulatorn till register B·'. 

Att addera ett tal till ett annat i 8080-assembler-

språk tar I I steg. inklusive 5 "mnemonics" och 3 
par adresskoder. Adresskoderna är parvisa. efter
som adresser tar upp två ord. alltså två grupper om 
åtta bitar. Totalt kan en 8080-baserad maskin ad
res sa 216 minneslokationer. 

Programmet for att addera två tal består av föl 
jande steg: 

Ladda ackumulatorn med det tal som finns vid. 
säg. minnesadress 128. Ta sedan vad som finns i 
ackumulatorn och flytta det till register B. Här
näst. ladda ackumulatorn med det tal som finns på 
adress 129. Addera nu innehållet i register B till 
det som finns i ackumulatorn. Ta därpå summan 
av vad som nu finns i ackumulatorn och lagra det 
på adress 130. Om vi tidigare lag rat tal på adres
serna 128 och 129. kommer programmet att adde
ra dessa och placera summan på adressen 130. 

Om man i stället vill skriva ett program med 
"mnemonics" som LDA. MOV. STA osv behöver 
man. som tidigare nämnts. ett assemblerprogram. 
Detta assemblerprogram lagras i minnet tillsam
mans med tillämpningsprogrammet. Assembler
programmet till RT:s datasystem Imsai 8080 tar 
ungefär 4.5 k bytes minnesutrymme. Därfor behö
ver man i en sådan maskin åtminstone 8 k bytes 
RAM-minne om man har får avsikt att skriva pro
gram av någorlunda längd. 

Antag nu. att man inte är särskilt intresserad av 
programmering får dess egen skull utan snarare av 
vad program met i sig kan uträtta. I sådant fall är 
Basic någonting att titta närmare på: 

DEt är ett kraftfullare språk. ett s k högnivå
språk. som i en enda instruktion: LET C = A + 
B. gör vad totalt II instruktioner i assemblerspråk 
gör. Denna enk la Basic-instruktion lagrar summan 
av A och B i minneslokationen C. något som helt 
sköts av den s k Basic-interpretarorn. Skulle man 
vilja ha svaret skrivet på systemets bildskärm. skri 
ver man helt enkelt på tangentbordet PR JNT C. 
Alternativt kan man kombinera båda stegen ge-
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Fig 6. Evaluation kit Il tillverkas av MOlOrola 
och innehåller M6800. Systemet är expanderbart 
och ROM. RAM och anpassningskretsar kan ad
deras. Maskinprogram kan matas in via tangent
bordet på kortet eller från det inbyggda kassellin
terfacet. Man kan genom val av ROM arbeta med 
språk som JBUG. Minibug Il eller III. De två se
nare kan användas för anpassning till 
RS-232-s1andarden eller TTY-terminaler. 

Fig 5. KJM-J /reler della mikrodalOrsyslemfrån 
MOSTECH. Del är uppbyggt kring mikroproces
sorn 6500. som är en förenkling och i viss mån 
en vidareutveckling av 6800. 

nom att skriva en enkel Basic-instruktion: PRINT 
A + B. 

Basic förhärskande 

I datavärlden existerar åtskilliga högnivåspråk. 
Bland hobbyisterna är det emellertid Basic som är 
det förhärskande. Språket är nämligen synnerligen 
lätt att lära. Det finns flera olika Basic-interpreta
torer. beroende på för vilken dator de är skrivna. 
Dessutom finns olika omfattande versioner: 4 k. 8 
k eller 12 k bytes minne. De båda senare vers ioner
na kan mera än 4 kBasic. 

8 k Basic-i nterpretatorn som alltså omvandlar 
LET C = A + B till maskinspråk, tar ungefar 6.0 
k ord minne i RT:s system Imsai 8080. Visserligen 
heter interpretatorn 8 k. men man behöver ju också 
en minnesarea för det egna programmet. 8 k är 
således snarare beteckningen på erforderligt min
nesutrymme. Utöver interpretatorn får man alltså 
plats med 2.0 k ord eget program. Och det klarar 
man sig ganska långt med. Ä ven om de flesta da
taamatörer klarar sig fint med 8 k eller 16 k minne 
är det möjligt att ansluta upp till 65 k ord direkt
minne till t ex Imsai 8080. 

Buss-systemen i datorn 
och deras struktur 

Den första egentliga hobbydatorn som utveckla
des i USA för ett par år sedan var Altair 8800. Det 
interna förbindningssystem ("oussen") som använ
des i detta system blev snart standard för hobbyis
tema. 

Till denna buss med dess I 00 kontaktpunkter 
ansluts CPU-kort. minneskort och periferikort. 
Kring denna busstruktur (som också finns i Imsai 
8080) har växt fram en rik flora av CPU-kort och 
minneskort. Också på periferisidan finns nu åt
sk iklligt att tillgå på den amerikanska marknaden. 
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Typ 3 är billigast 
av grundtyperna 

Av de fem grundtyperna hobbydatorer är typ 3. 
kretskortsdatorn. den billigaste. Man behöver dock 
komplettera med spänningsmatning. någon form 
av inmatningsanordning och presentationsenhet. 
National Semiconductors SC/ MP-kort kostar 
strax under 600 kr inkl moms. National har också 
utvecklat en liten terminal - i storlek påminner 
den om en vanlig räknedosa - för knappt 600 kr. 
In- och utmatning sker i hex-kod. 

Typ 4. "all t på ett kort" kommer härnäst i pris
hänseende. Vanligtvis måste man själv komplettera 
med nätaggregat. Som prisexempel kan här näm
nas MOS Technology KIM- l. I 700 kr tar AB 
Elektroflex för det. 

Föredrar man typ I eller 2 blir det något kost
sammare. Hobbydata i Malmö tar 4 450 kr (inkl 
moms) för grundversionen av Imsai 8080. Visserli
gen kan man sköta den datorn från frontpanelen. 
men för att få full användning för den behöver man 
komplettera med tangentbord och bildskärn. alter
nativt skri vare. 

Tangentbord anpassbart för en vanlig TV finns i 
byggsats för omkring I 500 kr. 

Minnena kostar 
mest i helheten! 

Slutbeloppet på systemnotan är i hög grad be
roende av hur stor minneskapacitet man anser sig 
behöva. 

Köper man ett Imsai-system för 4 450 kr ingår 
över huvud inga minnen! För dessa pengar får man 
låda. nätaggregat. frontpanel , centralenhet. moder
kort. dokumentation och assemblerprogram. 

Minneskorten (RAM) har vardera 4 k ord kapa
citet. Priset är 840 kr ink I moms. Vill man pro
grammera i assemblerspråk behöver man två 4 k
kort. 

Vidare behöver man någon form av anpass
ningskort för att med sitt tangentbord kunna kom
municera med mikrodatorn. Imsai säljer t ex ett se
riellt IIO-kort för närmare 800 kr. 

In- och utmatning: 
Bygg själv terminal 

In-/utmatningsfrågan kan man lösa genom att 
själv bygga en terminal. Som bildskärm kan man 
använda sin egen TV-apparat. Ett lämpligt tan
gentbord komplett med elektronik säljs i byggsats 
för 538 kr (Hobbydata. Malmö). Kompletterar 
man tangentbordet med ett TV -skrivarkort. funge
rar TV:n sedan som databildskärm. Hobbydata 
har utvecklat ett TV -skrivarkort i byggsats för dry
ga tusenlappen. 

Man kan också köpa någon av de begagnade 
teletype-maskiner som finns tillgängliga på mark 
naden just nu. Detta blir något dyrare - priser på 
3000-4000 kronor är inte ovanliga. Då ingå r 
som regel emellertid en remsläsare. vilket kan vara 
praktiskt att ha i sitt hobbysystem. 

En lös remsläsare kostar annars minst I 000 kr. 

- Hobbydata i Malmö kommer snart med en en
kel handdriven remsläsare i byggsats för omkring 
200 kr. 

Man kan också ~ata in program i datorns min
ne från en vanlig audiokassettbandspelare. Då be
höver man komplettera datorn med ett kassettspe
lar-interfaee. Imsai säljer ett för närmare 400 kr. 

Frågan är då till slut: Vad skall jag välja för 
hobbydatasystem ? 

Svara då först på frågan: Kan du nöja dig med 
att programmera i assemblerspråk? Eller vill du 
programmera i Basic ? 

Om assemblerspråk går bra. skulle KIM- I kun
na vara ett alternativ . SC/ M P är också tänkbar 
eller någon av andra. liknande datorer som finns 
tillgängliga just nu. 

Om du har större intresse av program och till 
lämpningar snarare än själva datorerna och dess
utom vill programmera i Basic är en dator av typ 
Imsai 8080 bästa valet. 

Slutligen. innan du lägger ner en enda krona på 
datahobbyn. bör du göra klart för dig vad du vill 
göra med ditt datasystem nu och framgent . Dess
utom kan det vara klokt att ta en titt i bankbo
ken ... Vad är du beredd att investera i datorverk 
samheten? Ekonomin avgör ytterst omfattningen. 

Oavsett vilken typ av hobbydator du väljer kom
mer du att finna att du gett dig in på ett område 
som ger dig både ökade kunskaper och mycket nö
je! 

BGW. 

Fig 7. Mikroset 8080jrån Siemens. 



IMSAI 8080 - en hobbydator 
med utbyggnadsmöjligheter 
D Mikrodatorer finns numera attfå i byggsatiform. Vi har provbyggt en 
IM SAl 8080 och redovisar här erfarenheterna jänue en beskrivning av syste
muppbyggnaden. 

Audio-o .... V i d eomodu la tor Kassett- interface ...... kassett -.... ....... 
Serie - interfqce spelare 

TV-skrivare 
TV 

~, 

,n RAM-minne PROGRAM 

UART CPU 
MINNE 

Frontpanel 
Tangentbord 

DATOR 

SKRIVTERMINAL 

Fig I . Systemuppbyggl/adel/jör el/ IMSA I 8080-dator med tillhöral/de bildskärm (el/ "al/lig TV- I/w/ 
tagare + TV-modulator), tal/gell/bord och kassel/bal/dspelare . 

•• "Ett kraftfullt hobbydatasystem med stora 
möjligheter till olika kompletteringar. vettig kost
nadsnivå. utvecklingsbart i framtiden. stor tillgäng
lighet på fård iga program och något av standard 
bland dataamatörer (åtminstone i USA)." Så skulle 
man kunna karakterisera det hobbydatasystem 
som RT-Iab byggt upp senaste tiden. Systemkonfi
gurationen innehåller fOljande: 
• En mikrodator Imsai 8080 med 12 k ord RA M 
minne och 8080-CPU. Den är utvecklad och till 
verkad av IMS Associates Ine i Kalifornien spe
ciellt med tanke på hobbydatamarknaden. Kon
struktionen och komponentkvaliteten är utmärkt. 
varför denna dator även används i en del kostnads
känsliga professionella sammanhang. 
• Tangenbord är en byggsats utvecklad av 
Malmö-firman Hobbydata. Tangentbordet ger full 
8 bitars ASCn 
• TV-skrivare - ett kretskort (också det utveck 
lat av Hobbydata) som gör om en vanlig TV-mot
tagare till teckenbildskärm. Man matar in parallell 
ASCII -kod och får ut en videosignal. På skärmen 
får man plats med 24 textrader om vardera 32 tec
ken. 
• Som presentationsenhet i RT-systemet används 
en TV -mottagare. 
• En vanlig auditkassettbandspelare används för 
inmatning av program. 
• Alternativt används en enkel hålremsläsare för 
detta ändam å I. 

Programvara 
finns att fä 

Till datasystemet hör självfallet också program
vara. Systemprogram som assembler. monitor. text 
editor. loader och Basic-i nterpretator. Därtill kom
mer också de specifika tillämpningsprogrammen. 

Imsai 8080 bygger på Intels mikroprocessor 
8080A. Totalt kan man adressera upp till 64 k ord 

minne i maskinen. Maskincykeln är 0.5 /J-S och upp 
till 256 IIO-portar finns direkt åtkomliga. 

I grundutfo rande levereras Imsai 8080 med fOl 
jande funktionsblock : 

CPU-kort. frontpanel. ett kraftigt dimensionerat 
nätaggregat. ett moderkort (bussen). en stabil -
och snygg - låda samt omfattande dokumentation 
och system program vara. 

Minneskort 
ingår ej 

I grundsatsen ingår vare sig minneskort eller 
IIO-kort av något slag. Imsai till ve rkar en lång rad 
olika tillbehörskort till sin 8080-maskin. Dessutom 
finns från åtskilliga andra amerikanska tillverkare 
mängder av tillbehör som passar i denna dator. 
Lådkonstruktionen är mycket stabil. att inte säga 
gedigen. Exteriört är Imsai-maskinen tilltalande. 
Frontpanelen är väluppbyggd och överskådlig. 

Frontpanelen består av omkopplare. indikator
lampor samt all den elektronik som behövs for ma
nuell skötsel av datorn. Där finns 16 adress/ data
omkopplare. 16 adresslampor (lysdioder). 8 data
busslampor. 8 lampor för utdata. 6 funktion som-

. kopplare samt 8 statuslampor (indikerar t ex Inter
rupI. Enabled. Run. Wait samt Hold). 

Professionell 
frontpanel 

I frontpanelen sitter den logik som driver utda
ta-indikatorerna samt läser de ord man matar in på 

Fig 2. Datoms inre. Baktill är CPU-kortet nWIl/e
ra/o Fra niför deaajöljer två milllleskor/ och an
passningskort. Nätaggregatet är som sy"es krqfiig/ 
dimensioneratjör al/ kIlIIIIa //lUta datom vid/ull 
u/byggnad. Då krävs ä"ell ky{f1äkt. 

adressomkopplarna. Databuss- Iampor visar data 
som antingen läses eller skrivs av processorn. 

Såväl utseendemässigt som operationellt känns 
frontpanelen professionell. 

Imsai 8080 har ett väl tilltaget nätaggregat. Da
torns moderkort har plats för totalt 22 kort (min
neskort. I/ O-kort. CPU-kort. osv) - därför behövs 
en hög effekt. 

Nätaggregatet levererar oreglerad spänning. 
Utan last + 10 V och ± 18 V. I stället regleras • 
spänningarna lokalt på varje kretskort. 
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Eftersom datorn är utvecklad i USA. är nätagg
regatet avsett för 120 V växelspänning. Man får 
alltså komplettera med anpassningstransformator. 

Processorkortet är uppbyggt kring lntels 8080A 
mikroprocessor. klockkristalloscillator och kIock
drivare. signallatchar fOr status samt dubbelriktad 
bussdrivare. Dessutom finns på kortet spännings
regu latorer. 

100 linjers buss 
är hobbystandard 

Bussarrangemanget bygger på ett koncept som 
blivit något aven standard bland de amerikanska 
tillverkarna av hobbydatorer. 

Ursprungligen lanserades denna 100-linjers buss 
för något år sedan i MITS Altair 8800 hobbyda
torsystern. Det innebär, att processorkortet från en 
Altair direkt kan användas i Imsai och vice versa! 

Det finns också en rad andra processorkort som 
passar i datorn. t ex har på sistone kort kommit 
som bygger på den snabba och kraftfulla Zilog
processorn Z 80. 

Det är också möjligt att sätta in flera processor
kort i maskinen. s k multiprocessorteknik. På det 
sättet är det flera processorer som delar samma 
minneskapacitet och man kan således bearbeta 
identiska eller olika program parallellt. 

Halvledarminne 
är vanligast 

Det vanligaste minnet till maskinen är ett halvle
darminne av typen RAM - dvs minnesinnehållet 
försvinner när man slår av spänningen. 

Kortet som passar direkt i bussen har en kapa
citet av 4096 ord. information som man kan han
tera hur man vill. hämta ut eller läsa in. Det kan 
röra sig antingen om program eller data. Informa
tionen kan komma från ett program. någon perife
rienhet eller direkt från frontpanelomkopplarna. 

Denna typ av RAM-kort innehåller en del fines
ser. bl a en möjlighet att sk ydda block om I k ord. 
så att man inte oavsiktligt skriver in ny informa
tion. 

Vidare har kortet två LED-indikatorer fcir varje 
I k ord-block. alltså totalt åtta indikatorer. dels för 
att indikera att ett visst block är skrivskyddat. dels 

Fig J. CPU-kortet l1/Rd .VEC8080A. 
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för att indikera vilket I k-block datorn just arbetar 
I. 

Minneskortet är uppbyggt med statistiska 
RA M-kapslar av 2102-typ som har en cykeltid på 
500 ns. Dessa minnen är tillräckligt snabba. varför 
någon väntcykel inte erfordras. Om man av någon 
anledning skulle vilja använda långsammare ver
sioner av 2102 kan man infcira en sådan väntcykel. 

Kortet kan genom en enkel fcirbindning ges öns
kad adress i datorns totala 64 k-utrymme. Kortet 
har - precis som alla andra kort till denna dator 
- inbyggda spänningsregulatorer. 

Det är också möjligt att komplettera kortet med 
batteri- "back up". så att man kan spara minnesin
nehållet när spänningen slås av. Kretsarna finns 
där redan. man behöver bara komplettera med bat
teri. 

I RT-systemet finns i dag totalt tre 4 k RAM
ord. d v s totala minneskapaciteten är 12 k ord. 

Olika minneskort 
att välja emellan 

Imsai (och flera andra tillverkare) tillhandahål
ler också andra typer av minneskort. bl a 4 k ord 
eller 512 ord raderbart P R OM. Sådana kort an
vänder man för att lägga in program man gärna 
vill spara även sedan datorn stängts av. när man 
nästa gål!ll startar datorn finns programmet redo i 
minnet. Aven 8 k-versioner finns tillgängliga på 
marknaden. 

För att nu kunna kommunicera med datorn be
höver vi länka samman periferienheterna med nå
gon form av anpassning - ett s k interface. 

Till Imsai-datorn finns en rad olika in-/Ulmat
ningskort för data antingen i parallell - eller serie
form. Dessutom finns ett anpassningskort fcir kas
settspelare. 

För den som har behov (och gott om pengar) 
finns det också interface-kort fcir floppydisk -min
nen. 

I RT-systemet sitter ett seriellt I/O-interface. 
Detta kort har två identiskt lika portar. var och en 
tillåter kommunikation mellan datorn och de flesta 
typer av periferiutrustningar genom s k RS 232 el 
ler strömslinga. 

De två portarna är sinsemellan oberoende. De 

Fig -I. Minneskortl!t. -I kort R.·HI 

arbetar helt eller delvis i duplex. komplett med alla 
kontrollsignaler. Man kan arbeta synkront eller 
asynkront i hastigheter upp till 9 600 baud (asyn
kront) eller 56 000 baud (synkront). 

Ett alternativ till detta serie-interface vore att 
sätta in ett parallellinterface i maskinen. 

En avdiokassett 
är billigt medium 

För att kunna mata in program från kassett
bandspelare är det nödvändigt att ha ett kassettspe
lar-interface i Imsai-maskinen. Detta är en fcirdel. 
eftersom en vanlig audiokassett är ett billigt me
dium fcir datalagring. som RT tidigare belyst efter 
EKO-tävlingen 1975 - 1976. 

Interface-kortet modulerar och demodulerar en 
audiosignal så. att den omvandlas till digital infor
mation. Kortet ansluts till bandspelare med en en
kel fcirbindelse. 

I princip bygger kortets funktion på frek venskift
metoden. d v s man använder två olika toner för att 
markera" I" eller "0". Det finns flera normer som 
blivit populära bland amerikanska dataamatörer 
på det här området. Ett sätt att åstadkomma sam
ma resultat är ton/ icke ton. Imsais kassettinterface 
är omkopplingsbart fcir båda dessa metoder. 

Man kan också använda detta interfacekort som 
en 4 bitars digital-till -analog omvandlare. 

Byggsats med 
tjock "manual" 

Hela denna dator levereras i byggsats. Ingenting 
är egentligen sammansatt i fcirväg. utan allt levere
ras på skruv-o mutter- och komponentnivå . 

Till hjälp vid byggandet medföljer en halvdeci · 
meter tjock pärm (handboken). som förutom bygg
beskrivning också innehåller funktionsbeskrivning
ar av de olika blocken. 

I princip behöver man inte fler verktyg än en 30 
W löd penna och de vanligaste handverktygen. Ar· 
betar man lugnt och metodiskt tar bygget totalt 
30 - 40 timmar. 

Se upp för 
felaktigheter 

Byggbeskrivningen är så pass utförlig att även 

Filt 5 . . -lllpassllillgskortjiir dlltll i .~eri,<rorl/l. 



Specialbutik , 
för hobbydatorer 

•• Om någon for ett par år sedan hade sagt all 
"så snabbt som mikroprocessortekniken utvecklas. 
kan snart vanligt folk gå in i en butik och köpa en 
egen dator". hade han säkert blivit kraftigt utskrat
tad. 

Ur "tomma intet" har det på två år vuxit fram 
ett över 200 hobbydatorbutiker över hela USA. I 
Europa finns något halvduss in. 

I Skandinavien finns en av dessa butiker: Hob
bydata i Malmö. Bakom företaget står eldsjälen 
Jan Nilsson, 27. 

"lag startade for exakt ett år sedan". säger Jan 
Nilsson . Därmed blev han faktiskt pionjär på om
rådet i Europa. 

"Jag hade arbetat med elektronik en tid i Kali 
fornien och såg vad som höll på all segla upp". 
säger Jan Nilsson till RT. 

40 000 datoramatörer 
finns nu över hela USA 

Det som håller på att hända i USA är ingenting 
annat än en rejäl hobbydatorlavin. Man räknar 
med att det redan i dag finns omkring 40000 da
taamatörer. En fårsk undersökning visar att 25 000 
hobbydatorer kommer att säljas i år på den ameri 
kanska marknaden. Fram till 1981 kommer denna 
marknad att öka med minst 30 % per år! Mer än 
70 % av dataamatörerna använder sina system för 
olika slag av spel. 

Svensk dator 
från Linköping 

I Sverige har Hobbydata sålt ett 30-tal datorer 

den som inte har någon större erfarenhet av elek 
tronikbyggen kan klara sig utan större vånda. 

Dock bör man se upp! Byggbeskrivningen är på 
några punkter felaktig. att inte säga direkt förödan 
de fOr byggets framgång. I vissa fall är det fråga 
om komponenter som är bortglömda i bygganvis
ningen. 

I andra fall vållar felaktiga beteckningar forvir 
ring . 

Det absolut allvarligaste misstaget i "manualen" 
gäller nätaggregatet: Monterar man likriktardio
derna enligt instruktionerna slutar det hela med en 
smäll - de är nämligen felvända ... 

Några råd 
till byggare 

Några rekommendationer till blivande Imsai 
byggare: 
• Hela datorn innehåller något hundratal IC 
kapslar. Socklar till dessa ingår inte i byggsatsen. 
Emellertid är det rekommendabelt att unna sig den 
lilla extrautgiften. Flexibiliteten vid eventuell fel 
sökning ökar avsevärt om man enkelt kan byta 
IC - k~ pslar. 
• De dubbelsidiga. genompläterade mönsterkor 
ten är på sina ställen synnerligen komplexa. Det 
innebär att avståndet mellan ledningsbanorna är 
litet. Det vanligaste felet är därför kortslutning ge
nom lödbryggor. 
• Ett antal IC-kapslar innehåller MOS-kretsar. 

"Intresset bland vanligt 
folk all skqffa en egen 
dator växer dagIör dag ': 
säger Jan Nilsson i Mal
mö. Redan j'ör ell år se
dan startade hanj'öretaget 
Hobbydala - en hobby
datorhutik enligt ameri
ka nsk modell,jö'rst i 
Europa och ännu ensa/m 
i Skandinavien. 

till privatpersoner och småforetag. Ytterligare nå
got lO-tal hobbydatorer har kommit in i Sverige på 
annat sätt. Vid datorfOreningen Lysa/or i Linkö
ping har en hemdator utvecklats som under 1976 
levererades i drygt 50 exemplar. Totalt finns där
med i Sverige ett drygt hundratal hobbydatasystem 
i användning. 

"Intresset bara ökar". säger Jan Nilsson på 
Hobbydata " Hit till butiken kommer varje dag 
människor som är nyfikna på datahobbyn." 

Datorn tar över rutiner 
i olika sammanhang 

Så berättar Jan Nilsson historien om tandläka
ren som plötsligt dök upp och köpte en datorbygg
sats. Den nya tandvårdsreformen stal så mycket 
tid. sa han. så att han knappt hade tid längre att 
laga tänder. Hobbydatorn skulle nu få ta hand om 

Stor försiktighet bör iakttas när man hanterar des
sa! På den punkten ger skriften dock tydliga var
ningar. 
• Datorns kraftaggregat är dimensionerat for vä
sentligt större belastning än vad som i dag ingår i 
RT-systemet. Det kan därför vara klokt att redan 
vid byggarbetet fOrse datorn med regulatorer for 
utspänningarna - 12 V. + 12 V och +5 V. I 
RT-datorn har dessa regulatorer monterats på bak
planet. Härifrån matas t ex tangentbordet och 
TV -skrivaren. 

Tangentbord och 
TV -skrivare 

Tangentbord och TV-skrivare (båda utvecklade 
av Hobbydata) har byggts in tillsammans i en liten 
pultiåda. Tangentbordet som matas med - 12 V 
och + 5 V (från datorn) ger ifrån sig 8 bitars 
ASCII -kod är helt TT L-kompatibelt oc h har ett 
minimum av komponenter. Avkodningen sker i en 
LS I-krets på kortet. 

ASCII-koden matas in på TV-skrivarkortet -
ett mera komplext kort med ett 50-tal IC -kretsar. 
BI a innehåller kortet statiska RA M-kapslar som 
skärmminne. Sex cursor-kontroller finns. TV -skri
varen lämnar videosignal på utgången. På 
TV-skärmen kan totalt 24 textrader om vardera 32 
tecken skrivas. 

För att man ska kunna ansluta TV-skrivaren till 
antenningängen på apparaten har en enkel transis-

pappersexercisen. . . . .. eller ingenJoren som 
byggde ett hobbydatasystem for skojs skull men 
upptäckte att han kunde använda det för beräk
ningar i sitt konstruktionsarbete. 

En anna nybliven dataamatör är den hyresvärd i 
Sverige som tröttnade på att skriva ut hyresavier 
månad efter månad. Nu sköter i stället hans nya 
hobbydator den detaljen. 

Bortsett från dataamatörer som nyttjar sin ut
rustning for mera harmlösa ändamål såsom for
ströelsespel etc har hobbydatorerna även visat sig 
attraktiva for t ex skolor samt fOretag och institu
tioner där man ofta inte har så gott om pengar. 

Jan Nilsson: "Det finns många exempel på til
lämpningar där en hobbydator kan göra jobbet vä
sentligt billigare än t ex ett konventionellt minida
tOTsystem. " 

BGW. 

torrnodulator kopplats mellan TV-skrivare och an
tenningång. 

Omvandling 
till serie 

Skrivterminalen lämnar i detta skick 8 bitars pa
rallellkod. För att man enkelt skall kunna kommu
nicera på ett tvinnat par med datorn (via dess se
rieinterface) behövs en omvandling från parallell
till seriekod i terminalen. Detta har lösts på ett en
kelt sätt genom inbyggnad aven s k UART-krets 
(Universal A syncronous Receiver/ Transmitter) typ 
National MM 5303. Det är en progråmmerbar in
terfacekrets. 

Sändardelen i denna omvandlar parallelldata till 
ett seriellt ord. som innehåller startbit. 5 - 8 data
bitar. paritetsbit (om så önskas) samt en eller två 
stoppbitar. 

Mouagardelen tar emot ett ord i serieform. om
vandlar det till parallellform samt kontrollerar 
startbit. paritet och stoppbitar. Detta är ett billigt 
och enkelt sätt att forse skrivterminalen med serie
utgång. 

Remsläsaren (när sadan am ands) ansluts till pa
ralkllsnillet pa UA R T-kretsen. 

Kassettbandspelaren (ett annat alternativ för 
programinmatning) ansluts direkt till kassettspe
I ari nterf acet. 

Systemet skall nu vara klart att använda. Våra . 
erfarenheter är goda och driftsäkerheten syns hög 
med systemet. BGW • 
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Kundsp ecific era de 
gockfilmskretsar 

•• Det finns tre olika slag av tekniker ror att till 
verka integrerade kretsar: monolit-. tjock film - och 
tunnfilmteknik. Som alla känner till har utveck 
lingen for monolitkretsar varit explosionsartad se
dan mitten av I 960-talet. medan filmteknikerna in
te rorrän nu har börjat öka i särskild omfattning. 

Orsaken till ökningen nu beror på ökade krav på 
integration. Trots att integrationsgraden ökat i mo
nolitkretsarna har man kommit till en viss gräns 
ror apparatens fysiska mått. vilka i hög utsträck 
ning bestäms av de passiva komponenter som 
krävs kring en le eller transistor. 

Här kan filmtekniken göra mycket! Kretskor
tens mått kan krympas genom att integrering sker 
även av de passiva komponenterna. Möjligt är att 
tillverka inte bara motståndsnät utan även hybrid
kretsar som innehåller motstånd och kondensato
rer i filmteknik i kombination med monolitbrickor 
och "chip"-kondensatorer. 

Man kan. om man så vill. betrakta hybridkret
sarna som ett extra steg mot en total integration . 

Svensktillverkade 
hybridkretsar 

Hybridkretsar används inom många områden 
med olika krav på kvalitet och olika volymer. Till 
ytterligheterna kan vi räkna TV -kretsar som fram 
ställs i stora serier med måttlig precision respektive 
militära kretsar i små antal med hög precision. 

Kundanpassade kretsar med en kvalitet for att 
möta industriella och militära krav tillverkas i Sve
rige av AB Rifa i tjockfilmteknik. RT har fått in
blick i verksamheten efter bl a intervju med pro
duktchefen ror tjockfilm. civ ing Nick La/angas , 
och här foljer en kort historik: 

Tillverkningen av tjockfilmkretsar påbörjades i 
laboratorieskala 1969. Sedan dess har tillverk
ningskapaciteten byggts upp successivt. och man 
kan räkna med att det definiti va genombrottet 
skedde 1976. En rad faktorer har bidragit till att 
tekniken nu har slagit igenom: 
• Industrin strävar efter att inrikta sig på produk
tion av kapitalkrävande produkter som förutsätter 
en högtstående teknologi och erfarenhet inhämtad 
under lång tid. detta for att möta konkurrensen 
från låglöneländerna. 
• Företagen strävar efter att specialisera sig. d v s 
man syftar ej till att vara "bäst i allt" utan att finna 
en "nisch" att verka i. 
• Företagen strävar efter att bli systemutvecklare 
snarare än komponentsammanställare. 

• Det finns ett klart behov av att miniatyrisera. 
Fler och fler funktioner införs samtidigt som det 
tillgängliga utrymmet krymper. 
• Minskad service tack vare högre integration och 
tillforlitligare produkter blir möjlig. 
• Tjockfilmtekniken är lämplig att automatisera. 

• Tjockfilmtekniken är lämplig både i små och 
medelstora serier. För tjockfilmkretsar gäller att 
optimum ligger vid liS-del av det antal som mono
littekniken kräver. 
• En annan detalj till tjock filmteknikens fordel är 
att den fordrar mindre tid från kontakt till produk 
tionsstart än vad monolittekniken gör. 

• Kundanpassade tjockfilmkretsar "öppnar elek
tronikportarna" även for roretag som inte besitter 
elektronikkunskap. Tjockfilmleverantörer uppträ-
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hi-: I. I dell ".1'(/ eleJ,./rulliska [elefollell Ericoron 
700 ingar bl a/re hybridkre/sar som \al1uidig/ 
är 1'11 exempel pa olika kapslillgs/eJ,.lIiker: 
Epoxydoppad (PBA 1074), epox.lfrlld med 
A I -skydd (PBA 1075) och plas/gjutell (PB. I 
1076). 

PBA.3075 
Maos 

1~3'S61a9161112 

nrii l! nr 
PBA3074 
RYT 903 3011:l 
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D Kundspecificerade hybridkretsar i tjockjilmsteknik har blivit enfaktor att räkna medför konstruk
tören. De kan i många applikationer erbjuda avsevärda fördelar. 
D I detta reportage från RIFA ger vi glimtar av hur tjockjilmskretsar tillverkas, i vilka applikationer 
de kan användas och vilka egenskaper som kännetecknar produktgruppen. 

Fig 2. TiIlverkllillgell al' tjocJifilmskretsar visas här wegfor steg. 
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der här både som elektronik leverantörer och som 
underleverantörer. 

Tillämpningar fmns 
på många områden 

Tjockfilmtekniken är applicerbar inom många 
elektronikområden. Vi kan som exempel nämna te
le- och radiokommunikation. militärelektronik, 
medicinsk elektronik, professionell elektronik, da
taindustri , bil- och hemelektronik. Exempel från 
den egna koncernen , LM Ericsson, är Ericom 
snabbtelefon och Ericofon 700, som är en nyut
vecklad elektronisk telefon. där väljardeloch hör
telefon/ mikrofon har integrerats i en enhet (som i 
Cobran), sefig l. 

Den nya telefonen innehåller bl a tre tjockfilm
hybrider utvecklade av Rifa. Den ena kretsen är en 
talkrets som innehåller dels en mikrofonforstärkare 
for telefonens elektretmikrofon (vilken här används 
i stället fOr den fOråldrade kolkornsmikrofonen) 
och dels balanserade forstärkare som ersätter den 
tunga taltransformatorn. Denna hybridkrets inne
håller både keramiska kondensatorer och tantal
elektrolyter. 

Den andra tjockfilmkretsen är en impulserings
krets som arbetar som högspänd switch och är 
kopplingsdel i impulsgivare mot telefonlinjen, och 
den tredje kretsen arbetar som ton ringare och gör 
det möjligt att i stället fOr den skrymmande ring
klockan använda hörtelefon som summer. 

Olika typer finns 
av hybridkretsar 

För det fOrsta kan man indela tjockfilmkretsar i 
motståndsnät och hybrider. Tillverkningen av mot
ståndsnät är for det mesta problemfri. Ett undan
tag är låga resistansvärden, vilket ställer högre 
krav på ledningsmönstret. som i sig bildar seriere
sistanser. 

När det gäller hybridkretsar förekommer två 
renodlade processer som båda tillämpas av Rifa: 
Lödkomponentteknik och "Chip and Wire". Dess
utom fOrekommer blandning av dessa tekniker. 

Vid lödkomponentteknik , som är det senaste 
monteringsforfarandet vid Rifa, appliceras t ex 
dioder. transistorer och kondensatorer i miniatyr
utforande direkt på tjockfilmsubstratet. De mot
stånd som trycks i mönstret kan trimmas till rätt 
värde inom gi vna toleranser. 

I jämforelse med "Chip and Wire" är lödkompo
nenttekniken lämpligare att använda vid automati
sering och det går snabbt att bygga upp tillverk
ning. Urvalet av komponenter är dock mindre och 
de kostar mera. Vid "Chip and Wire" bondas kom
ponenterna. Tekniken har den högsta tillforlitlighe
ten. är mera flexibel tack vare ett större komponen
tutbud och kan optimeras genom delmonolitisering 
(monoliterna tillverkas " inom huset"). 

Hybridkretsarna tillverkas enligt tre alternativ. 
helt enligt kundens komponentspecifikationer. en
ligt kundens funktionsanvisningar eller som "black 
box" , De flesta brickorna (chips) tillverkas internt 
vid Rifa. 

Framställningen i steg 
Dator underlättar 

De olika tillverkningsstegen vid framställningen 
av hybrid kretsar i tjockfilmteknik framgår av fig 2. 

Framställningsprocessen börjar med funktions-
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Fi!: J . aj Layoul -rilllillgen gör- I1red I'/l koordinogrq/. 

kontroll av kretsen genom datorsimulering. där 
bl a "worst-case"-analys ingår. Sedan görs en 
tryckstencil som börjar med layout-ritningen. vil 
ken är en grafi sk modell av kretsen. Denna görs i 
skala 10: I på en plastfilm. Unikt i hybridkretssam
manhang (om man undantar vissa forskningsinsti 
tutioner) är att layout-skisserna görs med en gra
fisk databehandlingsenhet. Denna är av fabrikat 
Ca/ma och omfattar ett par minidatorer. bild
skärmsterminaloch koordinograf. se fig 3. Foto
maskernas antal motsvarar det antal tryck som är 
nödvändiga for framställning av alla detaljer. d v s 
varje fotomask motsvaras aven stencil. vilken i sin 
tur motsvarar ett visst tryck. 

Nästa steg är all överfara denna fotomask ge
nom en kopieringskamera till film. Mönstret på 
den fotografiska plåten får samma dimensioner 
som den fardiga kretsen. 

När detta är gjort. tillverkas stencilen (fig 4). 
som består aven ram i vi lken en finmaskig nylon
eller stålduk är inspänd. Duken for ses med ett ljus
känsligt skikt. Genom fotoetsning överförs alltså 
den fotografi ska pl å tens mönster på stencilen. 

Substratet utgör 
bärande material 

Kretsens bärande material utgörs av subsIraIer, 
vilket består av 96 ufc, alu minium med tillsats av 
kalcium. magnesium och kisel for att bl a forbättra 
bondningsegenskaperna. Materialet uppvisar myc
ket goda egenskaper angående värmeledning. me
kani sk styrka och kemisk resistan s. 

Vid tryckningen i de olika etapperna. se fi~ 5, 
använder man pastor av olika utfarande : 
• Kondukriva pasror används for tryckning av le
darbanor. Dessa pastor bes tår aven organisk me
tall - glas-blandning. Som exempel kan vi nämna 
palladiumsi lver. palladiumguld . guld. etc. 
• Resisliva pas/o,. är avsedda for tryc kning av 
motstånd. Beståndsdelarna är desamma som for 
konduktiva pastor. Material väljs ofta i Ruthe
nium-gruppen. 
• Die/ek/riska pas/or har lill uppgift att verka 
som konden satordielektrikum. De används även 
som isolatormaterial vid korsningspunkter. 
• SkyddsskiktpaslOr brukar man trycka sist och 
dessa skyddar kretsen. Materialet kan vara glas 
med låg smältpunkt eller epoxi. 
• GuldpaslOr bestå r av rent gu ld och används vid 
bondning. brickmontering och som ledarbanor i de 
fall man kräver låg resistans . 

Stencil ger överföring 
genom ett mönster 

Tryckningsforloppet innebär att pastor överrors 
till substratet genom stenci lens mönster. Efter detta 
passerar substratet med de påtryckta pastorna ge
nom en ugn. där temperaturen ä r 100 - ISO· ror att 
man skall få en viss mekanisk hållfasthet och för 
att avlägsna lösningsmedel. så att dessa ej skall ge 
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bj Ri/llillgell darabehalld/as Ochj'OlOl/Iaskemaj'rall/\rälls \eda I1wd ell gr/vis!.. 
dalabehalldlingsellhel. 

I i:.:, -J . J)clI.Jilnli.!.:.lI \/('II( t/('II \l1l11llllrtlllll\./;JI' rrcJ.. 

lIillg UI' 1'11 ur pa\lOrrllll SOIll/rulllga,. liIIl'a!.."r 
Illall samlidigl.fler" !..r!'l.mr - i del //{irfalll'l.l.i-rc1 
slyc!..ell. 

J I:': 5. J del/llu 1I1//(JJllIIll\ka Ir\ChIlW\ h lll piI/tlgg\ 
p/(\lOr pa subsIralei I l' lIIed \lellCilell iji!: -l . 

temp. 

fÖfVörmnings- hetzon kylzon 

~ 
tid, p'Jsition i ugnen 

J ig b. l "gllell ar ;,u/e /lId i uliJ...lI "'lIl(1crulI'" 
~oller SO III I1W[Harar de ll här risade lell/peru 
/lI rprojilell . Dell hålls illa lII ± I · . 

påverkan vid senare bränning. Efter detta sker näs 
ta tryckning osv. Denna process är automatisk. (lö
pande band) och har en stor kapacitet. 

Temperaturreglering 
viktig vid bränning 

Bränn ingen sker i stora 5 - 7 zons ugnar där 
temperaturen ligger mellan 700 och I 000" C. 
Bränningen är ett kritiskt processteg. BI a beror 
motståndens egenskaper på den rätta temperatur
profilen. d v s att temperaturökningen under for 
värmning och hetzon upp till maximal temperatur 
skall ske gradvis inom givna ramar. Detsamma 
gäller avsvalningen. 

Ugnen är försedd med en avancerad temperatur 
reglering som medger att temperaturprofilen kan 
hållas inom ± I · C från de n ideala temperaturpro 
filen. som visas i fig 6. Kretsarna mata, automa
tiskt in i ugnen. 

Två metoder 
för trimning 

För trimning av motst1lnden foreko mmer tva 
metoder: Sandblästring och laser. 

Lasertrimningen. fig 7, ä r en snabb metod med 
hög trimningskapacitet. So m ett exempel kan man 
nämna att ett nät med 20 motstånd och noggrann
heten I % kräver en trimnin gstid av mindre än 5 s. 

Sandblästringen används hu vudsaklingen när 
mycket hög noggrannhet efte rsträvas. Med denna 
metod kan man komma ned till 0.1 % tolerans. 

Fastsättning 
av komponenter 

Det finns två metoder att fasta de aktiva kompo
nenterna (dioder. transistorer. linjära och digitala 
kretsar) i brickform på substratet: genom limning 
med ledande epoxilim eller med bitlödning. Den 
senare metoden praktiseras vid "Chip and Wire"
metoden. 

De aktiva komponenternas basmaterial är vanli 
gen kisel. Vid bitlödning utnyttjar man förhållan 
det att kisel och guld kan bilda en eutekn isk lege
ring med smältpunkten 380· C. Efter det att ett 
gu ldskikt har tryckts på substratet rors detta över 
till bitlödningsmaskinen. Denna plockar upp bric
kan. for den till den ö nskade posi tionen oeh tryc
ker ned det i läge ovanpå det till 400· C uppvärmda 
substratet. varvid en euteknisk legering bi ldas. Ma
skinen kan vara automatisk eller manuellt styrbar 
och är rorsedd med mikromanipulator och mikro
skop. något som behövs med tanke på att brickan 
bara mäter I X I mm. Sefig 8. 

Trådförbindning 
med bondning 

De brickor som har monterats på substratet med 
termokompression måste på något sätt förbindas 
med övriga delar av kretsen. Vid "Chip and Wi · 
re"-metoden sker detta med bondning i maskiner 



"ig 8. IIl1r /lWI/I('rll~ e/l 1111/1' ledurbric/..u gel/IIII/ 
ler /Ilo/..olI/pression. 

----

Fig Y. Trlldjiirhi/ldningen /IlellIIII bric/..lIlI och 
suhstratel sker /Iled III/Illa glIIdIrudar SOIl/ hll/ldus 
(Hetsas) rid allslulIlillgspullklerlla. 
b) Resultutet m' bondningenj'ramgar ar denIla 
krq(tigt förstorade bild. Brickan miiter endaH 
I X I milL Della är ell exempel på "Chip and wire" 
·tekniken. 

som i sin uppbyggnad liknar bitlödningmaskiner
na. Sefig 9. Bondningen sker genom två alternati 
va metoder. termokompress ion och ultraljud. som 
båda kan utformas automatiskt. 

Vid termokompression använder man en kombi 
nation av tryck och värme. Trådens material är 

guld eller al uminium. 
Ultraljudbondning fordrar ej värme. men i gen

gäld är processen svårare att kontrollera. 

Mjuklödningsmontage 
av lödkomponenter 

När man använder den andra metoden. d v s 
med lödkoniponenter. sker monteringen som regel 
med mjuklödning. Lödkomponenterna kan t ex be
stå av transistorer i utförandena SOT 23 och SOT 
89 eller chip-kondensatorer. Så väl komponenter
nas ledare som anslutnings fläckarna på substratet 
är förtenta och inget extra tenn behöver tillföras. 

Som värmekälla använder Rifa en ugn med kon
trollerad temperatur. Monteringen av dessa kom
ponenter på substratet sker automatiskt. Ett exem
pel på lödkomponentteknik visas ifig 10. 

Många kapslingstyper 
finns att välja bland 

Kundanpassade kretsar innebär inte bara att 
varje individuell kunds krav beträffande kretsens 
elektriska egenskaper helt uppfylls. Behovet av me
kaniskt utförande och olika kapslingstyper varie
nir starkt mellan olika kunders utföranden. Rifa 
tillverkar de flesta på marknaden förekommande 
benkonfigurationerna och kapslingsförfaranden. 
Kretsarna kan t ex fås doppade i epoxi eller ingjut
na i plast eller hermetiskt inkaps lade för använd
ning i mycket svåra miljöer. De vanligaste benutfö
randena är single inline. dual inline. flatben och 
gaffelben . Några olika kaps lingstyper visas ifig I. 

Avancerat 
kontrollsystem 

Vid all tillverkning av elektroniska komponenter 
är en noggrann och fortlöpande kontroll av funk 
tioner och kvalitet en viktig del av produktionen. 
Hos Rifa har man gått lån gt i detta avseende och 
utsätter komponenterna för tre olika kontroller un 
der tillverkningens gång. Dessa tre kontrollfunktio· 
ner är: 
• Visuell inspektion: kretsa rna inspekteras genom 
mikroskop efter varje delmoment. 
• Acceptanskontroll : utgörs a v både mätningar 
och visuell kontroll efter .arje del moment i pro
duktionen. 
• Stickprov: tas slumpvis av Rifas kvalitetsavdel · 
ning som organisatoriskt är helt isolerad från pro
duktionen och som utför noggranna kvalitetskon 
troller. 

Utöver dessa tre kontrollfunktio ner i produktio
nen görs också en slu trnätning med full ständig 
funktionskontroll av kretsarna. Häri ingå r tempe
raturcykling. skak prov . fuktighetsprov etc. 

Teknikens rcirdelar 
är många 

Under de senaste tio åren har tjockfilmtekniken 

Fig 7. Lasertrimnillg al' IIwtstånden sker autollUl
liskt. 

utvecklats från att vara en teknologi för tillverk 
ning av enkla motståndsnät med begränsade till 
lämpningar och prestanda till att bli en bred. sofis
tikerad teknologi som har använts framgångsrikt 
både för standard- och kundspecificerade applika
tioner. 

Tjockfilmtekniken har bl a följande fördelar: 

• Lågt volym/ vikt-förhållande. Man räknar med 
en faktor 1:5 i jämförelse med uppbyggnad på 
kretskort. 

• Ökad tillförlitlighet genom reducering av anta
let förbindningar. Tjockfilmtekniken ger dessutom 
minskad risk för heta punkter tack vare god vär
meledning i substratet. 

• Felfrekvensen för Rifas kretsar kan - om kun
den så önskar - uppgå till I X 10-9 fel/år. d v s 
maximalt ett fel per år i ett system med 100 000 
kretsar. 

• Tjockfilmtekniken minskar kapacitiv koppling 
mellan komponenterna och förkortar tilledarna. 
vilket i sin tur reducerar tilledarnas förlustresistan 
ser och induktanser. Detta resulterar i bättre hög
frek vensegenskaper. 

• Man vinner sekretess genom att kretsens upp
byggnad gör den svår att kopiera. 

• Totalekonomiskt kan en hybrid vara ett bättre 
alternativ än den diskreta uppbyggnaden. Med to
talekonomi menas här att man tar hänsyn till alla 
faktorer som påverkar slutresultatet. 

Exempel på sådana faktorer är investering i pro
duktionsapparaten. lager-. test- och monterings
kostnader. kassation. utvecklingsarbete. service
kostnader m m. 

• Man bör även tänka på att en egenskap som 
större tillförlitlighet betyder mindre servicebehov 
för slutprodukten. 

GL 

• 

Fig 10. Del/llll krets utgör exempel på lödkompo· 
Ilellllekniken. (Kretsen ingår som ell IIwdul i ett 
ar Sonabs kOlllf1ulllikationss)'stem). 
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Kompakt fårg-lV-kamera 
och VCR från Philips 
En mini-färg-TV-kamera och en batteridriven bärbar VCR -spelare har just lanserats av Philips. Färgkameran LDH 
8320 är i kombination med T V-kassellspelaren LDL l JOO en lämplig bärbar utrllstning.!ör inspelning av TV-program 
i.färg upp till en timmes längd . 

•• Philips har ny ligen presenterat en enrörs 
farg -TV -kamera baserad på en helt ny vidikontYfl. 
Denna kamera är avsedd för i fars ta hand porta 
belt bruk och ger bi lder aven kval itet. som aldrig 
tidigare uppnåtts med någo n typ av en rö rs fargka
meror. Den korrekta fa rgåtergivningen oc h briljan
sen hos kamerabilden gö r det svårt att sk ilja den 
från återgivningen en trerörs studiokamera ge r. 

Färgkamera med ny vidikontyp 

Den balleridrivna fa rgkameran LDH8320 är 
uppbyggd kring en ny vidikon. Denna vidikon har. 
till skillnad från andra fargvidikoner. tre separata 
targetelektroder. en for vardera röd. grön och blå 
signal. Targetplallan är uppdelad i ell stort antal 
mycket smala remsor. Framror varje remsa är ett 
tunt fargfiher placerat. Detta filter är så utrort. all 
det släpper igenom endast en farg och är vidare 
arrangerat så. att varje tredje remsa får det blåa 
lj uset . var tredje det gröna och var tredje det röda . 
Remsorna är sedan hopko pplade så. att alla blåa 
är anslutna till en elektrod. a ll a gröna ti ll en andra 
och alla röda till en tredje. 

Kameran har objektivfaste av standardtYfl 
(C-faste) och alla vanliga typer av CCTV -objektiv 
kan användas. Utsignalen från kameran är en stan
dard videosignal (FBAS) med CC/ R-normerade 
synkpulser. Den i kameran ingående synkgenera
torn är uppbyggd kring en LSI-krets. Färgbärvå
gen är kristallstyrd och kopplad till linjefrekven
sen. 

Injustering av gråskalan sker enkelt på den till 
kameran hö rande 1.5 tums sökarmonitorn genom 
ett speciellt testläge. Denna sökarmonitor återger 
norm alt bilden från ka mera n men kan även återge 
den bild som spelas upp från VC R-spelaren. 

Upplösningen hos bilden anges t ill mi nst 250 
linjer och minsta belysning till 250 lux. ormal 
belysning bör dock vara cirka 1500 lux. Kameran 
har vidare automatisk ljusnivåreglering inom ett 
område 1:400. 

Vikten hos LDH 8320 är endast 3.5 kg och di 
mensionerna exklusive zoomoptik och sökare 
340 X 120 X8 5 mm. En verklig mini -kamera. 

Kameran kan strömfarsörjas på ett nertal sä tt. 
Dels kan den matas från en ackumulator. som pla
ceras inuti kameran. Dels kan den matas från en 
nätde!. som place ras i kameran i stället för acku
mul atorn. Vidare kan den ans lutas till ell ladd
ni ngsaggregat när ackum ulatorn är i kameran och 
dessu tom kan den matas från VC R-spelarens ac 
kumulator vid portabelt bruk. 

Priset på kameran LD H 8320 är cirka 26 700 
kronor exkl moms och den beräknas bli tillgänglig 
maj - juni i år. 

Bärbar VCR-spelare ror batteridrift 

Den nya portabla VC R-spelaren LDL //00 är inte 
bara en batteridriven VC R-spelare. Den är också 
den hittills mest avancerade VC R-spelare som sett 
dagens ljus. Många av de fu nktioner som återfinns 
på LDL 11 00 gör den lämpad för användning även 
i professionell a sam manhang. Alla bandtransport 
funktioner inklusive eject -tangenten manövreras 
med lätta tryckknappar med var sin lysdiod for att 
markera vi lken tangent som sist trycktes in. Samt
li!!a funktioner är c1cktf<lfliskl 'IHda ,)ch mall kan 
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II~ I. I 'ltilil" /lY" (, /l rl)l'\/..I/I/1(·""./IJr.lilr.~ II hru/..: 
LOH 8320. 
Fig 2. Tillsammalls med/ärg - II -!..i/l /lerUI/ 
LDH 8320 utgör VCR " pelare/l pli bildelI . 
LDH // 00. el/ lämplig II lrll~ lII il/gJor portubdt 
brll!... 

gå direkt frå n snabbspolning till start utan att ban
det skadas. På baks idan fi nns en kontakt for a n
slutning av fjä rr kontro ll. Bandräkneverket består 
aven fyrs ifTrig LE D-ind ikering. vilken visar den 
verkliga speltiden i sekunder. 

Möjligheter till redigering 

LDL 1100 ha r samtliga redigeringsfunktioner. 
som finns på den tat ionära modellen N 1520 plus 
några till. Man kan således göra bade insert. as
semble och sounddubbing (dvs inlägg av nya bild
avsnitt. skarvning av program och inlägg av ljud). 

När VC R-spelaren används tillsammans med 
fargkameran LDH 8320 finns en automatisk repe
teringsfunktion. som i assemble-Iäget backar ban
det ett stycke och sedan kopplar om till inspelning 
när bandet är synkroniserat med kamerasignalen. 

Vid avspeln ing kan man få -stillbild eller slow 
motion med variabel hastighet. Temperaturänd
ringar hos bandet finns en variabel bandspännings
kontroll for som kompensationsorgan. 

I avspelningsforstärkaren finns givelvis drop
out-kompensator och s k crispeningkoppling. Alla 
mOlorer är av likströmstyp och videOIrummans 
rörliga massa har minskats väsentligt. Videohuvu
dena är placerade på en tunn skiva. vilken roterar 
mell an de båda fasta trum halvorna. På della säll 
får servosystemet ett snabbare reglerrorlopp. vilket 
resulterar i avsevärt mi ndre tidsjitter hos den av 
spe lade videosignalen. 

Yttre synkronisering på två olika sätt 

Vid avspelning kan bandet synkroniseras fran en 
yttre signal på två o lika sätt: 

I det ena fallet låses bandet enbart till V -puber 

- -
if .... ,,'~ - -

~ ~ 'Ii 

, ........ .. IIJ 1!II!!I!!!I!lI ...... ~ - • !! 
w.:-

Ila hl1.., dt:1l ~ ltre ~1g.llakn llch mUll far .... amma lld :-. 
jittcr som vid normal avs pelni ng. 

I det andra fallet låses bandet även till H-pulser
na hos den yttre signalen. och man får en resu lte
rande videosignal med mindre och snabbare tidsjit 
ter. Detta läge används vid assemble-funkt ion "ch 
då VCR-spelaren skall anslutas till en tidbaskor
rektor. 

Vidcobandbredden uppgår till 3 MH z fö r tärg 
och 3.5 MHz for svartvit signa l. För lj udet finn s en 
mikrofoningång på såväl framsidan som baksidan. 
Ljuddelen har två kana ler . vi lka kan användas 
oberoende av varandra vid samtliga im,pelningsty 
per. Varje ljudkanal har både manuell och automa
ti sk nivåreglering vid inspelning. På fronten finn s 
ett uttag ror kontrollyssning med hörlurar och på 
bak sidan finns ett högtalaruttag. 

LDL 1100 väger endast lO kg utan ackumulator 
och har måtten 446 X 152 X 373 mm . Den kan un 
vändas både i horisontalläge och vertikallä~c. 
VC R spelaren kan strömrorsörjas från en ack 1I 

mulator. som räcker ror 90 minuters spe ltid (60 
min med kamera LDH 8320) eller fran en nätde!. 
som kan placeras i ackumulatorutrymmet. LDL 
1100 kommer att kosta cirka 16000 kronor exkl 
moms. och leveranserna beräknas börja i scptem 
ber detta ar. • 



Mikrodatorn i hemmen 
som hobbyverksamhet 
Mikrodatorn har på ett påtagligt sätt 
kommit att revolutionera industrin. 
Den kommer in i allt ner applikatio
ner, inte bara inom den renodlade 
elektronikindustrin utan även i till 
verkningssammanhang som tidigare 
tillämpat mekanisk teknik: 

Symaskiner, tvättmaskiner, spel i 
TV mottagare, motionscyklar etc är 
nagra exempel från objekt för hem 
matillämpningar som blir eller redan 
blivit mikrodatorstyrda. 

Ökade krav pa bilmotorns prestan 
da kan endast mötas med mikroda
torstyrning av tändfunktions och 
bränsle/ luftsammansättning. som "i 
tidigare har behandlat i RT. O s v! 
• Mikrodatorns fra mtåg berör oss 
alla. Studerande och redan verksam 
ma ingenjörer masle liira sig denna 
nya teknik. l annat fall finns det nog 
risk för arbetslöshet i sämsta fall eller. 
som alternativ, tråkiga, underbetalda 
arbetsbefattningar! Utbildningspaket 
och böcker börjar komma. Dock är 
det svårt att lära elementa om mikro
datorn genom att enbart läsa. Man 
rör sig ju över ett relativt nytt gräns 
snitt mellan elek tronik och progra m
mering. Många hade i början svart att 
acceptera detta. När det blev fel, titta
de teknikern pa oscillo kopet och pro 
grammeraren bläddrade idatorrem 
sorna. En närmare korrelering mellan 
elektronik och programmering sakna 
des. Det är här hobbydatorn kommer 
in. 

• Genom förekomsten av byggsatser 
eller läromedelspaket, hobbydatorkib 
i olika utföranden. är det nu möjligt 
rör alla alt själv praktiskt lära mik ro 
datortekniken för att pa längre sikt 
behärska gränssnittet mellan "hard" 
och "mjuk"-\ara. Den som i dag sat 
sar på självstudier i mirkodatorer i 
form av hobbyverksamhet jämsides 
med tekniska studier. banar en god 
väg får framtiden. 

• Naturligtvis är inte bara utbild 
ningsaspekterna en dri\ fjäder för de 
datorhobbyister som nu blir allt nera 
och allt aktivare också i Europa. De. 
som kommit över den första tröskeln 
a\ inlärningsstadiet. kan ha mycket 
nöje av sin dator. Det finns dataspel. 
som lagrade på kassettband eller hal 
remsor, vandrar runt mellan hobbyns 
pionjärer; basic-, assembler- eller fort 
ran -program för dem som vill använ 
da datorn för beräkningsändamal. 
bokföring, m m. Andra tillämpnings
områden är reglering av olika utrust 
ningar. t ex styrning av elupp\'ärm 
ningen i ett hus. Exemplen blir nera 
för varje manad som går. 
• Datorhobbyn har redan vuxit sig 
stark i USA med ca 40 000 utö,are. 
Inom ett år förutspår man skall det 
finnas hela 100000 entusiaster. Varje 
vecka startas en ny specialbutik för 
hobbydatorer. l Sverige finns Euro 
pas första ho bbydatabutik. Den följs 
säkert av nera, men man far nog rä\.. 
na med en langsammare och mindre 

entusiastisk utveckling än i USA, ty
värr. Där har man nämligen en annan 
grundsyn pa elektronikamatörer av 
olika slag och är befriade från den ge
nerellt sett nedvärderande (som natur
ligtvis i vissa fall kan vara berättigad) 
attityd som frodas speciellt i importle
den. där man besväras mera av än 
gläds åt stycketalsbeställningar från 
amatörer. l USA har man på ett helt 
annat sätt erkänt att elektronikhobby
verksamheten ger resultat i ökade 
fackkunskaper, som sedan kan kom
ma industrin till del: 

Exempel pa detta är olika kurser 
per korrespondens, som även innefat 
tar sammanställningar av och mät
ningar på byggsatser. Utbildningsme
todiken börjar dock få fotfäste även i 
Sverige, vilket är hög tid. 
• l det här RT numret presenterar vi 
en specialsektion om datorn som hob
by. Framställningen är brett oriente
rande. och vi hoppas att manga skall 
bli entusiastiska inför delta nya per
spekti\. Har du själv arbetat med en 
mirkodator i en applikation eller gjort 
egna innovationer på området är du 
välkommen att höra av dig till redak
tionen' 
• Vi kommer nämligen framledes att 
bevaka detta intressanta område med 
hopp om att tillföra läsekretsen nya 
kunskaper. nöje och praktiska erfa 
renheter i ., R T-anda ". 

FORSKNING 
Decimal dator 
snart möjlig! 

GL 

Mikrodatorsymposiet i Elcomas regi 
får Signetics processorer samlade un 
der tva dagar i mars 800 intresserade 
tekniker iStockhol m. 

Bland de intressantare bitarna kan 
man "I1ämna TWINsystemet, som är 
ett Ul\ ecklingshjälpmedel får mikro 
datorer. Systemet möjliggör utveck 
ling av programvara, systemsimule-

TRUNKEN 

TV-situation utan ord, 
al' W Sukoll'~ki. 

ring, PROM-programmering och nå 
got som man betecknar TWICE. 

Det senare alternativet innebär att 
mikroprocessorn i det systemet er
sätts med en kontakt som är kabelför
bunden med TWIN. På så sätt kan 
man söka fel i prototypen och prova 
den. 

Föredragshållare från Signetics var 
bland andra John Woodmall, ansva
rig får mikroprocessorer i Philips cen 
trala grupp i Eindhoven. och And)' 
Haines, ansvarig får Elcomas euro
peiska mikrodatorutbildning. 

R T fick tillr1ille att träffa de båda 
fåredragshallarna får en intervju. Vi 
fick bl a vet a att en deci mal dator 
skulle kunna realiseras om ca 10 år. 
Redan nu tillverkar Signetics kretsar 
där fyra lager används i monolitbric
kan . In och utgångar är dock anpas
sade får de normala" l" och "O" -ni
våerna. Det är dock fullt möjligt att 
tillverka kretsar med lO lager. En de
cimal dator skulle helt klassa ut da 
gens datorteknik. och det är väl inte 
orimligt att tänka sig detta med tanke 
på den utveckling som hittills har 
skett inom halvledaromradel. 

En annan fråga som kom upp var 
varför Europa ständigt ligger något år 
efter utvecklingen i USA. Ett bidrag 
är nog utbildningen pa högskolenivå 
som ofta är kritiserad för att släpa ef
ter. l USA reser halvledarspecialister 
runt till universiteten och informerar 
berörda professorer om den allra se
naste utvecklingen. Halvledarfirmor
na (i "Silicon Valley") bedriver även 
utbildning i de egna lokalerna får lä
rare av olika kategorier. 

Allmänt brukar man ju tala om att 
rymdprogrammet har givit det över
lägset största bidraget till halvledarut 
vecklingen. men det höll gästerna inte 
med om. 

Föredragshållarna hävdade i stäl 
let, all samverkan och kontakt mellan 
industri och utbildningsväsen hade re
sulterat i den snabba halvledarutveck 
lingen. grunden till det elektroniserade 
samhället. 

AKTUELLT 
Allvarlig 
och hotfull 

GL 

var utan tvivel den situation som Sä
po och polisledningen under regering 
ens fulla överinseende hade att möta 
da den för planerad terrorist verksam
het misstänkta gruppen sprängdes i 
Stockholm med gripanden och utvis
ningar som fåljd. Men icke desto 
mindre gör det ofta nog ett Grönkö
pingsmässigt intryck i sadana här af
färer. då de för aktionerna ansvariga 
visar upp får pressen delar av den ma 
teriel som diverse ligor uppges ha rör
fogat över får sina tilltänkta \alds
dåd: 

"Sadan här avancerad radiomate
riei ingick i terrorgruppens arsenal". 
visste nu dagspressen berätta under 

nerspaJtiga foton av, fårutom en pi 
stol och en kamera. ett mindre skap. 
där "den avancerade spionutrustning 
en" befinns vara - en liten privat ra 
dio om 5 W för 27 MHzbandetjämte 
en mottagare av scannertyp rör bil 
bruk! PR-apparaten är aven typ som 
sålts i tusental till bl a nöjesbåtägarna. 
och "polisscannern" kan vem som 
helst som studerar RT:s annonser 
komma över för 700 - 900 kr ... För 
ingen av dessa apparater krävs nagon 
form av licens, blolt en formell regis 
trering önskas får privatradiostatio
nen. 

Det finns uppenbart ingen på våra 
dagstidningsredaktioner som har nå 
gon större insikt i tekniska ting av det 
här ändå triviala slaget. inte heller 
finns den i televisionens nyhetsredak 
tio ner och kommentarkadrar. Det ter 
sig troligt all polisreportrarnas infor 
mation baseras på vad polisledning 
ens tales män finner får gott att delge 
de utsända vid presskonferenserna 
och man undrar: Anpassas graden al 
vederhäftighet i dessa informationer 
efter de syften (politiska etc) man vill 
uppna i varje enskilt fall. eller har 
man också högt upp i polisledningen 
bara dimmiga eller rudimentära kun 
skaper om "farligheterna" man be 
slagtar? - l det här fallet talas om 
"elektronisk utrustning i mängd" jiim 
te "material rör telefonkopplingar". 
Verkligen? 

För några år sedan råkade det 
(också nu aktuella) sovjetryska före 
taget Matreco ut får en kampanj. ini 
tierad aven fantasifull reporter i D V, 
som i löretagets enkla TV-antenn o<:h 
privatradioanvändning lyckades 'c 
ingredienserna till en allvarlig spion 
och radiospaningsaO"1ir ("med räck 
vidd ut till Eggegrunds fyr", min 
sann). En mängd lika snusförnuftiga 
som tekniskt pekoralistiska detaljer 
serverades läsarna - jämte suggcsti 
va foton av TV-masten - utan nagon 
källkritisk granskning - det hade JU 
torpederat en god story. 

Samma tidning lyckades ocha för 
några ar sedan tillkännage att SJ:s 
biljettsäljare på stationerna skulle ror · 
ses med "radiosändare" och annat fi 
nessrikt, som alllmänheten skulle 
kommunicera över vid köp av tva 
enkla till Emmaboda. Verklighetens 
mycket okomplicerade lilla taJrörstär 
karkrets måste ha känt sig hedrad! 

Också i ett misstänkt men helt obe 
styrkt fall av spioneri uppe i norr 
1976 antyddes förekomst av di\erse 
"materier' al suspekt slag. Mannen 
ifråga kunde icke fällas rör någon ilie 
gal verksamhet, vilket borde mana till 
eftertanke. 

Exemplen kan göras många. och 
som regel lockar okunskapen och 
missfårstanden mest till leenden vid 
läsningen. Nagon gang vill man väl se 
en rättelse, om saken bedöms som 
mer än lovligt vinklad och missför 
stådd. Men som regel händer inget: 
Den som innehar ett parti jäst bli r för 
stås automatiskt hembrännarkung 
och påträffas nagra meter sladd är en 
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potentiell dynamitard avslöjad! 
Det som definitivt inte är accepta

belt är att man vid referat av påstådd 
eller i något avseende bevisad brotts
lighet så bekvämt tar till klyschor och 
forenklingar som nu ofta sker. Det 
har, som bekant, långt tidigare än på 
1970-talet fOrevarit fall av långtgåen
de ti ll vitelser om innehav och bruk av 
vapen, radio etc som sedan inte visat 
sig hållbara vid rättslig prövning. Och 
då det verkligen är fråga om allva rl ig, 
systematiskt iscensatt brottslighet. av 
vad slag det vara må, är det ett oav
visligt intresse, att de medel som ve
derbörande använder eller ämnat till 
gripa fOr sina syften från början blir 
korrekt beskrivna för en stor publik, 
detta både som faktisk information 
och som underlag fOr aktiva skydds
och motåtgärder. Såväl pressen, poli 
sen som allmänheten har allt att vinna 
på en lite skärptare och mera under
byggd informationsgiv i raden av "af
färer"' i vårt land. 

"Radiopolismännen" 
i Mariestadsmålet: 
Dryga bötesstraff 

vs 

Den i RT:s marsnummer refererade 
affären med polismännen i Mariestad, 
vilka olovligt forfogat över, installerat 
och använt radiomateriel i en lägenhet 
i staden har resulterat i att tingsrätten 
dömt en polisman till 100 dagsböter 
medan två dömdes till 70 dagsböter. 
Åtalet mot en fjärde polisman ogilla
des. 

Tingsrätten dömde vidare de skyl
diga till att utge ett skadestånd om 
535 kr till lägenhetsinnehavaren. 
Hans f<istmö tilldömdes ca 800 kr i 
skadestånd. 

Den till kraftigaste bötesstraffet 
dömde polismannen fann rätten skyl
dig till en mängd lagöverträdelser: 
Han har begått hemfridsbrott. har 
forbrutit sig mot radiolagen genom att 
olovligen inneha och bruka radioma
teriei och han har foranstaltat om ille
gal avlyssning av enskild medborgare. 
Åtalspunkterna om olovlig avlyssning 
samt hemfridsbrott respektive förbe
redelse till olovlig avlyssning fann 
tingsrätten sty rkta i de två andras fall. 
Den i målet friade konstapeln var åta
lad fOr medhjälp till hemfridsbrott och 
för avlyssning. 

Hela polis kvartetten ingår, som 
Pejling omtalat. i Skaraborgs narkoti
kagrupp, och hela affä ren har sin 
upprinnelse i en utredning som spåra
de ur. 

Det är tillfredsställande att tingsrät
ten geonom sin dom eftertryckligt 
markerat att metoder och medel so m 
de här redovisade under inga omstän
digheter får tillgripas på en organisa
toriskt så låg nivå som här och under 
så lösliga former so m skett. Använd
ning av spionradiomateriel för avlyss 
ning kan icke legitimeras av andra 
omständigheter än sådana som direkt 
berör nationens säkerhet, och att göra 
gä llande att diverse knarkspanande 
ute i bygderna ("narkotikaspaning") 
hör hemma i den kategorin torde inte 
sanktioneras av särskilt många ens i 
dessa av droghysteri dominerade da
gar. 

Till ovanstående kan fogas, att det 
inte är länge sedan ett enhälligt justi
tieutskott till stor del underkände för
re justitieministerns, Geijer (s), för
slag. Det gäller telefonavlyssning men 
kan i stort ha giltighet också for and
ra ituationer. 

I samband med propositionsbe
handlingen hösten 1976 fann utskot
tet, att delar av förslaget var så kont
roversiella, att lagrådet måste se över 
texten. Remiss skedde också till JK, 
konstitutionsutskottet, RÅ m fl . 

Geijer tillstyrkte, om än med reser
vationer, att materiel som kommer i 
dagen vid telefonavlyssning skall få 
användas mot vederbörande också 
om saken avser annan brottslighet än 
den som från början foraniett avlyss
ningen. Eftersom detta inte alls kom
mer till uttryck i lagtexten, infann sig 
betänkligheter om forfarandet är fO
renligt med regeringsformen. Lagrå
det hävdade, att mera klara och defi
nierade lagrum måste arbetas fram i 
frågan om hur avlyssnade saker slut
ligen får användas. 

Trots att en tämligen all män upp
slutning skedde kring det utkast till 
lagtext lagrådet gjorde på egen hand, 
och trots att justitieutskottet också 
kom fram till att man måste reglera 
beslutad avlyssning på ett ej fullt så 
godtyckligt sätt, ansågs att lagförsla
get måste utredas ytterligare. 

HÄNT 
Bilradioinstitut 
har bildats 

US 

Under våren har de ledande bilradio
leverantörerna bildat en gemensam 
organisation som kallas Bilradioinsti
lUtel. 

Målsättningen , sådan den uttrycks i 
stadgarna, är snarlik SHF/:s och ta
lar om att man skall verka för en sund 
branschutveckling och sti mulera in
tresset för bilradio genom saklig infor
mation i olika former. I begreppet 
"bilradio" innefattas givetvis bilradio
bandapparatur, högtalare. antenner 
och "liknande audioprodukter för 
mobilt bruk". heter det i institutets 
presscirkulär. 

Det har i stort också tagit efter 
SH Fl :s arbetsrutiner på Hi fi-sidan 
och mätningar har sedan länge varit 
aktuella. Bakom fOrekomsten av de 
nya. enhetliga mätmetoderna, värde
ringsregierna och riktlinjerna för re
dovisning av prestanda, ligger strävan 
att underlätta for konsumenten vid 
jämforelser och val. Man utgår från 
de tillgängliga internationella normer
na som finns och får sålunda genom 
mätningarna etc grunden för en "fak 
taruta" att tillhandahållas i olika sam
manhang. 

Dessa Bilradiofakta infors av leve
rantörerna successivt under hösten 
1977. Bilradioinstitutet avser att sam
tidigt ge ut en broschyr med kortfatta
de köpråd och forklaringar till an
vändningen av data i faktarutan. 

Upplysningar om de i institutet 
medverkande fOretagen liksom exem
pel på aktuella mätanvisningar kan 
intresserade rekvirera från Bilradioin
stitutets kansli, som är liktydigt med 
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SHFl/SRL:s vid Sveavägen 17, 6 tr, 
III 57 Stockholm. 

- Det är ett gott initiativ att man 
på leverantörsidan tar fasta på och 
kanaliserar det stora intresse som se
dan några år råder ifråga om alla 
slags ljudattiraljer i bilar, en marknad 
värd miljoner numera. 

- Här har diverse skräp sålts sida 
vid sida med högklassiga apparater, 
och källarforetag har existerat jämsi
des med ansvarsmedvetna och ser
vicesinnade firmor - en ganska ex
akt spegling av tillståndet inom den 
"tunga" ljudbranschen for en del år 
sedan. N u får vi alltså forhoppnings
vis både en sanering på flera fronter 
jämte en stringentare värdering av bil
radioapparaterna, gjord av intresserat 
folk. Men man skall givetvis inte vän
ta sig underverk - mätningar är bra, 
driftbetingelser bättre! Det blir säkert. 
liksom i fråga om Hi fi , omsider frukt 
bara diskussioner om olika mottaga
res etc praktiska förmåga. 

- Vad man som konsument kan 
hoppas på är vidare. att leverantörer
na av bilradio och biltillverkarna/ 
importörerna kan fås att samverka li
te närmare än nu och att betydligt fle
ra interiör- och elsystemanpassade 
lösningar kommer fram, jämfor! med 
nu. 

- Samt, sist men inte minst: Har 
man någon policy i den nu allt över
skuggande och fOr betydande grupper 
oacceptabla försäkringssituation som 
inträtt? Den oerhörda stöldfrek ven
sen av de varor det nya institutet ar
betar med har fått forsäkringsbolagen 
att infOra fullkomligt prohibitiva vill
kor for fordonsägarna. Ämnar Bilra
dioinstitutet ta upp dessa forhållanden 
till överläggningar med forsäkrings
branschen? Vill man arbeta fram 
bättre integrering mellan fordon och 
den apparatur, som 100000-tals bil 
ägare, trots allt vad forsäkringsbola
gen vill göra gällande, anser som 
"standardutrustning" numera lika 
mycket som något annat' 

Vi hoppas att det nya institutet 
också vill ta sig an frågor som dessa, 
vilkas positiva lösning mycket av 
branschens lönsamhet kan komma att 
bero på i framtiden . Lycka till! 

Stereo i P 1 
från 1 april 
Lokalradions införande har på vissa 
håll haft gynnsamma "biverkningar" 
- Televerket , som sköter alla fasta 
installationer för rundradionäten. har 
funnit att man kommer billigare un
dan med att från början modernisera 
sändarbeståndet till stereo då man än
då är i f<ird med all bygga ut fOr 10-
kalradiostarten. 

Sålunda har nu både Stockholm 
och orrköping sedan drygt en må
nad stereosändningar i P l. detta be-

tydligt tidigare än avsett. Och i Söder
tälje invigs den 9 maj en 900 W kraf
tig slavsändare som tillkommit i sam
band med lokalradions igångsättande 
- Södertälje blir ju ett av de stora 
distrikten (jämte Borås). Södertälje 
har alltid haft problematiska mottag
ningsforhållanden med låg f<iltstyrka 
och störd mottagning, trots den relati 
va närheten till Nackasändaren. Nu 
kommer man att få tre radioprogram 
i stereo och ett i mono - lokalra
dions. För TV 2 har man tidigare haft 
en egen slavsändare i Södertälje. Allt 
kommer nu att koncentreras till den 
nya anläggningen nära hamnen. 

I övriga landet fortgår utbyggnaden 
efter de riktlinjer R T redovisade i ap
rilnumret: Uteslutet är dock inte ännu 
snabbare f<irdigställande på flera orter 
än som uppgivits. 

MARKNAD 
Momshöjning, 
devalvering, 
prisstopp ... 
- full effekt av samtliga åtgärder tor
de inte nås förrän under andra halv
året, om vi ser till exempelvis verk
ningarna i detaljhandelsledet och för 
hemelektroniken. Den i skrivande 
stund stillastående avtalsrörelsen är 
dock en osäkerhetsfaktor som bran
scherna känner av oavsett allt annat. 

Det all männa prisstoppet gäller 
t o m 31 maj och avser ju också im
portvaror. Dispenserna inom hem
elektroniksektorn har varit ytterst få, 
om ens några. 

Den konsumtionsminskning som 
avses med alla åtgärderna torde inte 
inträffa förrän under andra halvåret. 
Genomslaget av devalveringen eller 
nerskrivningen av kronans värde 
(som i prak tiken stannade vid ca 
4 - 4.5 % utåt) blir tämligen elastiskt 
- prisstoppet hejdar den fulla ver
kan. [ skrivande stund verkar det inte 
som om t ex priserna på TV-mottaga
re annat än i mycket måttlig grad föl 
jer just de där 4 procentens nivåskill
nad eller också uteblivit helt; handeln 
har änn u inte kunnat ta ut någon höj 
ning for nominella 6 % och dessutom 
har vi ett omständligt dispensforfa
rande, som gör att bedömare anser att 
de begärda eller tilltänkta höjningarna 
inte når full kraft förrän devalvering
en reellt visat sig också i högre in
köpspriser från leverantörerna, alltså 
längre fram. 

Ännu i april - maj hade hemelek
tronikdetaljisterna överlag inte märkt 
någon direkt rusning efter varor, men 
kanske har de få nyheter som debute
rat på vårkanten i en del fall sålt ut 
ovanligt fort. Man har normalt alltid 
mattare säsong så här års . - Å andra 
sidan har då många leverantörer väl 
digt lite att erbjuda från lager; mycket 
är slut. Och de som rusar iväg nu fOr 
att handla innan saker blir dyrare kan .... ~ knappast räkna med några högre ra- III"'" • 



JOS" Y K I r 

QylJdroJite 

JOSTYKIT 

JOSTYKIT 

AT 468 IIOUADROLlTEII rinnande ljus 
AT 468 är ett rinnande ljus med tvä 
funktioner och 4 utgångar. Med en om
kopplare, kan man välja mellan konstant 
rinnande ljus eller musikstyrt. Med rin
nande ljus menas, att lamporna pA de 4 
utgängarna tänds, en efter en. Anslutes 
flera lampor till varje utgång blir det en 
fantastisk effekt. Med AT 468 kopplad 
till en förstärkare, fAs effekten, att lam
porna tänds och ~Iäcks i takt med mu
siken. Max. belastning per kanal : 400 W. 
Inbyggnadsläda B 46B . . Kr 57:00 
Byggsats . . . . . . Kr 19B:OO 
Färdigbyggd . .. ..... . . . Kr 240:00 

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

JOSTYKIT 

/ 

Inbyggnadsläda B 465 . Kr 57 :00 
Byggsats. . . . . . Kr 173:00 
Färdigbyggd . .. .... Kr 215:00 

SuperJite 
AT 465 3 - kanals ljusorgel. 
Blinkar i takt med musiken, med 
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
lator med gemensam reglering av 
alla kanalerna. Avstörningsspolar 
och strömbrytare i ngllr. Passar alla 
förstärkare upp ti II 60 W. 

~utjl{ · Göteborg. :}f4'ntÖ JOSTYKIT 
JOSTY KIT har utöver postorderförsäljning även direktförsälj
ning genom vllra butiker i Malmö och Göteborg. Hela vllrt 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 pil Övre Husargatan 12 ( nya Anne
dal I.Kundparkering i huset. 

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

Välkommen in 

Elektronik för 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 från minsta 
experiment till största orkester
typ. Komponenter har vi: IC's, 
kondensatorer, motstånd, mät
instrument, rattar, lampor, trans
formatorer - Nej stopp l! I 
beställ katalogen här bredvid och 
se själv. 

I 

JOSTYKIT 

StroboJite 
AT 466 - Stroboscop/ljusorgel 
AT 466 är ett stroboscop med 
urladdningsrör - ledtal 1,5 vid 18 
DIN. Tre funktioner: Direktstyr
ning frlln högtalarsignal. Slavstyr
ning frlln andra lampor. 1/1000 
dels fördröjning. Justerbar blink
ning mellan 1 - 10 blinkningar per 
sekund. Inbyggd reflektor. 

Till Josty Kit AB Box 3134 200 22 Malmö 3 
O JOSTY KIT katalog 1977 
O . Gratis fyrfärgsbroschyr över alla byggsatser 
O ex. av byggsats typ ••.•.• mot postförskott a'pris Kr •• •• 

Namn . . .. .. . 
RT 577 

Utdel n i ngsad ress 

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

Föredrar du att ri nga ti ll oss finns vi pil 040/126708, 
126718. Och du är alltid välkommen till vår 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. 
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batter. Sådana torde däremot gå att 
forhandla sig till närmare sommaren, 
just i skarven mellan säsongerna in
nan nya modeller skall in i detaljhan
deln . 

Men hur blir det sedan? RT har ta
lat med några stora Hi fi - och TV-le
verantörer, och det befinns att situa
tionen i mycket beror på vilka valutor 
man gör inköpen i resp hur långsikti
ga avtal man träffade redan 1976. r 
leverantöriedet rör det sig ju mest om 
J apan-gjorda varor, men dessa köps 
vanligen hit antingen i USA-dollar, 
D-mark eller belgiska franc . t ex. Här 
blir de individuella anpassningsnivåer
na avgörande. I ett par fall har man 
varit så forutseende att man mot slu
tet av 1976 helt enkelt kalkylerade in 
en viss nerskrivning av kronan i sina 
avslut for 1977 och därmed kompen
serat sig helt eller delvis: 

- Vi behöver inte höja priserna 
annat än som en ren justering, säger 
t ex en stor Hi fi -importör som gör si
na avslut i BFr. I praktiken blir hans 
priser fOr 1977:s tre sista kvartal stil
lastående, "de gamla" på befintligt 
sortiment. 

Andra halvåret väntar man dock 
en avmattning och har dragit ned 
budgeten på många håll, inte minst 
varuhusen. Alla menar dock att utfal 
let av avtalsrörelsen betyder mycket 
li ksom eventuella sparsti mulerande 
årgärder regeringen kan vän tas ta till 
- sådana får ju kännbar effekt på de
taljhandeln i allmänhet och på kapi
talvaror i synnerhet. 

HÖRT 
Gitarrstjäma, 
ovanlig musik 
i ny direkt-LP 

VIRTUOSO G UlT AR. Laurindo A /
meida. Direktgraverad 30 cm ste
reo-LP fOr 45 varv, Crystal Clear. Li
mited Edition Direct to Disc Recor
ding. CCS 8001, San Francisco 1977. 
Svensk distribution: Tonola AB, 
Bromma. 

Både ovanlig och - i det här sam
manhanget - oväntad musik bjuder 
USA-bolaget CC på med en av de se
naste produktionerna, ins pelad hu
vudsakl igen i julveckan 1976 hos 
Kendun i Burbank, där Lee Hirsch
berg ansvarat fö r en "live mix" under 
Kelll Duncans och Richard Doss tek
niska överinseende. Den i många lä
ger omåttligt populäre gitarri sten A1-

meida är på si tt sätt ett säkert kort att 
satsa på, och antagligen nå r man en 
ny publik med den här skivan, jäm
fOrt med den som hittills slitit produk
terna från skivstsällen på blotta vitt
ringen av maffigt direktljud att få då
na ut - men sådana effekter bjuder 
knappast Virtuoso Guitar, och, det 
skall sägas, inte särskilt mycket av 
"gitarrvirtuoseri" heller - däremot 
medverkar en ypperlig cellist, som 
nog fOr många blir största behåll ning
en av skivan. Jag får tillstå att jag, 
utan att vara expert på gitarrsolister. 
aldrig uppskattat Almeida sä rskil t 
mycket. Han är en rutinerad räv med 
sina mer än 50 LP-produktioner, film
och TV-program i hundratal och ota
liga framträdanden: han har även fått 
10 Grammy och är alltså en gediget 
kommersiell instrumentalist. tillika en 
som man till fOljd av detta säll an kan 
vänta sig något mera spännande eller 
nyskapande av. Han har dessutom en 
i min smak ganska plåtig gitarrton, en 
hård och metallisk, "fattig" fra mto
ning, som i grammofonsa mmanha ng 
ytterligare tycks accentueras; foga av 
värme och klangsötma finns vanl igen 
kvar i den ljudbilden. 

Däremot : För kompositören Almei
da bör man reservera positiva o mdö
men . Han har fak'tiskt skrivit åtskillig 
god musik under å ren, och hä r bjuds 
man just ett par prov på hans skapan
de som, i motsats till hans solospel. är 
personligt varierade, ibland finstä mda 
och geno mgående intressan ta jazzim
pressioner vil ka fOrtjänar lovord. 

Med sig på de här två skivsidorna 
har han basisten Chuck Domallico, 
C/are Fisher, som trakterar piano och 
elpiano, batteristen Chuck Flores, 
Emil Richards, vibrafon och marim
ba. samt slagverkaren Aime Maurice 
Vereeck. - B-sidan låter höra Almei
da och Flo res ihop med cellisten Fre
deric Seykora. 

A-sidans inledande gamla nummer, 
Yesterday, väcker inga större fO r
hoppningar till liv hos åhöraren. Ha
bilt. rutinerat och matt - alls inget av 
den "dramatiska tolkning" som map
pens text flåsar om. 

Jazz-Tuno al the Mission heter den 
(kyrk ligt inspirerade?) ballad som Al
meida skrivit och som följer . Här 
bjuds man på riktigt fin, inspi rerad 
och personligt framfOrd musik med 
långa vackra melodibågar. en sk ick
ligt disponerad rytmsida och levande 
tempoväxlingar i en atmosfär av äkt
het och skapande. Många kom mer 
med rätta att tycka om J azz at the 
Mission. 

Late Last Night är till hälften ett 
Almeida-opus, och denna " up-tempo 
selection" är också utan vidare god 
jazz, men man sitter och undrar : De 
här harmonierna verkar märk ligt be
kanta ... ? Hårdare markerad musik, 
fastare strukturer än i föregående 
nummer. Här spelar Almeida och Ri
chards i mera bundna register och 
med knappare medel än i den lj usa 
och lyriska Mission men resultatet är 
tilltalande. 

Den här LP-produktionen sägs av 
CC innebära "en minnesvärd bland
ning av två musikaliska stilar. jazz 
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och klassiskt ...... men det är ett un
derstatement. B-sidans svit fOr gitarr 
och cello i tre satser (sonatform har 
varit vägledande) av den brasilianske 
kompositören Radames Gnattali är 
bara delvis en självständigt bärande 
komposition. De eklektiska dragen = 
influenserna av olika stil a r, påverkan 
av uttrycksmedel och fO rebilder, lyser 
sta rkt igenom. Satserna är Allegretto 
comodo, Adagio och Com EspirilO. 
D en forsta är mycket kort. mest i piz
zicatoform, adagiot med sina svävan
de dialoger fOr cellon och gitarren in
terfolieras aven hel del perkussiva in
satser som känns fasligt malplacerade 
och utan organiskt samband med de 
två instrumentens stämmor, men. 
som blir uppenbart under framforan 
det, har Gnattali inte kunnat frigöra 
sig från diverse som "folkloristiska" 
uppfattade drag. Dessa verkar oftast 
disparata i kompositionen. Man på
minns annars om en rad fOregångare 
(utan några jämforelser!): där är re 
miniscenser av Rachmaninov, av de 
Falla och -förstås av VilIa-Lobos. 
Det är ingen lätt genre. och bara 
stundtals övertygar Gnattali om sina 
intentioner. Ty bland alla ideer som 
inte bär, alla oavslutade ansatser och 
melodifragment som inte utvecklas i 
sviten finns avsnitt av äkthet och 
originalitet mera än' utanverk och 
spänningslösa melodilinjer. takter då 
man lyssnar till en framväxande, upp
fo rdrande och alldeles ursprunglig 
musik med rötter i ett temperament 
och en tradition som skulle kunna ha 
mycket att till fOra oss. Nu stannar so
naten eller sviten vid en pretentiös 
form utan något homogent innehåll. 

Den klara ljuspunkten är cellisten 
Seykora med sin stora, sjungande ton. 
mustiga ansats och sina härligt ut 
klingande fra er. som verkligen gyn
nats av upptagningen, inte minst då 
han spelar i de höga lägena. 

Frånvaron av någon solidare bas
svärta i hela skivan (till fOljd av musi
ken) har inte medfort någon mera ut
präglad mittlokalisering av vare sig 
bas eller andra klanger. Flera av num
ren lever på sina växlingar och instru
mentalistchorus. och då finner man 
att musiken ganska genomgående 
hörs antingen från den ena kanalen el
ler från den andra utan påtagligare 
mitt balans. Det är dock knappast nå
gon nackdel vid den här småsättning
en. 

Ljudtekniskt är det fråga om en 
smakfullt och återhåll samt gjord pro
duktion med lite. av den nya målsätt 
ningen for ögonen: Låg distorsion 
mera än någon brutal inkörning av 
klangblock. Här finns fina strängef
fekter, några tu m- och slagverksfigu
rer sparsamt insatta och så cellon, 
som har en levande lyster och nobel 
närhet i lj udet. 

A-sidan är inte fullt utfylld: Speltid 
12 m 40 s. B-sidan: 12 m 57 s. 

Vi kommer snart att få höra mera 
av C rystaJ Clear, trots att en av bola
gets senaste produktioner tyvärr må
ste kasseras - en risk man ofrån-

komligt löper med direktgraverings
tekniken, jfr Sheffield-skivan med 
Harry James, som nyligen anmälts 
här. Det är intressant och lovvärt att 
man musikali skt breddar intresset for 
de här ljudtekniskt rena och dynamik
rika sk ivprodukterna - även om 
man , som här, kunnat gö ra bland
ni ngen mindre artfrämmande mel lan 
skivsidorna. 

Vid avspelningen använd apparatur 
har omfattat: 

Förstä rkeri Yamaha C2!B2, skiv
spelare Dual 721 , pick up Shure V- IS 
lll, högtalare B & O M 100 samt ett 
par ljudledningar av specia lutfOrande. 

LÄST 
Liten lättläst 
mikro datorbo k 

U S 

Håkansson, Bertil: Den mångsidiga 
mikrodatorn. Utgiven av Svenska in 
gen jörssa mfu ndet/ l ngen jörsforl agct. 

IS BN 9/-7284-086-2. 
Utbudet av litteratur om mikroda

torn är än så länge ganska skralt. sär
skilt vad gäller svenskspråkig sådan. 
Ett välkommet tillskott är den här bo
ken som ger en orientering om mikro
datorns olika användningsområden 
jämte en kort genomgång av dess 
funktion. För dem som vill lära sig 
mikrodatorns funktion på djupet är 
dock detta inte rätta litteraturen men 
det är inte heller syftet med boken. 
Den vänder sig i stället till dem som 
vill få en teknisk allmän bild av detta 
nya område. och där fyller boken sin 
funktion utmärkt. 

Ett intressant kapitel är "Halvle
darteknikens historia". 

De olika tillämpningsområden so m 
behandlas ligger inom verkstadsindu
strin och på instrument- och terminal 
sidan. 

Boken är liten, 96 sidor, men rym
mer ändå mycket information. Den 
lämpar sig väl fOr dem som i något 
avseende kommer i kontakt med mik-
rodatorn eller som behöver en grund 
fOr vidare studier i ämnet. 

GL • 



••• fyra ess från BE[KmAn 
alla med 1 års garanti, 14 dgr returrätt 

sinclair 99:-
Cambridge Scientific 

8 siffror 
+-x+ 
sin, eos, tan 

sin,' eos,' tan' 

re eX Inx 

Fx ~ x
2 

M +, M- , MR, Mex, Mc 

Både flytande 
komma & exponent 

grader & radiane • 

inkl batterier, fodral & instruktion 

sinclair 195 :-+ 
GT kvartsur med datum 

10 20 

80 x 45 x '4 mm, tim, min, se k, datum 
Exakt tid i bilen, båten - för 
PR-radion, mörkrummet m m 
inkl. batterier, fästbygel & dubbelsid. tejp 

TV-spel 
* 4 olika spel, 3 olika spelljud 

* Poängmarkering med siffror 

* Ställbar spelarstorlek 

* Ställbar bollhastighet 

* Uttag för batteriel iminator 

* Passar alla IV-apparater 

• 
•• 

295:-

Hockey 

395:-

Senaste flugan 
i U.S.A. 

Leta' metall-
föremål i marken, 

Skattjakt 
med metall

detektor snön, vattnet -
inomhus - utomhus. 
Värdeföremål på 
badstranden, propellern 
i vattnet, mineraI
förekomsten i berget, 
rör och kablar i väggen 
m.m.m.m. 
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UTBILDNING 
I Willibalds 
tecken på SR 
Lätt rorvirring präglade dragen på 
mången som av misstag öppnade dör
rarna till S R:s Studio 5 dagarn a 
28 - 30 mars: Vilken exotisk sekt ha
de samlats i det Avhuggna huvudets 
tecken? Vil ka kultåtbörder avspegla
des i de - mer än 50 män och kvin
nor - fo rsamIades stumma åtbörder 
med vänsterhanden pekande upp bak
om huvudet? Vilka flagellanter upp
trädde som ett prästerskap på podiet 
med huvudet höljt i taggiga järnkro
nor? Vilka inaugurationsriter utspela
des då skäggiga män lät ljusstrålar in
tränga i andras hörselmuskulatur och 
varror låg en vitklädd man på knä 
medan en annan under rorsamiingens 
mässande högtidligt skred runt i cir
kel, skramlande med silverne mynt i 
sin öppna hand? 

Lätt svarat: Det va r TKL!Kjell 
Stenssons sto ra konsthuvudsemina
riu m ror Ij ud- och teatertekniker från 
SR, R ikskringkastingen, D anma rks 
Radio och Yleis rad io och med inbjud
na roreläsare och gäster från England, 
T ysk land och Holland. 

"Ett nytt och spännande medium" 
kallades f ö K K-tek niken (Kun st 
Kopt) i en presentation i P2 annandag 
påsk, och just spännande är nyckelor
det: Ute i Europa har tyskarna fra m
ror allt varit pionjärer for KK-tekni
ken med RIAS och Sender Freies 
Berlin som roregångare. Tyskarna 
har nu producerat mer än 50-talet ry
sare, hörspel och dramer (men musik 
är man återhållsam med) för det nya 
rumsliga stereomediet. som RT tidi
gare presenterat i dess tekniska hu
vuddrag; ursä kta vår Witz . Från just 
RI AS närvar nu Ulrich Gerhardt och 
foreläste om produktionserfarenheter
na från de tidigare KK-produktioner
na med prov ur bl a den berömda 
sf-fantasin Demolition; en korsning 
av kriminalpjäs och science ficti on
drama. 

De tunga tekniska geno mgångarn a 
bestods av fo rskaren H-J Platte, assi
sterad av den kände dr G Plenge fr ån 
Tekniska högskolan i Aachen . Platte 
forskar egentligen i hörselhjälpmedel 
och ha r då ut rort mängder av rorsök 
med konsthuvud. Till SR-seminariet 
medrorde han sin institutions senaste 
skapelse; där själva skal len il la Neu
mann och Sennheiser, AKG m fl 
övergivits till fo rmån ror användning 
av inspelningsteknikerns egna hörsel
o rgan. Se bild här intill . Fixerade till 
ett slags pan nband ligger två mät
sondmikrofoner från Briiel & Kjaer, 
vilka kanalisera in i bärarens hörsel
.gångar. De prov som gjo rdes - se 
inledningen! - och de band från Aa
chen vilka spelades upp fi ck erkän
nande som uto mordentliga i många 
avseenden , men minst 50 % av audi
to riet hörde likväl under de här tre da
garna precis allting utan fastlagt mitt
intryck och med lj udbildens tyngd
punkt rorl agd ovanfo r/ inuti skall en till 
vänster. Detta ä r KK-teknikens lik a 
oforklarade som besynnerliga tillkor
takommande. denna brist på ak us
tisk t median plan och frontloka lisering 
av stereoljudet, som man forskar in
tensivt for att råda bot på. 

Wi/libald senior hälsade SR -gästerna 
välkomna till KK -symposiet å det 
avhuggnaste. In genom ena örat och 
ut gellom det andra gick Musiktekni
kens anvisningar . .. 

Platte uppehöll sig ocksa vid stöd
mikrofontekni k, elektroniska filter 
och utjämnin gskretsar for signal be
handlingen och hade också gjo rt jä m
rorelser mellan olika hörtelefontyper i 
Aachen-labbet. 

Exempel bestods vidare i tal och 
ton av chefen ro r BBC.·s Operationai 
Department/Radio, mr GeojJrey Ma
nuel, som medrorde BBC:s experi
mentanordning, helt enkelt en . liten 
cirkulär plexiglasskiva. vars centrum 
bä r en axel på vil ken tva mikrofoner 
fästs. BBC har gjort rorsök i såväl 
studios som i Albert Hall m fl lokaler 
och spelat in, ibland med två små 
enkla Sony ECM-Sl -system: Förbluf
fande fint resultat, trots en märk bar 
fä rgning av ljudet från de små elek
tretmikarna. 

Frågan är om inte den bästa och 

Från övningarna: Här övervakar den 
liusbärande cerenwnimästaren Gre
win att dr Platte rätt justerar in Aa
chen-kronan på mr Manuel, BBC, 
frivillig fijrsöksperson. 

Så här ser Plattes et al kOllsthuvud 
ut. Neumann etc anser de vara ett 
passerat stadium, som man inte kan 
fä gott resultat med tillfijUd av okon
trollerade impedanifOrhållandell, 
örmuskeldimensiollering m m. Givet
vis blir nästa steg att man totalinteg
rerar upptagningsmikrofonema med 
bärarens öron i stf denna något 
otympliga "krona" att bära på skal
lell - tung och svår att rikta blickstil
la Ull der lållg tid. - Märkfilterelek
troniken alIslulelI l v! 

Så här ser Aachen-skallen ut, buren 
under reellafijrhållanden, som Karl
Otto Valentin denwnstrerar. Mikro
fonhöjd ifijrhållande till öra saknar 
betydelse. Men här har inte kapseltill
ledarna letts in i bärarens öron, märk 
väl. 

TELEFON 
NYTT 1980 

Den välkända populära telefo nen från lV-serien "ARVINGARNA" . 
Med tryckknappar eller fingersk iva i 3 färger. 
Även andra eleganta modeller med tryckknappar eller finge rskiva 
i flera mysiga färger. 

Nu även i högtalande telefoner och ta löverföringsapparater av flera 
s lag med 1980 talets funktio ner. Elektronis ka automatiska num
mersändare av o lika kapacitet. Snabbtelesystem med flera nya 
möjligheter och rad io- FM paging system med många finesser. 

Ännu några ombud sö kes . Kontakta gärna tel.m. 031/75 1343 -
060/ 156834 - 08/34 50 60- 2 7 37 00 - 026/ 18 33 33 - 0920/ 
55444 - 036/ 111 9 21 - 0 18/122022. 

Telefon Nytt - box 3061 - 171 03 Solna för vidare information. 
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utpräglat mest rumsliga och distinkta 
stereon med KK-tekni k gjo rts av 
SR :s Christer Grewin, Lj udtekniken , 
som lät deltagarna höra smakprov på 
ett radiodrama i den na tek nik . Gre
win var f Ö kursledare under SR-semi
nariet. 

F n är bl a den kände tys ke ak usti
kern Damaske i Göttingen i fä rd med 
att fullborda ett " total ru msligt" ste
reosystem med 360 graders täckning 
från blott två högtalare, detta som ett 
bättre alternativ till 4-kanalstereon . 
Men från japanskt håll ä r man heller 
inte overksam : Till seminariet hade 
kommit Y Kasuda, Japan Victor Cor
poration, so m visade del s JVC:s 
nyaste projek t - däribland HM 200 
E hörtelefon-öra - samt de anord
ningar och kretsa r JVC experimente
rat fram for att från ett huvud-inspe
lat material simulera ett 360-gradigt 
lj udfä lt med också bara två högtalare, 
al ltså inga lurar etc hos lyssnaren . 
- Två personer åt gången ku nde 
lyssna på demonstrationen, som krä
ver en fix placering av vederbörande. 
Ett utmärkt res ultat hade också upp
nåtts. och det kunde nu jämforas med 
"konventionell" 4-kanaltekn ik från 
tape. Runt-o m-intrycket var högst il
lusori kt . 

Kasuda va r dock mycket tveksam 
om JVC tänker marknadsföra dessa 
nyheter, bl a en fantast isk " ry md
hjälm" man byggt for att med minst 
fyra ljudkällor (!) fa en sa mverka nde 
frchensg.an ~ ~tralad mOl örat till för -

OSCILLOSKOP 
med KVALITET 
till LÅGT PRIS 

OARTRON typ 012 

Stor skärm 8 x 10 cm 
Två kanaler DC-15MHz 
Känslighet 1 mV- 50V/cm 
Svephast. 0,1 us- O,5s/cm 
Trigger Int/Ext 

AC, ACF, TVP 
Stor!. 31 x 16,5 x 40 cm 

Vi har många andra kvali tets
instrument till låga priser för 
service och laboratorier. 

Begär data blad och 
priser. Tel 0451 / 1 51 39 

Skandinaviska 
ELEKTRONIK-centralen AB 
Box 23, 281 01 HÄSSLEHOLM 

Info rmauonst,anSl 60 



mån for bättre lokalisering. Hela tek 
niken med bi-foni och annat är ännu 
så ny, att man inte vill fOra ut den i 
full skala. 

Intressanta experiment, demonstra
tioner och diskussioner med tanke
väckande inlägg både från radio dra
masidans fOreträdare och musiktekni
kerna avrundade dessa fortätade tre 
dagar hos SR, som har stor heder av 
detta Europas farsta professionell a 
KK-seminarium. I USA har man se
dan flera år ägnat tekniken upp märk 
samhet på universitetsnivå. främst i 
Wisconsin, befanns det. 

Och Willibald då? Jo. så har man 
på SR döpt sitt Neumannhuvud från 
1973. Egentligen W junior - Willi
bald Senior är det gamla skyltdockhu
vud som grinade mot besökarna i 
entn!n till studiokorridoren. Det an
vändes en gång fOr diverse mätningar 
och forsök . Se bild. 

U.S. 

EVENEMANG 
KTH-jubet: 100 år 
firas under 1977 
Den 14 maj arrangerar Stock hol ms
teknologerna ett quarnevalståg ge
nom stan, dymedelst bidragande till 
KTH:s värdiga sekel firande - fast 
studentkåren bara är 75 år. inte 100. 

Jubelåret 77 skall den stora univer
sitets- och högskolereformen genom
faras. För KTH börjar också en ny 
epok, och en rad symposier, inblickar 
i forskning och utställningar m fl akti 
viteter marke rar bland annat högtids
året. Allmänhetens dag är ett sådant 
inslag 14 -15 maj, då bl a Unga fors 
kares utställning visas, flyttad från 
Tekniska museet till KTH som he
dersbevisning. 

En praktisk detalj: Numera är väx
elnumret till högskolan 08-787 70 00. 
Direktnummer till jubileumssekreta
riatet: 7878776. Arrangemangen 
härifrån tar också fasta på att under
visningen faktiskt har anor från 1827 
redan - KTH fyller alltså också 150 
år 1977. 

Bertil Bjuret 
hedersdoktor 
Bland de 14 teknologie hedersdok . 
LOrer som KTH utsett och vilka den 
17 september promoveras i sam· 
band med dubbeljubileet för hög· 
skolan finns generaldirektör Bertil 
Bjurel, Televerket. 

Om Bjurel heter det, att han hela 
sin ingenjörsverksamhet varit knu · 
ten till Televerket, där han i ledande 
befattningar i Telestyrelsen verk · 
samt bidragit till den höga kvalite
ten hos det svenska telesystemet. 
Vidare har han i hög grad deltagit i 
utländskt teletekniskt samarbete 
och är sedan 1975 vice preses i 
Ingeniörsvetenskapsakademien. 

FIRMANYTT 

Nya distributörer 
för Audio Lab AB 
Från den I april 1977 har Audio Lab 
AB. generalagent fOr Stax, Spendor, 
Fidelity Research samt de japanska 
skivbolagen Al, A udio Lab och Three 
Blind Mice, överlåtit ensamrättsfor
säljningen i Sverige av samtliga des
sas produkter till GJR i Bromma AB, 
Abrahamsbergsvägen 27. 161 45 
Bromma. GRJ kommer att sköta fOr
säljningen och alla kontakter med bu
tiker och konsumenter medan Audio 
Lab, som hittills, står fOr marknadsfo
ringen. 

Samma arrangemang har for samt
liga Audio Labs produkter gjorts i 
Norge med Four Aces Electronics 
A/S, p O Box 12. 1335 Snareya. 

SLINGAN 

- l denna bandspelare. en tvaspå
rig Studer A 67. spelas det nermixade 
slutresultatet in. K var pa tapen blir 
den fardiga produktionen, som sedan 
går till pressning. 

(HiFi & Musik, avdeln rationell, ny 
teknik) 

- Vissa centertalare ger ibland in 
tryck av att ä ven munväder tillhör de 
fOrnyelsebara energikällorna. 

(SvD om jordbruksministerns indu
strikritik) 

- Kan vi stå ut med dessa fruk
tansvärda TV-antenner överallt, kan 
vi nog klara en liten vindsnurra också. 

(Energiminislern, sIatsrådet Olof 
Johansson, om vindkraflförsörjda fri
tidshus) 

- Dynamiska fOretag produktut
vecklar med tanke på morgondagens 
konsumenter. De måste vara på sin 
vakt, så att de inte tar alltfOr stort in
tryck av dagens konsumenter. 

(Göran A Ibillsson i SvD) 
- Hade de levat på medeltiden. 

hade de säkert aldrig accepterat bok
tryckarkonsten! 

(Ulbi/dningsminislern, sIatsrådet 
Wikström, i Nordiska rådet om Nord
Sal-projektets motståndare) 

* 
Yamaha-testet m m 
i RT för april: 

Till fOljd av missar i sättning. korri 
gering och bildrnontage finns en del 
felaktigheter i artikeln. Sålunda skall 
fig 24 ha det korrekta värdet på spän
ningsderivatan 67 V / liS. ej 57 som 
står. I spektrogrammen på sid /6 har 
skalomfånget fallit bort liksom fre
kven sangivelserna - det rör sig i alla 
fall om 90 dB under noll (och de två 
tonområden vilka å terfinns i texten). 

Att det kommit att stå "strömrust
ning" etc i st for strömrusning torde 

AB AERO-TELAW AIEW PRESENTERAR: 

LVS-16 
II 

BYGGSATSER eller FARDIGBYGGDA och PROVADE DATORER 
För dator-hobbYlsten finns nu ett 16-bitars rninl- L YS-1 6 
datorsystem. litet och kompakt som en Hi -Fi an 
läggning men flexibelt och nästan lika kraftfullt som 
en professionell minidator. Centralenheten L YS-16 
arbetar med en ordlängd på 16-bitar och 59 instruk-
tioner. Den är uppbyggd kring National Semicon- TermilYS 
ductor"s mikroprocessor GPC/ P. Ett bandspelar-
interface gör det möjligt att lagra program och 
data på en vanlig kassettbandspelare. 

Bildskärmsterminalen TermilYS är en separat bygg-
sats. helt teletypekompatibel med både alfanume-

4K RAM 

- Centralenhet ink!. manual 
4K RAM. 1/4 PROM med mini OS. 

- bandspelanilIsats. TTY utgång 
- lackerad plåtlåda. krattaggr. 

- terminalenhet för 1V 
- teckengenerator 
- bildminne 
- HF videomodulator 
- tangentbord 
- lackerad plåtlåda. krattaggr. 

- extra 4K RAM mInneskon 
risk oc semi-grafisk förmåga. TermiLYS kan an
slutas direkt till en vanlig hemma-1V! Det i bygg
satsen ingående tangentbordet är av professionell 
typ och levereras färdigbyggt. 

Programvara - ROM OS (ingår i PROMI 
- Simple Basic 
- Editor 
- Assembler 
- CEASM ,-- -------, 

I GÖR SOM HITTILLS ETT 40-TAL I 
SVENSKAR GJORT: I 

LBYGG DI~N LYS-16_' ____ J 

- Debug & Interupt handler 
- Linking loader 
- En mängd tillämpn.progr. 

Informationstjänst 61 

För upplysn ingar. utnytlja Läsarservlce eller ta en 
personlig kontakt direkt och ring AB Aero-Telaw 
ATEW. 0157/ 133 30. kontaktman: Göran Peterson. 
Du kan också skriva till 

AB AERO-TELAW 

AEW 
Box 12564200 FLEN 

;- DE';-SVENSKA ~INIDATORNII 
LYS-1 6 : UTAN FORDYRANDE 

I "TINGEL-TANGEL-BLlNK" PÅ I 
LFRONTEN' ______ J 
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inte ha vållat missfOrstånd. Vi bekla
gar dock att en del av upplagan fick 
ett så suddigt tryck med odistinkt 
spaltsats, där framför allt saknas i
prickar och prickar över Ö. ä och å. 

En rad hade också fallit bort i arti· 
keln om lyssningsprov på sidan 34, 
där det i första spalten skall stå att 
man "områdesvis höjer mellanregist
re!", som väl de flesta redan förstått. 

Att ingressen till Yamahatestet tap
pat bokstäver i ordet "ett" och att in
sändarvinjetten monterats fel på si 
dan 22 hör också till bagatellerna dit 
man läser RT. 

Sid 60 upptar också storheten 
gamma-Farad, vilken fysikaliska ny
skapelse vi väntar att avslöja detaljer
na kring till Nobelhögtiden senare i 
år. Sätt dit någon vedertagen sort så 
länge. t ex mikro-F, som vi skrivit. 

Resten av felen får ni själva fOrarga 
er över. Nåt lämnar man väl till läsar 
na. 

Gitarr-artikel
seriens början 

l RT:s aprilnummer saknade tyvärr 
den hänvisande raden att några av 
de återgivna teckningarna var hämta
de ur den däremot i texten omtalade 
tyska boken Die Gitan'e lind filr Bau 
av Ja/mel; se sid 51 i RT nr 4. 

"USA-ljudet" - addenda 
och korrigeringar: 

Red 

Från vår Christiania-correspondent 
hr BO/ja inlöper med löddrigt bud föl 
jande depescher som vi forpliktas ic
ke undanhålla publikum: 

- l den stora USA-Ijudartikeln i 
detta RT-nr har jag tyvärr felaktigt 
angivit. att Bongiornos nya mc-pick 
up har utvecklats i samarbete med 
Piezo i Japan. Ack! Det skall vara 
Coral, högtalare- och pick up-tillver 
karen vi bl a omskrev i februarinum
ret. skriver den kände auguren och 
fortsätter: 

- James B har döpt avkännaren 
till Sleeping Beallfy . .. något märk
ligt. Och. säger GAS-chefen. den pas
sar bra i lntinitys Black Widow-arm. 
Jo men - fabrikerna Infinit y och 
GAS ligger på blott fem minuters väg 
från varandra. Denna Sovande Skön
het kommer i tre varianter. x = hög
eftergivlig fjädring. ellipsspets. e = 
ellipsspets och s = konisk spets . 
x-modellen ' har högre separation. ca 
34 dB vid I kHz. och något bredare 
tonområde än övriea. Rekommende
rat arbetstryck : C~ 2.5 p. Utgångs
spänning fOr alla typer är 0.3 mV vid 
5 cm/ s. vilket alltså förutsätter en 
stärkare mellan avkännare och in
gång. 

Mera superljudnytt: En ny firma 
debuterar nu: Analog Engineering 
Associates. Den finns i Florida och 
leds aven Ken Leonard, vilken har 
ett fOrflutet som datorkretskonstruk
tör. medicinelektroniker och psyko
logi ·student ... 

Första produkt är en pre-amp som 
kalla A EA 520. Också Leonards fir 
ma utgår fran rönen om lägsta grad 
av T1M eller D/M, och detta slags dis
torsion mäter man upp fOr sina pro 
dukter. Intressant : TlM anges här till 
0,0008 %! Mycket dyra och utvalda 
element väljs fOr 520. som har alla 
kretsar ingjutna i epoxy . S/ N fOr pho
no är 80 dB. Sämsta klirrvärde nås 
vid 2 V och 20 kHz - 0.003 %. Pris 

590 dollar i USA. I fortsättningen 
lanserar A EA en hybrideffekt tärkare 
som heter 530. Pris ca I 000 dollar. 
En s k pre-preamp kommer till ca 120 
dollar. 

Intressant nog är ett slutsteg i var
dande som enbart är byggt med 
C-MOS-kretsar; denna teknik jämte 
V-FET kommer nu starkt och favori 
seras av Leonard. som ju har dalOr
bakgrund. MOS-FET använder han 
redan i ~ ina företa ~ . Följ med' 

TEKNOLOGI 
Kassett-programmering 
inom U-maticsystemet 
Mot bakgrund av branschforhopp
ningar om 1977 - 78 som "institu
tions-videons" genombrottsår (totalt 
finns i vårt land ca 15 000 videoupp
spelningsapparater. där dock knap
past de äldre spolmaskinerna har in
räknats) och nyheterna på området 
storbilds-video. dvs projicering av vi
deobandinformation i biografer etc är 
det intressant ta del aven nyhet som 
rör programmering av U-malic-kas
setter: 

Det är fOretaget Darco Systems i 
Arizona som har en pulsgivare. vil 
ken ansluts kassetten och som kan få 
den att "frysa" en stillbild eller stan 
na videobandet pa önskad enskild 
bild. Den automatiska stillbilden är 
av högsta kvalitet. rapporteras det. 

Darco-systemet kan också kopplas 
for respons - ja/nej-impuls till logi 
ken fJv.gör kassettens fortsatta rörelse. 
Svar kan man infordra fran en individ 
eller fran ett kolkkli\ i auditoriet. 

FIRMANYTT 
Nytt, rekonstruerat 
Erik F erner i gång 
Det nya foretaget Ferner Electronics 
avlöser det gamla Erik Ferncr AB. 
som inställde betalningarna i novem
ber 1976. 

Rekonstruktionsarbetet har siktat 
till att avveckla de forlustbringande 
delarna av det 30 år gamla företaget 
och stora inskränkningar har gjorts 
på personalsidan. Den nordiska Fer
ner-gruppens personal uppgick tidiga
re till 137 anställda. Ett 20· tal perso
ner bildar nu det nya fOretagets styr
ka. 

u S Trade Center 
har i Richard P Rice fått ny Deputy 
Director i Stockholm. Han efterträder 
Dave Earle. 

Mr Rice har verkat inom U S Dept 
of Commerce närmare 20 år och har 
en rik erfarenhet från såväl Latiname
rika som Östeuropa. Han är specia
list på exportfrämjande aktiviteter 
och har svarat fOr USA industrins del 
i en rad viktiga mässor. som t ex 
Mo~k \ a. Posnan och Budapest. 

Philips 
Avdelningen Bild & Ljud inom 
Svenska AB Philips har fått ny chef: 
Kjell Gurfors. 
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Richard 
P Rice 

Memorex 

Kjell Gurfors 

Till en nyinrättad befattning som vice 
VD vid Memorex AB har utsetts Gö
ran Sk)l/tvall. 

Han' har varit anställd inom fOrela · 
get sedan 1970 och kommer närmast 
från Memorex Corp i Kalifornien. 

Göran Skyttvall Chris Smith 

ITT 
Chris Smith har utnämnts till n) 
marknadsdirektör fOr ITT Compo
nents Group Europe i Bryssel. 

Han kommer närmast från Tokyo 
där han var vice VD for ITT Far East 
och dessfOrinnan frän USA där han 
var marknadsdirektör och vice VD 
för ITT Data Services. 

Utbildningsradion 
l januari 1978 startar nya Sveriges 
utbildningsradio AB och styrelsens 
ordforande blir skoldirektör Lennarl 
Orehag, Västerås. Regeringen har ut 
sett fyra ledamöter och SR jämte fö 
retagets personal skall utse de ater
stående. 

ESA 
Till operationschef vid den europei
ska rymdforskningsorganisationens 
meteorologiska avdelning i Darm
stadt har utsetts civ ing Peter Berlin. 

Han har sedan 1969 verkat inom 
European Space Agency och sysslat 
med rymdprogrammet i Frankrike 
resp Holland. Nu ' svarar han fOr ex
ploateringen av ESA:s meteorologi 
ska satelliter pä sin nya post. 

SVIP 
eller Förellingen Sveriges Videopro 
ducenler har valt direktör Bo Löjberg 
till ordforande. Han är mangårig 
branschman. fodd 1922. och knuten 
till Sandrews innan han senare blev 
VD i Philips-Sonora. Sedermera är 
han V D for och delägare i Nord·A 1'1 
och Nord-A rtel AB. 

KTH 
Civ ing Göran Gadefell, Stockholm. 
är nybliven professor i teknisk akus 
tik vid KTH (Marclls Wa/lenberg
professuren). Han är fOdd 1921. blev 
civ ing KTH 1946 och t f professor 
1976. Sedan 1959 har han varit \ erk 
sam vid Akustikbyrån AB och som 
speciallärare vid KTH. 

En ny sorts skiva 
för de verkliga 
finsmakarn.i! 

Med direktgravering. 
Ett annorlunda sätt att spela 
in rnusik - direkt på rnasterski
van från början till slut. Varje 
ton är fångad och rnixad - live -
till lacket. Ingen chans till orn
tagning, rättelser eller förbätt
ringar. Genorn att hoppa över 
inspelning på tape har rnan 
lyckats göra inspelningarna 
rned rent ljud, extrernt låg dis
torsion och ett imponerande 
dynarnikornråde. Direktgrave
ring görs för rnusikens kräs
naste lyssnare i srnå serier. 

CCS 8001 
"Virtuoso 
Guitar" 
rned Laurindo AlIDeida. Sid 1 -
originaljazzkornpositioner sarnt 
McCartney's "Yesterday". 
Sid 2 - "Sonata for Guitar and 
Cello", världsprerniär för den 
brasilianska klassikkornposi
tören Radarnes Gnattali. 

rned Terry Garth
waite. BLa. "Marnbo Del Norte" 
- rned ett fantastiskt trurnsolo. 

CCS5002 
Direct 
Disco 
rned Gino Dentie och The 
Farnily. Diskotekrnusik. 

Den direktgraverade skivan 
från Crystal Clear finns hos 
välsorterade HiFi-butiker. 

Generalagent:'TONOLA HIFI AB, 
Fack, 16113 Bromma, Tel. 08/262535 



DX-nytt 
i korthet 
Våren och försommaren gör omsider 
sitt intåg söderifrån efter en besvärlig 
vinter. och den konstiga ' kategori 
människor som kallas för DX-are le
ver då upp på nytt! Efter långa mörka 
vinternätter kastas nu längtande blic
kar mot de allt längre och ljusare nät
ter som brukar medföra intressanta 
radiostationer på kortvågsbanden. 
Maj månad har sitt intresse - man 
kan livas aven del intressanta kon di
tionstoppar, fast det kanske varit då
ligt med detta de senaste åren. Men 
ibland vänder plötsligt den nedåt
gående trenden, och det gäller att va
ra på alerten då det intressanta hörs . 
• Även aktiviteten på mötes fronten 
bevisar att sommaren skall vara i an
tågande: Europeiska DX-rådet håller 
sin årskonferens i Bryssel under tiden 
28 - 30 maj och DX-are som önskar 
göra en tripp till kontinenten bör då 
passa på. Förutom förhandlingar står 
en rad trevliga arrangemang på pro
grammet. Informationer kan erhållas 
från European DX-Council, P O Box 
250325. D-4630 Bochum 1. Västtysk
Iand. 
• Det svenska DX-Parlamentet ar
rangeras i år under tiden 10 - 12 juni 
i Degerfors. Som värd står DX-Club 
Kilohertz tillsammans med Riksfår
bundet DX-Alliansen. Som vanligt 
kommer utländska statiOll,srepresen
tanter och mängder av DX-are från 
både Sverige och våra grannländer 
att besöka parlamentet. Information 
kan fås från arrangörerna och likaså 
kan anmälningar göras dit. Adresser
na är för arrangörs klubben Box 88. 
69301 Degerjors . tel 0586/43 798. 
eller till DX-Alliansen , Box 3108. 
10362 Stockholm. 
• I Örnsköldsvik har man bildat en 
klubb som heter Örnsköldsviks Radio 
Club med adress Morkullevägen 35. 
89100 Örnsköldsvik. Man ger ut en 
klubbtidning som heter " DX-Pres
sen" och provexemplar kan fås mot 
ett par kronor i frimärken. 
• Panama har under ett par årtion
den varit en vit fläck på kartan för 
kortvågslyssnarna. För närvarande 
finns i landet ingen radiostation aktiv 
på kortvåg. En kampanj pågår nu för 
att utröna intresset bland DX-are 
runt om i världen att höra Panama på 
kortvåg. Intresserade skall vända sig 

ox
ING 
Börge Eriksson 

till CDXL-Info Service, Edificio Car
mana Apto 22-B. Via Espana-Pere
jul. Panama 4. Repl Panama. Ensta
ka mellanvågsstationer brukar dock 
kunna höras i Sverige under vinter
halvåret. Nämnas kan . att Panama 
under 40- och 50-talen hade en rad 
trevliga kortvågsstationer i gång. vi l
ka också var hörbara i vårt land och 
som svarade med trevliga QSL. Leda
re för aktionen är panama-DX-aren 
Manuel Antonio Varela. 
• Radiosändningar på svenska från 
Andorra ? Dessa uppgifter har figure
rat i bl a Kvällsposten under vintern. 
Bakom projektet står Roy Sandgren. 
antenntekniker i Malmö. Han plane
rar ett projekt kallat Radio Scandina
via som skall hyra programtid över 
Radio Andorra dagligen kl 
09.00- 17.00. Programmen skall fi
nansieras genom reklaminslag för 
svenska företag. När denna sida sam
manställ s planeras starten till 5 mars 
och tilltänkta frekvenser är alternativt 
6205. 6218 eller 6225 kHz i 48-me
ters bandet. Utfaller projektet positivt, 
kommer en Iogperiodisk antenn att 
installeras för riktade sändningar till 
Skandinavien och effekten skall höjas 
till 100 kW. DX-red förmodar att vi 
har anledning återkomma till detta 
projekt om några realiteter nås. 
• Som R T tidigare nämnt blir 
QSL-servicen från de stora radiobola
gen allt sämre, t ex BBC, Voice of 
America och Deutsche Welle. För att 
man skall få QSL från Deutsche Wel
le måste man nu medsända ett eget 
adresserat svarskuvert i storlek 9 X 14 
cm samt ange på rapporten vilken av 
bolagets sändare man hört och att 
detta sätts på QSL-kortet. 
• Stationens senaste reläsändare 
finns på ön A ntigua i Västindien och 
är just nu ett begärligt mål för DX-ar
na som vi ll ha denna lilla ö verifierad. 
Sändningar därifrån kan avlyssnas 
under sen natten på 9545 och 9640 
kHz. Rapporterna skall sändas till 
Köln i Tyskland. • 

Polen-programmen 
på svenska 25 år 

Den 23 mars i år firade svenska re
daktionen på Polens Radio 25-årsju
bileum. Det var alltså 1952 som man 
startade dessa program, då i ganska 
blygsam skala. I dag har man större 

V år i lliften ... 

? 
Möten, triifTar aktuella ... 
Svensk -radio från Andorra • • •• 

möjligheter och ett flertal sändningar 
riktade till Sverige. Kl 12.30 - 13.00, 
16.00 - 16.30, 19 .00 - 19.30 samt kl 
21.00-21.30 sker de svenska sänd
ningarna på en rad olika frekvenser , 
bl a 5995 , 6135 , 7125 kHz samt mel
lanvåg 1502 kHz. 

Vad vill då Polens Radio framföra 
med sina svenska program? Natur
ligtvis är grundtonen politisk . men 
man kan inte säga att det som sänds 
är ren propaganda. Man skildrar helt 
enkelt det dagliga livet i Polen, såväl 
med reportage, intervjuer som musik
inslag. Man blandar aldrig in den 
svenska inrikespolitiken eller den sov
jetiska politiken i sina program. Vida
re sänds önskeprogram. brevlådor 
och speciella DX-program. På tors
dagarna har DX-Alliansen sitt spe
ciella program över Polens Radio. 

Företaget har en lyssnarklubb som 
man blir medlem i genom att insända 
tio numrerade rapporter och för detta 
får man ett diplom. I samband med 
jubileet arrangerade man också en 
lyssnartävling där det gällde att be
svara några frågor. På de rätta svaren 
utlottas bl a en resa med tio dagars 
fritt uppehälle i Polen. Resultaten av 
tävlingen meddelas i programmen 
den 1 juni. 

Polens Radios svenska redaktion 
vill gärna att lyssnarna skriver och 
sänder in rapporter. Stationen har all 
tid haft en god QSL-service och byter 
ofta motiv på sina kort. Härinvid vi
sar vi det speciella QSL-kort som 
man utgav när de svenska program
men firade 10-årsjubileum 1962. Ett 
speciellt QSL-kort har man även 
gjort för det nu aktuella jubileet. 

Quad-antennens 
rätta data i RT 3 

Beskrivningen till Quad-antenn
bygget i RT nr 3 kom att drabbas av 
några felaktigheter. I tabellen tillfig 6 
skall "med stub" och "utan stub" by
ta plats. Stublängden för 15 m skall 
ändras från 0,9 A till 0,7 A. I fig 8b 
skall kapacitansen C för 10m bandet 
vara 40 pF. 

Figurhänvisningarna i texten skall 
ändras enl följande: 
I texten: Skall vara: 
3 5 
4 3 
5 
6 
7 

4 
5 
6 

Slutligen skall vi nämna författa
rens stationssignal som är SM7DML. 

Communications 78 
till Birmingham 

Den internationella radio mässan 
Communications. som RT traditio
nellt bevakar. kommer att flyttas från 
Brighton till Birmingham. 

De nya utställningslokalerna där 
möjliggör en expansion till det dubb
la. Man förutspår ett utökat antal ut
ställare (m bl a [TU) och en mer in
ternationell karaktär hos mässan , 
som tidigare haft en tämli gen lokal 
prägel. 

Mässan skall som tidigare organi
seras av Tony Davis Communications 
och kommer närmast att äga rum 
4 - 7 april 1978. 
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''Super/judets USA '~ 

Rönnystiken bleknar
Klass A-drift avlöser 
och priserna utmanande 
•• De mest seriösa och högtsyftande amerikans
ka tidskrifterna, som ansedda VS· News and World 
Report t ex, drar sig inte för att. som nyligen, i 
utredande artiklar publicera kontinentomfattande 
undersökningar över vad som vissa kretsar i det 
stora landet för dagen anser vara "ute" respektive 
"inne". Sådana pejlingar av statusläget kan man 
också läsa i t ex Esquire och Playboy, annars två 
tidskrifter som inte har särskilt mycket gemensamt 
nu för tiden. Här kan man se hur tingen, ägandet 
och social status har sin egen börsbarometer. 

Bland alla noteringar i stil med att det är inne 
och chickt att hålla diverse husdjur , abonnera egen 
loge på den lokala operan, vara medlem i en count
ry club, ha en grant bemålad skåpbil - i stället för 
italiensk halvracer (men gärna chaufforkörd 
Rolls!) , står det aldrig något om vilket förhåll 
ningssätt man bör inta till Hi fi -attiraljer. Det står 
inte något om saken i vare sig kolumnen för grejor 
som är inne eller i den för utklassade nöjen, sysslor 
och grejor. Vi grubblar en del över detta. Skall 
tystnaden tolkas så, att foreteelsen är oberörbar el 
ler att den är så självklar, att man för länge sedan 
slutat intressera sig för saken, att den är så vardag
lig nu att den är ointressant i varje sammanhang 
utom som julklappstips på 4-fårgsuppslag i decem
ber? 

[ så fall är det lite trist. 
Ty låt vara att de här rapporterna är raljant håll 

na. De har dock en faktisk, nationalekonomisk as
pekt - stora branscher är intresserade av moderö
reiser i tiden, av vad som kan äntas bli efterfrågan 
på plötsligt respektive vad slags företeelser som li
ka hastigt är dömda att göra sorti ut till vänster i 
kulissen. 

Hi fi hör definitivt inte till de senare. Och i en 
jättemarknad for anläggningar i säg SOO-dollars
klassen finn s det fortfarande, ja, mer än någonsin, 
ett behov av status här som yttrar sig i byten och 
köp uppåt på pris- och kvalitetsskalan i en omfatt
ning som inte längre förvånar någon i branschen. 
Hur många tusen dollar som helst är ett förvånans
värt stort antal människor - ofta unga - beredda 
att utan prut investera. 

Men här kommer en ganska viktig distinktion in 
i handlingen då det gäller det dyra och avancerade 
USA-"super Hi fi"-Ijudet: Status är en sak. Kvali
tet en annan. De har inte nödvändigtvis alltid nå
gon relation till varandra. Statuspubliken har "si
na" märken och utföranden. De unga välljudssö
karna går utanför dessa. Här kommer nämligen till 
musikalisk kvalitet hårt uppbundna krav in som en 
oeftergivlig faktor. Med musikaliska krav menas 
då i stort sådana tekniska resurser att vissa slags 
musik återges så nära sin ursprunglighet som möj
ligt. Med dagens processade, elektrofoniska beat
musik blir det for dessa konsumenters och idealsö
kares del inte sällan fråga om ett slags ibland 
långtgående duplicering av studioelektroniken, där 
också uppspelningsrummet måste anpassas efter 
kraven (vilket ju har sitt intresse for leverantörer 
av inredning till s k tongivande kretsar). 

Mot den här bakgrunden, som i och för sig inte 
är okänd för RT-Iäsarna med specialintressen i 
avancerad High Fidelity , släpper vi så fram vår 
specielle välljudsentusiast och tekentydare , Svein 
Erik Berja, i en ny rapport om Läget Just Nu. Håll 
till godo. U.S. 
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•• Våren 1977 kan ganska klart urskiljas ett par 
stora strömningar för Hi fi -sektorn i USA ; tenden
ser vilka länge varit märkbara men som nu fordju
pats och som polariserar hela branschen: 

- Fortsatt utveckling av super de Luxe
equipment till precis vilka summor som helst. De 
små foretagen har nu definitivt tillskansat sig le
darskapet och bestämmer hela branschens inrikt
ning. både tekniskt och prismässigt. Ä ven de stora 
Japan-gigante rna foljer lyhört tecknen från alla 
dessa små "Iabb" och "forskningsföretag" . Se ram
text! 

- Rörvågen håller på att ebba ut. Klass A-drift 
med halvledare kommer stort. Effekt-FET-teknolo
gin foljs uppmärksamt. Här finn s en ny väg för 
välljud och snabbhet. 

Day ton Wrights 
nya XEC 1000 
är ett kraftsteg man kallar "error correction po
wer amp" och som ger 500 W per kanal i 8 
oh m. Klirr under 0,00 I % vid 80 proc elTektut
tag, frekvenskurvan går inom 2 dB upp till 50 
kHz och stigtiden sägs vara under 1,2 us. " Ve
ry low TlM" = en motkoppling om ca 20 dB 
blott ... Förstärkaren, som ser särdeles intres
sant ut, är den första - säger D W - so m 
använder en teknik för att korrigera fel utom 
åte rkopplingsslingan. Steget beskrivs som ope
rativt i " kvasi-A-klassdrifC. Ingen cross over. 

Internt har man dubbla 90 V-spänningar till 
kretsarna men signalförstärkningen sker vid 30 
V. Unikt är möjligheten att justera ingangs im
pedansen, och detta ihop med ett isolerande 
mellansteg har eliminerat det gängse emitterföl
jarkonceptet pä ingången, vilket annars är nöd
vändigt för att säkra driftbetingelserna for den 
inverterande kretslösning som XEC 1000 an 
vänder. 

Svenskt pris är ca 17000 kr hos Thore Wal
lenstrand i Stockholm. 

- Högtalarutvecklingen har hamnat på glid . 
Nya system kommer snabbt och delar av publiken 
ropar efter nya lösningar. Nya principer slås fram. 
Den direktdrivna elektrostatiska ljudkällan kom
mer, det finns fn minst fyra system i USA. 

- En inte oviktig trend gäller vidare en design
mässig forenkling av produktbeståndet. Formen 
har blivit viktig, vi lket möjligen kan avgöra vilken 
"klass" man vill placera in en viss apparat i, so
cialt och användarmässigt. Medan mass-mark
nadsgrejorna i många fall fortsätter orgierna i 
krom. valnöt och rattarnas mångfald, går det nu-

. mera utan svårighet att för högt pris sälja en fyr
kantig låda med blott en enda knapp på, volymen! 
I en skolas ögon har det renrakade idealet alltid 
varit det eftersträvansvärda. Denna s k puristiska 
falang har faktiskt vunnit visst gehör för sina syn
punkter. i det att också stora fabriker i dag gör 
apparatur som berövats det mesta utom det strikt 
nödvändiga. Där har man s a s slängt behån men 
behåller de sista förskansningarna ... Utvecklings
arbetet förläggs , tacknämligt nog, till kretstekniken 
mera än till design och billigt publikfrieri med re g
lageöverlastade fronter. Observera, att detta natur
ligtvis bara har relevans i fråga om "ren" Hi fi; den 
som vill köpa på sig yrekselektronikens redskap 
måste ju givetvis ha hela arsenalen av kontrollam
por. rattar, vred och potar. Här ligger en speciell 
status, och där skall sakerna vara proffssvarta, stå 
i stativ och se ut som om de just lånats från Helios 
eller Trident eller någon studio i ropet (H och T är 
engelska popelektroniktillverkare av högsta status 
i studiovärlden). 

Kommentarerna här nedan i anslutning till den 
alfabetiska genomgången av firmor och·produkter 
är baserade på granskningar gjorda hösten - vin
tern - våren 1976 - 1977 och en del kortare Iyss
ningsintryck som förf fick under främst en USA
resa under här angiven tid. 

AUDIONICS 

Den här relativt lilla firman i Oregon som tidiga
re bl a sålt brittiska Radford i USA samt ett Ijud
ledningshögtalarbestånd har nu fort ut två slutsteg, 
PZ-3 och PZ-3 HP, på USA-marknaden. 

Skillnaderna dem emellan är i stort att HP-utfö
randet har toppspänningsmätande indikatorer. Ut
effekten håller sig på I 00 W/kanal och gi vetvis är 
klirret lågt intill det ointressanta. 

En förforstärkare tilldrar sig intresse: BT-2 heter 
den, och den har redan fått lovord som en topp
produkt. 

AUDIO RESEARCH 

Det här märket lanseras ju nu ganska intensivt 
också i vårt land efter många års dyrkan som en av 
rörteknikens sista bastioner. Till fanatikernas för
tvivlan har nu också denna sista skans fallit för 
tidens omvärderingar. Audio Research har högtid
ligen annonserat att firmans nya produkter numera 
blir halvledarbestyckade (men man lyckas lägga en 
teknisk dimridå kring detta, med en mängd nya 
grepp, så att man gOtt kunde tro att rören fortfa
rande sitter där!). 



* Här är en ny penetrering av USA -scenefls specialljudj'öretag, jrån A till T, sammanställd till stor del på ort och 
ställe av RT:s rapportör S -E Borja. * Rubriken ger ett par huvudtrender. Vad man i övrigt kan utläsa av fakta är bl a att den allmänna kunskapsnivån 
inom audiobranschen i USA nu på allvar verkar nå upp till denfor övrig elektronikindustri normala! * Vidare att priserna på produkterna ofta saknar relation till vad enheterna reellt kan prestera. Att inte tala om 
användarna . .. * Förleds nu bara inte till att tro att vi nåttfulländning baraj'ör att vissaj'örstärkare är lite bättre än i går! 
Forifarande är helheten brisifällig. Förbättringarna är punktvisa, bra som sådana, men ger inte något revolutioneran
de. 

Nyheterna är väl inte så nya här hemma, men de 
heter dock D-JOO, ett slutsteg. resp SP-4, ett fOr 
steg. Båda baseras på den av företaget lanserade 
"analoga modulen ". jfr ovan , en inkapslad förstär
karkrets med en förstärkningsverksam bandbredd 
if,. = I) på 10 MHz. lågt klirr och stor bandbredd 
fOre motkoppling och stort frekvensomfång (man 
är fö ljsam mot Matti Olaia). Audio Research häv
dar att analog-modulen utför jobbet 20 - 100 ggr 
bättre än en gammal 12 AX7 ... Modulen sägs va
ra flexibel och kan användas både för ingång till 
vilken elektrodynamisk pick up ansluts resp som 
drivsteg i kraftdelen. Det antages. att det hela grun
das på en operatorfOrstärkare uppbyggd med dis
kreta bipolära transistorer. 

Försteget har fått en låg profil och en rad krafti
ga omkopplare i svart mot en metallplåt i silverku
lör. Den är låg och är bra mycket elegantare än 
fOregångaren SP-JA och vidare har man försett det 
med förnuftiga kontroller. Max utspänning är 10 
V. Distorsion 0,005 % vid 2 V ut. säger data. och 
IM förtecknas likalydande av firman. S/ N för 
grammofoningång och ett ekvivalent ingångsbrus 
om 0.5 !lV vid I kohm och RJAA -korrektion upp
ges till 84 dB relativt 10 mV vid 1kHz. (RT:s 
anm : Detta stämmer inte riktigt. som lätt kan be
räknas: Med de angivna värdena når man 84 dB 
under 10 mV in vid 0,63 !lV brusspänning. inte 0.5. 
För det fall 0 ,5 !l V skall gälla, blir avståndet till 10 
mV 86 dB. Inga stora skillnader, men man bör nog 
kräva viss exakthet i data vid så här pretentiösa 
utrustningar. - US). 

.. . och J apan antar 
USA -utmaningen! 
Vi mölte vid tiden för den här USA-inriktade ny
hetsbevakningen en man som just återkommit från 
sin stora Hi fi -koncern i Japan. och hans extatiska 
lycka var omisskännlig då vi bad honom kommen
tera lite av USA-materialet mot den bakgrunden. 

- Jag har fått se de produkter vi skall ut med 
om sådär tva ar. På direkten kan fastslås att en 
avgrund skiljer också dagens bästa Japan-saker 
från det som kommer! USA betyder " bara" före 
dömen och inspiration. Någon produktion blir det 
ju aldrig och priserna i sista ledet skall vi inte tala 
om . .. 

- Vi kan lugnt säga att vi antar a merikanernas 
s a s styckvisa utmaningar. Det blir produkter i hit
tills bara drömda klasser - och till priser so m jag 
bara inte ens får antyda . .. 

Jaja. sa vi. men kan du inte säga nat lite mera 
konkret . . . "1 

- Ha, vad tycks om en pick up för 2000 kro
nor'? utbrast vår vän, som dock hastigt erinrade sig 
detta med det oslagbara priser. Ja. åtenog han. här 
kommer direktdrii"tverk för sådär 700 kronor, fan 
tastiska FK-variatorer för kanske I 500 kronor, 
klass A-steg en masse och vi (här väste han hemlig
hetsfullt) släpper också ut klass D-steg, gosse ... 
Pulsbredd modulering! 

Hemskt, menade vi. Problem med mellanvagen. 

Försteget befann sig under lanserande i USA vid 
fOrf:s viste lse och gick inte att se i handeln ännu. 

Däremot gavs tillfålle .till att höra på effektdelen 
0 -100 som ger 2 X 100 W och är rätt stort tillta
gen. Konstruktionens ursprung låter sig anas här 
lika väl som i fråga om en mängd andra - den är 
gjord fOr minimum TIM eller DIM, dynamisk in
termodulationsdistorsion. och all dokumentation 
omkring de nya produkterna handlar i hög grad 
som hur viktigt det är att man undgår för hög mot
koppling i förstärkare eller omvänt. vikten av hög 
bandbredd före motkoppling. - 0 -100 har 32 an
passade halvledare i utgången och effektsteget har 
en patenterad kyldel. 

I New York kunde jag höra på förstärkaren hos 
Lyric Hi Fi, en av denna kontinents mest etablera
de Hi fi -rörelser. 0 - 100 lät strålande, och tillkopp
lad de rätta kringbitarna hamnar Audio Researchs 
nya steg i toppklassen. utan tvivel. 

I Los Angeles gick det att höra på 0-100 i Mu
sic and Sound of California. Här kunde dock mär
kas skillnader - det exemplaret låg inte i samma 
klass som det första; det lät kyligare och knappare. 
faktorer som inte helt kan skyllas återgivningslo
kalens egenskaper. Man kan nog framhålla, att en 
köpare eller spekulant på Audio Researchs nya 
produktlinje försöke r prova fram ett exemplar. det
ta till dess produktionen nått stabilitet. Några 
barnsjukdomar får man ju faktiskt räkna med i 
starten, om nu det beror på komponentspridning, 
variationer i montaget, ändringar i serien eller vad 
det kan vara. 

D-steg är så brania i flankerna att de inget annat är 
än sändare. 

- Icke här, antydde den hemvände. Men jag 
vill inte säga mera nu. Lita i stället på att t ex kas 
settekniken går mot såna höjder att dagens grejor 
bara ser ut som sopor om två säsonger och . . . 

Här måste han hämta andan. 
Det var ju super-Ii vi talade om, återförde vi ho

nom till ordningen med. 
- Jo. Visst' Det kommer En Ny Generation, 

hojtade vår vän, som sedan pa lite lugnare kaluv 
avslöjade att man nu i Japan givit de unga kon
struktörerna nästan fria händer att drömma fram 
materiel som man helt enkelt gör så bra, att den 
automatiskt skall hamna i Superklassen men till 
priser som passar dig och mig. Sade han och för 
svann skuttande. 

Det är klart att det kommer en ny generation. 
Det har det alltid gjort. Men allvarligt - japanerna 
har lärt nu av de små USA-företagen hur man läg
ger upp sitt dräparkoncept, vinnarlösningen. De 
kommer att både ta efter och förbättra . De har 
samlat sig nu, och de kommer att kunna kasta fram 
sina enorma produktionsresurser som inget kan stå 
emot. Och: De kommer att leverera hela SVSlem, 
inte bara enstaka grejor. . 

Frågan är bara om det räcker för den allra sista 
biten: statusdelen. 

För miljoner människor är det "status" nog att 
ha en dyr Hi fi -anläggning i stället för gårdagens 
kompaktiåda. 

Fig J. Någon bild på den blanka och p lau afötför
stärkarellfråll Audio R esearch med dess svarta, 
krqfiiga brytare i rad har vi tyvärr illle mell här 
är the High Dtifjllitioll Power A mpli/ier D-JOO. 

Audio Research debuterar nu också med en ny 
högtalare i Tympalli-serien , Model l D. Skillnaden 
mot Tympalli l C är i fOrsta hand att l D är ett 
4-ohmssystem och att talspolens massa bara upp-
går till hälften av den fOr tidigare versioner. Detta 
kan antagas ge nyheten ganska mycket bättre tran
siens än tidigare. Verkningsgraden har dock halve-
rats . men Audio Research försvarar detta med att 
"moderna transistorförstärkare" (obs detta!) ofta 
har dubbelt så hög uteffekt vid 4 ohm som med 8 
ohms last, så att utgångspunkten som sådan inte ~ 

För andra åter lockar ett exk lusivt namn på 
frontpanekn fortfarande tillräckligt för att motive
ra ett kontantutlägg som skulle kunna köpa en 
mindre bil. . . 

Det gäller att ha hörsel därefter. 
D e n biten kan inte köpas. Musikalisk sensibili

tet och insik t inhandlas inte sa mtidigt. 
Du får ha klart för dig detta, liksom frågeställ 

ningen om det egentligen gäller att köpa ett udda
bestånd elektronik kretsar och vara glad at det, eller 
om du utan skrymt och falsk blygsamhet anser dig 
värd en sa dyr ålergivllingsallläggnillg för musik 
som industrin någonsin kan skapa? 

För de pengar som den kostar skulle du i stort 
sett kunna engagera ett par världsnamn hem till dig 
en kväll! 

Då skulle verkligheten, i kropp och klang och 
utstralning, i tre dimensioner, kliva rakt in i stugan . 
Det skulle förvirra, vågar jag lova. Verkligheten lå
ter aldrig Hi fi. - Efterat skulle du kanske ana att 
det också skett något mystiskt med tidens dimen
sion. Ty musiken verkar i tiden som kanske ingen 
annan konstart. 

Och du skulle måhända inse att närvaron i mu
siken kommer vi tyvärr inte åt med aldrig så myc
ken elektronik staplad i vrårna. Den där innersta 
di mensionen. 

Men visst är det tj usigt med illustioner, ocksa om 
de kostar dig skjortan? 

U.S. 
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ändras särskilt mycket. - Personligen anser jag 
Tympani I D vara ganska lik de tidigare Audio 
Research-ljudkällorna. Dock lät den här kanske en 
aning luftigare. Det fanns emellertid ett fel i del
ningsfiltret hos de högtalare jag hörde, så en vidare 
bedömning får anstå till senare. Tympani hör .hur 
som helst till de bättre högtalarna i denna värld 
också i fortsättningen. 

AUDIO GENERAL INC 

A GI 511 är en ovanlig och god förförstärkare, 
baserad på Matti Otalas rön men med lite andra 
drag än vanligt. Här rör det sig om en hybridkon
struktion med både diskreta, bipolära transistorer 
och IC med bl a feed forward-konceptet för att 
man skall övervinna de integrerade kretsarnas 
gängse problem. Resultatet är en osedvanligt 
snabb förförstärkare. Grammofoningången har en 
spänningsderi vata om 250 V/ILS med stigtid och 
falltid om under 0.0 l ILS. THD och IM 0,005 % 
över hela tonområdet. Störningsfriheten är även 
den god, bättre än - 80 dB vid 10 mV in. Alla 
pengar har lagts i komponenter och smart kretslös
ning. Utvändigt är steget enkelt med blott volym, 
balans, ingångsväljare och nätbrytare. Till sist 
pris. bara 400 dollar, är AGI-enheten ihop med 
dB-systems kanske det för ögonblicket bästa köpet 
i USA på området försteg. Det låter också ut
märkt , dvs ihop med lämpad effekt del. 

ACOUSTAT 

heter en ny. direktdriven elektrostatisk högtalare 
med ett inbyggt rörslutsteg. Senaste utgåvan av 
högtalaren. där de elektrostatiska panelerna har 
ordnats geometriskt och placerats om mot tidigare, 
hör till högtalarnas toppklass. Den borde intresse
ra alla som sätter värde på elektrostater. Högtala
ren ger en frekvensgång från 30 Hz till 20 kHz 
inom 3 dB , uppger man, och <!en förmår också ge 
ifrån sig ett rätt högt ljudtryck. Systemet är utan 
delningsfilter och alltså en-vägs. Förvrängningen 
är ovanligt låg, ca I % upp till fullutstyrning från 
rörsteget. Den här pjäsen kommer - om firman 
står kvar - att låta tala om sig, skulle vi tro. 

AUDIRE 

är en liten firma i Kalifornien som hittills inriktat 
sig på 'enkla förstärkare. F n finns två produkter. 
Model One. som är en effektdel om 2 X 100 W och 
som i huvudsak är samma förstärkare vilken tidi
gare gick under namnet Quatre. Förförstärkaren 
Diffet One är ytligt besedd renskalat spartansk, 
men tydligt finns en hel del omsorg nedlagd i dess 
inre. som är försett med 44 transistorer. 12 FET. 
två IC och 18 dioder samt I LED. 

Klirret hamnar på den gräns man över lag vi ll 
stå för, 0 ,005 %, och med IM angivet till 0,001 %. 
Grammofoningången tål 175 mV in vid l kHz. Vi 
finner ett matchat FET -par på ingången i en kas
kodkoppling vilken följs av ett par differential 
kopplade halvledare vilka driver ett klass A-ut
gångssteg; jfr med RT:s senare tester och schema
analyserna där. 

30 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1977 

Fig 2. AGI:s 511 stereoforförstärkare ser något 
mera traditionell ut men någon rikedom på rallar 
utmärker inte heller denna burk. 

Fig 3. Audires Diffet One har också den sköna 
enkelheten, eller vad sägs? Förebild har uppenbart 
varit Quintessence-lådorna tidigare. 

Fig 5. Beveridges Cylindriska ljudande System 
ser ut så här annonspelaraktigt. 

- Audire är en idag inte särskilt betydande 
men ändå intressant liten firma. 

BEVERIDGE 

har skymtat tidigare i RT-spalterna tack vare den 
oerhört komplicerade högtalaren man gör. värl
dens dyraste system. the Beveridge Cylindrical 
Sound System. Det kostar väl över 4 000 dollar. 
Åter har vi ett direktdriftkopplat elektrostatiskt 
system med ett rörbestyckat drivsteg. Till de stora, 
elektrostatiska panelerna finns kopplade särskilda 
akustiska linser, vilka bl a ombesörjer en "cylind
risk " ljuddistribution. Systemet har patentsökts 
världen över. 

Kommentarerna till Beveridge har varit något 
blandade. Jag fick dock möjlighet till att höra lju
det i USA och vill bidra med att högtalarna vid 
drift på rimliga intensitetsnivåer gav något av den 
bästa återgivning jag tagit del av - enorm trans
parens, luftighet och med en bas så ren att den 
måste upplevas. Dock får man inte dra på mycket 
högt. I Sverige har Audio Nord kopplat till en 
bas-kub (över elektroniska delningsfilter) och då 
kommer systemet att tåla mycket högre tryck. 

Beveridge är nu också snart klar med sin förför
stärkare som är halvledarutförd. Den får vissa 
kontroller man inte återfinner hos andra som t ex 

Lateral Control. med vilken man sägs kunna avgö
ra stereoljudets spridning och separation i befintlig 
rumsakustik. Tonkontrollerna benämns Speclrum 
Slope Controi och innebär en total ombalansering 
av frekvenskarakteristiken . Man har varken sepa
rat bas eller diskant eller FK-variator , troligen inte 
heller något slags tonbalanskontroll il la Slig 
Carlsson eller en formantkontroll. Vi får återkom
ma med detaljerna då de är kända. 

BERNING 

Denna enmansfirma har specialiserat sig på byg
ge av tonfrekvensförstärkare som drivs med video
rör. Produktionen i dag är minimal, i det att blott 
ett par apparater färdigställs per månad. Det finns 
alltså föga hopp om att komma över någon pro
dukt med mindre man är granne med herr Berning 
himself. 

Dock uppges att hans "produktionsversioner" 
låter bättre än prototyperna; en ganska ovanlig si
tuation. De få som kunnat jämföra anser att hans 
rörbyggen hör till toppen i den kategorin. och var
för inte? 

BRAVURA 

Förstärkarna som bär detta förpliktande namn 
är konstruerade av Nexus Engineering i New 
Mexico och säljs genom Fulton Musical Instru
ments som normalt gör högtalare. Det rör sig 
främst om en ovanlig förförstärkare samt ett slut
steg som kommer senare under 1977. 

Bravura pre-amp kräver t ex att pick upen har en 
dc-resistans om O till 2 600 ohm. Kunder som an
sluter pick uper med högre resistansvärden mister 
garantin på förstärkaren! Dess IM-distorsion lig
ger lägre än 0,0 I % och THD är under 0.02 %. 
Bruset ligger - 71 dB under klippgränsen. 

Bravura förförstärkare ger oss ytterligare belägg 
för hur kritiskt konstruktörerna nu över lag ser på 
anpassningen mellan avkännare och ingångssteg. 
Flera tillverkare förser nu sina apparater med pho
noingångar. vilka specialsytts för bruk aven viss. 
bestämd pick up. eller förser ingången med möjlig
heter till både resistivoch kapacitiv anpassning, 
något som dock ibland i praktiken kan bli lite 
missriktat. Men som tenden s är saken intressant. 

DAYTON WRIGHT 

Den här Kanadafirman har haft .åtsk illiga pro
blem genom åren . både på personsidan och med 
det ekonomiska. Nu verkar man ha förnyat sitt 
toppgarnityr. fått vissa finansiella garantier (fast 
det har man ju hört förut också) och satt igång 
med en produktion värd namnet. detta sedan be
ställare här i Europa för något år sedan ansåg sig i 
det närmaste ha förlorat sina pengar - firman 
krävde alltid förskottslikvid. 

Men fortfarande gäller att Mike Wright - som 
sagts vara utlyft ur ftrman - inte håller påfallande 
hårt i kvalitetskontrollen. felutfallet är för högt. 
Också om de gasfyllda elektrostaterna är under 
ständig förbättring och det finns ett närapå gigan
tiskt slutsteg för at! driva härligheten - WEC 



Den renaste ton 
somlinns 

Distorsionen som Du mäter på 
Hi Fi-förstärkarens utgång kommer 
nu inte längre från LF-generatorn . 
Inte om Du använder Philips 
PM 5107! Den ger mycket låg 
distorsion - endast 0,02 % vid 
1 kHz och max 0,1 % vid band
gränserna. 

Med fyra tryckknappar och en 
lättavläst inställningsratt väljer Du 
bekvämt alla frekvenser mellan 
10 Hz och 100 kHz. 

Kretsschema fö r TTL 

Industrielektronik 
Mätinstrument 

Endast 0,02% distorsion 

' .. 
OS" 

c 
o 02'4 
·iii 
'- 0'% o 
ti [lOs,.. 

° 'lO2% 

lOH, 100Hz 1KHz 10KHz 100KHz 

Frekvens ~ 

PM 5107 ger både sinus- och 
fyrkantsigna l. Utimpedansen är 
600 ohm. En 20 dB :s dämpsats i 
kombination med en kontinuerlig 
reglering ger mer än 40 dB :s 
dämpning. 

En särskild TTL-utgång ger 
anpassad puls för arbete med 
digitala, integrerade kretsar. Kan 
också användas som triggsignal 
för oscilloskopmätningar. 

o 2 V sinus/4 V fyrkant 
O 0,02% distorsion 
O Lätt och kompakt 
O Lågt pris -

1860:-
exkl. moms 

Idealisk även för undervisning och forskning 
PM 5107 är en mångsidig gene

rator som lämpar sig för en mängd 
olika tillämpningar inom tonfrek
vensområdet. Den är därför 
idealisk även för undervisning och 
forskning. 

Robust konstruktion , lätt att bära 
och lågt pris är andra värdefulla 

egenskaper. Tveka inte att inför
liva detta instrument med Er mät
utrustning. Begär utförlig informa
tion från Svenska AB Philips, 
Division Industrielektronik, avd. 
Mätinstrument, Fack, 10250 
Stockholm. Tel. 08-635000. 

Beställ Philips " utrustningslista" för Hi Fi-service. 

PHILIPS 
Informatlonstjanst 2 
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Bilstereon som är fullt värdig E 
Radioantennen på bilen 

är en liten pinne. Inte värl
dens bästa lösning om du vill 
undvika störningar. Det finns 
dock andra, mer perfekta. 
Men såna skapelser ser ut 
som mindre järnsängar. Och 
vem kan köra omkring med 
nåt sånt på taket. 

Pioneer introducerar 
KP 8000 ... 
Pioneers tekniker har ändå 
löst problemet. Och reduce
rat störningarna till ett mini
mum. Ja, det är samma gamla 
antenn. Men de har skapat en 
ny, känslig och störrensande 

bilstereomottagare, KP -8000, 
som kan leva med det dåliga 
antennförhållandet. Se bara 
på värdena! 1,5 Il V känslighet 
för 50 dB S/N. Frekvensom
råde 88-104 MHz. Infång
ningsindex mindre än 3 dB 
och ett normalt signalbrusför -
hållande som är större än 60 
dB samt spegelfrekvens
dämpning 56 dB. 

... med automatisk mottag
ningskontroll (AR C) ! 
Innan Sveriges Radios stereo
sändning börjar störas ut av 
knaster och sprak, slår AR C 
automatiskt över till mono. 

S törningen märks aldrig. 
Du slipper bli irriterad, du 
säkrare. Och kommer du 
riktigt långt från sändaren 
och störningarna sätter or 
lig fart. Ja, då stänger ARC 
av radion. 

Du kan fortsätta att 
lyssna med störningar om 
du trycker in knappen. M€ 
det bästa är att söka upp e 
sändare som ligger närma 
Och fortsätta att njuta av 
perfekt ljudåtergivning fr~ 
det du väljer att lyssna på. 
I stereo! 



Jlats i din hifi-anläggning henuna. 
Kassettbandspelare av hög 
klass! 
Vill du lyssna till musik som 
du väljer själv? Tryck in en 
kassett bara. Bandspelaren 
uppfyller alla krav som du har 
rätt att ställa. Döm själv! 
Frekvensomfång 30-UOOO 
Hz -3 dB, överhörnings
dämpning mer än 40 dB och 
snabbspolning mindre än 100 
sek för ett C-60-band. 

Hm-ljud i bilen! 
Men en bra mottagare står 
sig slätt utan bra högtalare. 
Därför har KP 8000 med sina 
fina värden kompletterats 

med högtalare av samma 
höga klass. Tillsammans med 
Pioneer booster, extra
förstärkare som ger 2 X 14 
watt, får du en komplett 

hifi-anläggning i bilen. 
Så har du tröttnat på 

irriterande" sprakIådor" i 
bilen. Skaffa dig en KP 8000! 
Kör, lyssna och ha det skönt! 

PIONEER ELECTRONIC SVENSKA AB Lumavägen 6. 10460 Stockholm. Tel. 08/23 1250 



1000 ger 500 W/kanal i 8 ohms last - så är både 
pris. 3 400 dollar. och utforande sådant att man 
nog bör säga att högtalarna inte lämpar sig for 
export. Här hemma finns erfarenheter av svårt ha
vererade exemplar efter skeppning (flyga dem går 
inte p g a gasen) och av oavlåtligt läckande gascel
ler som kräver påfyllning med tub ideligen! Syste
men låter utmärkt. men det torde knappast vara 
högtalarna som är det mest attraktiva från Day ton 
Wright. 

Det som lockar är snarare SPL-försteget som nu 
heter SPL Mk 1I B. Enkelt utanpå är det avancerat 
under huven. och i sin nya version tar det alla hän
syn till minimal TIM (DIM). 

Jag fick tillfålle att lyssna t ill en kombination i 
Los Angeles. där Mk II B ingick och kan bekräfta 
att den måste räknas till eliten - bl a är den upp
seendeväckande brusfattig. 

Dayton Wright är en lite orolig firma som öns
kas bättre arbetsbetingelser. då man uppenbart har 
fina projekt och goda ideer samt en ovanlig fram 
toning.. 

dB-SYSTEMS 

här har vi pa nytt all göra med en "black box" 
med utmärkta data och fint spel i burken. Vi har 
tidigare berört fOrekomsten av märket men hade då 

Fig 6 . l 'IIinitys DSP eller alltigenom direktkoppla
deforstärkare, the switching amp - populärt kal
lad ''swamp ': 

inga närmare detaljer. Förstärkaren är kaskod
kopplad och bandutgången har givits ett buffert
steg på nu inte ovanligt sätt Ufr Yamaha) for att 
tapebehandlingskretsarna inte skall kunna interfe
rera med funktionerna i fOrforstärkarens signal be
handlingsdel i övrigt. [ forhållande till begärt pris 
kan det möjligen övervägas om inte det här märket 
just nu erbjuder något av bästa köp inom USA då 
det gäller forforstärkare. i alla fall ett av de bästa. 

dB-Systems gör också en kontrolldel som är spe
ciaianpassad for mc-pick uper. Hur man mätt fram 
övertonsbildning om totalt 0.0005 % meddelas in
te. 

DUNTECH 

Här är en fabrik i Texas som tidigare fa tt ra mp
ljuset på sig genom att framställa ell kra ft igt om
diskuterat högtalarsystem . där det ingick membran 
av rymdmetallen titanium eller en legering med 
denna. 

Nu har Duntech släppt ut produkt nr två. en 
pre-amp som kall as CC-lO och som man bl a häv-
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Fig 4. Svarta lådan - Audires Power Amplifier 
Modell. Den som är statussugen men utan cash 
kanju numera bara låta måla en bleckburk svart 
och sedanforebära säkringifel etc - den nyenkla 
skolans grejor gör du lält själv, så länge inget in
nanmäte behöver märkas! Menfrån strikt elektro
nisk synpunkt: Det är ofta nog inte särskilt märk
värdigt, det heller. 

dar vara utan någon form av återfOring från ut
gångssteget . .. Bruset på grammofon ingången 
(FET-fOrsedd) ligger 90 dB under inspänningen 10 
mV. säger man vidare. Den tål 500 mV in utan ri sk 
fOr klippning. Frekvensområdet går ner till 3 Hz 
och landar på 800 kHz, allt inom I dB! 

Effektsteget är ännu inte fårdigt då detta skrivs. 
Det handlar om en 2 X 200 W -enhet, FET -bestyc
kad fram till utgångsledet och där det används "en 
ny typ" av bipolära halvledare, uppger fabriken in
stressant nog ... Dessa transistorer sitter i steg 
som sägs sakna varje motkoppling och där man 
alltså knappast riskerar DIM, om man får tro fir
man . Duntech får man hoppas någon intresserar 
sig fii r pii exportsidan' 

ELECTRO RESEA RCH 

Det här avsnittet är förstas onödigt att läsa for 
den som plöjt igenom RT:s aprilnummer. där vi 
gjorde hemma hos-reportage hos John Iverson . 
Dock. hans A -75 effektfOrstärkare anses av många 
som USA:s klart bästa konstruktion. Det handlar 
om ett klass A-steg om 2 X 75 W. 

[versons besynnerliga "Forced Field"-högtalare 
och hans "Corona Wind"-Ijudkälla är likaså i sitt 
slag uppseendeväckande produkter och bygger på 
en teknologi som liknar kärnfysikens. 

Senare bulletiner om John I vet berätta att han 
arbetar med en ny, transistoriserad forfOrstärkare 
samt forbättrar den konstigt antika elektronikdelen 
till japanska Stax kondensator pick up. dvs oscilla
torn/ detektorn med sina öppet liggande rör som 
ger mikrofon i och forstärker bärvågens udda över
tonsspektrum. [verson använder Stax-pick upen 
som referens i sitt labb. och det är inte svårt att 
rorstå. 

GA LE 

John Curl, som tidigare arbetat för Mark Levin
son och då bl a gjort JC 2-forstärkaren. har nu fått 
fram en 2 X 200 W effektdel åt Gale i England. 
som fOrhoppningsvis blir klart for avsalu under 
1977. 

Det tar viss tid innan Gale har bestämt en pro
dukts utformning. inte minst på formgivningssidan. 
estet som mannen är. 

John Curl har varit verksam i Schweiz och i Los 
Angeles under 1976 men återfinns framgent på för 
oss närmare håll - han har knutits till Matti Ota
las tekniska forskningscentral i Uleåborg i Fin
land. där de två tillsammans med E Leinonen se
dan en tid är sysselsatta med ett par projekt som i 
sitt slag innebär kanske lika stora omvälvningar 
som utforskandet av DIM tidigare. Curl är delak
tig i utveckland!!t av den mätmetod fOr D/M (eller 
TIM) som presenterades infor AES hösten 1976 i 
New York och som RT berörde i marsnumret i år. 
Vi kommer troligen att till nästa AES-konvent få 
höra om mycket intressanta rön från Uleåborg. 
Vem sade att audiokonstruktion var något tr ivialt ? 
Det iir fo rst nu som vi börjat se sammanhang.en ' 

GRADO 

Mr Joseph (irudo, som till nu har ,ta tt bakom 
tillverkningen av prismäss igt högst rimliga pick 

Fig 7. Här är Svarta Å'nkan eller /'!/initys tonarm 
Black Widow som inte är lika giftig eller farlig 
som namnet antyder (utöver insekten hade vi också 
eltLVåmotorigt nat(jaktplan i US Air Force en 
gång med delta namn). Låg fTUlssa, lätta utriggare 
och passar i SME:!altning. 

uper. har beslutat att ge sig in i toppkvalitetsklas
sen och härfOr har han initierat tillkomsten aven 
ny pick up som görs i starkt begränsat antal. Den
na pick up, gjord att tilltala de kräsnaste, heter 
Grada Signature Model One. Pris: 275 dollar! 
Varje avkännare levereras med separat uppmätt 
frekvenskurva . 

- Det ryktas, att varje enhet är så kompl icerad 
att framställa. att bara hr Grado själv formår 
handbygga dem. Resonansfrekvensen fOr versionen 
med ellipsspets ligger på 63 kHz och fOr den med 
konisk spets uppges 90 kHz. Utöver frekvenskurva 
ger "certifikatet" även data fOr respons på vertikal 
puls. 4-kantvåg och spårnings prov där en brant ton 
graverats in . 

Ja. pick upen låter fint utan tvivel , och anligg
ningen skall ske vid l p. vilket innebär lägre tryck 
än eljest med Grado-pick uperna. 

GREAT AMERICAN SO UND 
CORP 

James Bongiomos fabrik GAS växer ganska sta
digt och nya modeller lanseras härifrån. Först i 
kön står nu Godzilla med 400 W, därnäst några 
modeller av lägre effektklass. A mpzilla ville han 
prompt ha bättre, så den nya utgåvan benämnes 
Ampzilla 1I. 

Orakelbladet Audiophile håller dock Son of 
Ampzilla fOr att vara den bättre forstärkaren i jäm
fOrelse med "fadern". Råstyrka är ju inte allt. 

Bongiorno sysslar nu med att lansera en pick up 
som han utvecklat i samarbete med det stora ja-

Fig 8. DayLOn Wrights pre-ampjimls ijlera olika 
uiföranden - med och utan LOnkontroller, med 
hörteleforiförstärkare etc. Priserna vid Wallen
strand-import i Sverige ligger mellan ca 2 800 
kr - 6 500 kr, beroende på uiförande av SPL-enhe
ten. Utöver denjinnsfor ca 2 500 kr D W:s ''i'lf'ra
noise ' ~en"etfor mc-pick up-anslul1ling aujä. 



panska företaget Piezo. Själv har han. då detta 
skrives. antagligen begivit sig till Japan för att där 
spela in en LP-skiva av högsta tekniska kvalitet 
och varför inte också av god musikalisk klass -
Jim är en utmärkt pianist och tänker omge sig med 
två man, så att han hörs i en trio ... 

Vad har en man som Jim Bongiorno själv för 
don att tillgå hemma i stugan? Jo detta. och det är 
värt ett studium: 

Bandspelare Teac 7300, tuner Sequerra, skivspe
lare Micro DDX 1000, tonarmar 3 X Micro, pick 
uper en samling om ca 30 stycken, förförstärkare 
Thaedra, efTektdelar 7 X Ampzilla i ett torn. högta
lare enligt följande. 6 X Magneplanar, där två finns 
t v, två bildar mittkanal och två utgör högerkana
len ihop med 4 X M & K basrnoduler (sub-woo
fers) ... Detta finns i hans våning och utöver den 
myriader av konkurrentprodukter han kontinuer
ligt håller sig underrättad om! 

INFINITY 

Firman med oändlighetssymbolen har växt och 
blivit stor. Det gäller också problemen man har 
med att få sälja sin switchförstärkare. en av de 
reella nyheterna på ett årtionde, även om man inte 
på något sätt är ensam längre om principen; se 
RT :s reportage från Tokyo Audio Fair i februari 
numret. 

De första exen lämnar nu fabriken efter en pröv
ningstid, bokstavligen. om nästan fem år. Det 
framgår , att Infinit y har hållit sig väl underrättad 
om teknisk nivå på alla håll . och senaste, förbättra
de version av förstärkaren måste lyssningsmässigt 
anses hamna på toppen av marknadsbeståndets 
bästa saker. Nu förestår omedelbart ett utveck
lingsarbete på att få fram andra generationens 
switchförstärkare, eller alltså en heltigenom direkt
kopplad konstruktion. 

Firmans FET-försedda pre-amp är också i pro
duktion men har mottagits med blandade känslor. 
Detsamma är fallet med den stora, nya högtalarse
rien Quantum Line Souree, där man bl a använder 
den s k EMlT-diskanten med magneter gjorda av 
jordartsmetallen samarium (jämte kobolt). Flerta
let kritiker är ense om att mellanregistret. som 
täcks aven rad kalottmembranelement, inte är i 
klass med övriga tonregister. Det synes som om 
man vid Infinit y tagit fasta på saken och medger 
att man redan är i fard med att få fram ett nytt 
system för det aktuella frekvensområdet. l princip 
ser nyheten ut som ett iso-dynamiskt membranar
rangemang, där vertikala stavmagneter sitter på 
var sida om ett platt uppspänt membran. Vad slags 
magnetstrukturer man sätter in avslöjar inte lnfini
tyfolket ännu. 

Infinit y bygger, i samarbete med en japansk fir
ma. den kanske mest lovande pick up-armen i USA 
fn , den s k Black Widow med konisk karbon fiber
arm och låg massa. knivlagring för vertikalrörelsen 
och ett nytt slags fjäderlastad antiskatingkorrek
tion. Tonarmen finns sedan ett bra tag att få i Sve
rige, och den har provats på flera håll . 

Med vissa pick uper blir dock resultatet, enligt 
rapporter till RT, lite tvivelaktigt, med andra desto 
bättre, som man kunnat vänta. Ett drag på gott och 
ont är att Infinit y-armen kan fås att passa i en 

In 

"Feedforward "-nöt 
( högpassfilter) 

lngångsförstörkare med ; 
- hög förstörkning 
- låg brusfaktor 

- låg distorsion 
RIAA
nöt 

Ut 

Fig JO. "Ser inte ut som högtalare, läter inte som 
högtalare'; säger Magneplanar ProduclS om sin 
} tums (jocka Magnepan MG -Il. som inte är elek
trostatiska. bra att minnas vidjänTförelser med 
t ex Stax mjl. Det är ett slags elektretmembran
system, permanentinspända. med ett överdrag av 
tunn folie. vilket är själva membranet. Ström förs 
in över ledare. som sitter sick-sack-vis över ytan. 
Härvid skapas ett magnetisktj'ält eller en dyna
misk verkan i ett sådant. rättare - och membranet 
pulserar. MG-U kostar 3 900 per par exklfrakt. 

Fig Il . Högtalaren QLS-I från lrifinity. USA . 

Fig 9. Schemat visar principen för feedforward
lösningen tillförförstärkaren 511 från AG} med 
högpasqihernätet. 

SME-pivot. så ett byte från SME till Black Widow 
är rätt enkelt. Det är dock fråga om man inte köper 
den där enkelheten till priset av vissa nackdelar 
som går att mäta fram. Svenskt pris har vi oss inte 
bekant. men i USA kostar tonarmen omkring 250 
dollar. inte precis billigt. men visst är tonarmen ett 
rätt ambitiöst försök i en genre. där vi nog aldrig 
når någon fullkomning. 

Infinit y är också firman som skall försöka relan
sera den skivspelare som förut varit i händerna på 
både Janzen och på Audio Research och vilkens 
funktionsprincip baseras på luftlagring : 

Såväl själva verket som tonarmen är lagrade 
pneumatiskt. Det återstående arbetet på projektet 
görs nu i Japan. Det finns alltså vissa utsikter till 
att det hela blir realitet en gång. 

Sist men inte minst: Servo-Sta/ie l A har nu gått 
ur produktion. tyvärr! 

KOSS 

Milwaukeefirman har nu två elektrostatiska hög
talare ute: Model One. som är en stor fullområdes
skapelse, och den mindre Model 2. 

ModelOne var i början högtalaren som man an
vände under lystna blickar på elnätet .. . Detta har 
dock tillverkaren ändrat på, sedan det omvittnat 
ostabila aggregatet. som arbetade med att ta pola
ristionsspänningen ur signalen, bytts ut. Det är f ö 
bakslag nr två som Koss råkar ut för i det sam
manhanget: Hörtelefonen ESP~ blev aldrig någon 
succe på sin tid, också en självpolariserande kon
struktion, där signalen "dog" vid gles musik. Nu 
kommer nätkabeln med vid de nya leveranserna! 

Mottagandet av Koss stora modell har varit 
snålt. Tydligen får fabriken lägga ned avsevärt ar
bete på att få ett godtagbart resultat, men Koss kan 
ju det här med elektrostatljud, så nog bör det lyc
kas i längden. 

Lanserandet av Model 2 har att göra med detta. 
och här bjuder Koss några överraskande drag: 
Systemet är ett 3-vägsdito med något man kallar 
"revolutionerande delningsnät". 

Tro det eller ej, men diskanterna är köpta från 
Philips och är ur den holländska dome-serien! Det 
framstår som ganska underligt att man i ett i stort 
sett elektrostatiskt system inkluderar en dynamisk 
diskanta1strare. alltså just där elektrostathögtala
ren alltid visat sig vara överlägsen konerna! Här 
står man frågande. 

MARK LEVINSON 

Ocksä om Mark Levinsons tidigare starka ställ
ning i USA numera till följd av all ny konkurrens 
inte är vad den varit. anser man dock i många kret
sar att ML:s pre-amp JC-2 är grädden på moset 
alltjämt. l dess senaste version har RJAA 
anpassningen drivits ännu lite längre i ingångskret
sen. 

ML är trogen sin högprispolitik och lanserar nu 
ML-I, som strängt taget är en Cur/-konstruktion 
och borde fått prefixet "Je ", som annars , och inte 
ML. ML- l är ett försök att vara rekordfräck - till 
ett pris av 2000 dollar erbjuds man en förstärkare 
som ger, häpna nu, 2 X 15 (femton) watt .. . med 
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detta har definitivt det kvasimondäna, det jippo
kreerande och det utspekulerat falska verkligen 
gjort entre i audiovärlden. ML hävdar att den här 
juvelen är tänkt som drivkälla för diskantsektionen 
i ett flerkanalsystem , främst då ML:s eget referens
bygge, som är hoptotat av dubbla Quad som mel
landel. bas från Hartley och alltså diskanten. vil
ken utgörs av Deccas bandelement (med borttaget 
horn). 

Vidare har ML anmält intresse av att börja sälja 
en ny tonarm, en tangentialkonstruktion med op
tisk styrning. Kan det vara influerat av den franska 
Royal Sound som ML studerade under Festival du 
Son i Paris? I så fall kommer man att använda 
fiberoptik som en del av lösningen. Också den här 
tonarmen tänker ML - naturligtvis - ta 2000 
dollar för . . . 

Det är naturligtvis inget fel på ML:s kommer
siella framåtanda. Det är definitivt fel på en mark
nad, där någon är villig att betala de här fantasi
summorna för skäligen enkla hopkok av kända lös
ningar, som dessutom inte alltid fungerar särskilt 
bra. Det vore t ex intressant att resonera brum in
duktion med ML någon gång! 

Sista bulletinen från den här spekulativt lagda 
firman är att Levinson engagerat Burwen för att 
göra ett större slutsteg, ett om ca 200 - 300 W per 
kanal. Man undrar bara till vilket pris - om det 
skall stå ML på fronten? 

METRONOME SPEAKERS 

Som vi antytt i något tidigare sammanhang dri
ver Dick Sequerra eller hans efterföljare några fir
mor till utöver den som bär hans namn: Scientific 
Consultants och Metronome Speakers, som är ny
tillskottet i "koncernen". Metronorne står för hög
talarbyggandet och här blir goda konhögtalartyper 
till. 

Mot bakgrund av ett nedgörande tyskt test hade 
jag inga stora förhoppningar om något mera kvali
tativt då jag kom för att ta del av budskapet om 
Metronorne, oaktat vad man nu anser om tyska 
audioprovningar. Sequerra var bitter på sin tyske 
importör som icke aktat för rov att skicka högta
larna till provet, fastän det rörde sig om enbart 
försöksexemplar ur en tidig noll serie, som sådana 
sända i förtroende. 

Min skepsis förbyttes i aktning: Den här högta
laren med Metronome-namnet bör ha goda utsikter 
att bli accepterad i också kräsna kretsar. Hade jag 
inte vetat om elementbestyckningen hade jag nog 
trott att Sequerra satt in elektrostatplanei i toppen 
av skapelsen, men så är det inte. Den till det yttre 
oansenliga lilla högtalaren besitter ett oanat om
fång med ett förvånande djup, har ett brett. discip
linerat mellanregister (inga toppar eller hopp i ljud
bilden) och en ovanligt välanpassad, obesvärad di 
skant i toppen. De antydningar till problem som 
man kan skönja finns i övre basområdet. 

Metronorne är ett 4-vägssystem med element 
som Sequerra själv modifierat från standardvara. 
Sådant resultatet utfallit. finns goda skäl till att föl 
ja Metronornes vidare öden uppmärksamt. 
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Fig 12. En annan och alldeles annorlunda l'lfini
ty-produkt är 2 000 11 med sin karakteristiska 
"trall" uppåt - detfinnsfyra drivelement i syste
met som har ell s k Walsh-elementför området 
10-28 kHz! Basen är en l2-tummare. 

POWER RESEARCH 

Ännu en liten firma i "researchligan". vilket vi 
sar vad namnmystiken betyder. "Kraftforskarna" 
bor i San Francisco. och från deras tillhåll har er 
rapportör sig bekant att PR snart utbjuder ett fler
kanaligt högtaleri. där man byggt in elektroniken. 
Det verkar röra sig om en vidareutveckling av det 
system som duon John Curt-John Meyer för nå
got år sedan skapade för Institut for Advanced Mu
sica/ Studies i Schweiz. 

Härvid har Curl stått för drivkretsarna och 
Meyer har skött det akustiska. 

Power Researchs nyhet är tänkt att kunna ge 
höga ljudtryck ut (knappast förvånande) vid låg 
distorsion, och man tänker sig tydligen att försöka 
göra en inbrytning i JBL :s traditionella domän. 
studiovärIden . Men många har känt sig kallade un
der årens lopp : studiofolk är förklarligt nog rätt 
konservativt med att köpa på sig nya. dyra och 
mera invecklade saker än man behöver. Skall man 
ha sin utkomst aven studio, gäller i första hand 
driftsäkerheten, och där lär nog J B Lansing sitta i 
orubbat bo under åratal framåt. 

Vill man vara syrlig, kan man ju också se till 
faktum, att av all världens s k monitorsystem -
högtalare för kontroll- och kvalitetsjämförelser -
finns säkert 99 procent hos amatörerna . .. Sätt på 
rätt namn och ett svindlande pris på en produkt 
och du får den såld, men inte i första hand till 
proffsen! 

RAPPAPORT 

Herr Rappaport är en ung ingenjör som har sin 
bakgrund i en anställning hos Jon Dahlquist. l den
nes labb var han verksam med att arbeta fram en 
förförstärkare. Den blev dock inte fullföljd och inte 
heller lanserad som en Dahlquist-produkt av för 
oss okända skäl. Upphovsmannen lämnade då fir 
man och tog med sig projektet, som han nu söker 
lansera under sitt eget namn. 

Rappaport PRE-] heter det enkelt och konstlöst. 
och det handlar om en enkel förförstärkare på IC
bas. Den har fått hygglig kritik i den nyaste (??) 
"oavhängiga" tidningen, Audio Critic. 

Rappaport har i sin konstruktion också fåst vikt 
vid Otala-kriterierna, och han hävdar bl a att för
stärkarkonstruktioner med låg TJM eller DIM be
sitter större "djup" och ger ett för örat "behagliga
re perspektiv" än med transientklippning etc behäf
tade förstärkare gör eller förmår. 

- Det är möjligt att det hela fått en verbalt och 
semantiskt något tvivelaktig dräkt, men resone
manget är han inte ensam om, det har gripit om
kring sig och fått en ganska vidsträckt omfattning; 
ideerna alltså. Trots besvärande l uckor i vårt ve
tande om hörsel och perceptiva funktioner verkar 
saken gå att belägga, till skillnad från en mycken
het annat som utgör mystikgrunden för att en hel 
del av den s k super Hi fi-branschen skall kunna 
existera ... 

Rappaport har dock kontroversiella saker för 
sig, dvs som han gör dem finns logik i skeendet: 
Hans förförstärkare gör sig nämligen bäst ihop 

Ny agentur 
rör ESS här 
Wall & Wall Inter Trade i Stockholm har nu
mera generalagenturen rör USA-märket ESS 
Inc. Detta har nu åtta högtalarmodeller från 
ESS Amt Monitor för 4000 kr till smäsyste
men Bookshelf och 10 b (2 300 kr). 

Den stora förstärkaren Eclipse är inte aktuell 
f n, upplyser man vid samtal med RT. Däremot 
kommer ett antal nya produkter att lanseras 
under 1971, lovar Rolf B Wall. 

med relativt "långsamma" slutsteg; en pJas som 
ML JC-2 blir ju bättre anpassad om ett snabbt re
sponderande sådant tillkopplas, utlät sig nämnda 
Audio Critic i en jämförelse. Rappaport har då 
med full avsikt begränsat spänningsderivatan (sle
wing rate) i sin PRE-I, så att denna ger blott ca I 
V / !l-S i grammofonförstärkeriet, linjedelen ger ca 
20 V / !l-S. Rappaport anser härvidlag att spännings
derivatan i ett steg i en förstärkarkedja inte bör 
vara mindre än råförstärkningen multiplicerad 
med derivatan i föregående steg; således' på nytt en 
tillämpning av bl a Matti Otalas teser om att intet 
steg i signalkedjan bör vara långsammare än det 
andra. 

För övrigt kan nämnas, att såväl Dahlquist som 
hans f d medarbetare Rappaport har utbett sig få 
över till USA exemplar av the 2 Channel Audio 
Power Amplijier, den i Oslo framställda varianten 
av det ursprungliga schema som publicerades i 

Fig 13. Threshold - en anslående praktpjäs i 
audiovärlden och som uppenbart har intressanta 
saker under huven. 

Fig 14. Della är den principiella uppbyggnaden 
av varje kanal i Threshold 800 A. 



SlEMENS 

Detta kräver vi av våra 
distributörer - för Din skull: 

De ska vara etablerade 
- det ger Dig trygghet även vid 
större affärer 

• 
De ska ha mångårig erfarenhet 
- det ger Dig expertkunnande. 
Dessutom får de kontinuerlig 
utbildning av oss 

• 
De ska behandla Din order 
omgående 
- det ger Dig många gånger ett 
buffertlager 

• 
De ska erbjuda det mesta i 
vårt program 
- det ger Dig ett brett sortiment 
att välja ur 

• 
De ska fungera som vår för
längda arm 
- det ger Dig en bra 
regional service 

Elektronikkomponenter 
-det kan våra-distrib-utö-rer~ 

11 distributörer över hela landet Telefon 

CD Malmö TELKO AB 
Södra Promenaden 7 B 040-72390 

@ Göteborg NEUTRON ELEKTRONIK AB 
Folke Bernadottes Gata 2 031-136297 

® Göteborg TELKO AB 
Thorburnsgatan 5 031-830310 

@) Linköping RATELEK 
Risbrinksgatan 6 013-136330 

<ID Oxelösund MOON RADIO AB 
Verkstadsgatan 22 0155-35090 
Nederlag i Malmö, Göteborg, Stockholm 

® Karlstad F:a P A MARTENSSON 
Östra Torggatan 10 ö.g. 054-155380 

(j) Västerås EH :s 
Generatorgatan 1 021-11 61 00 

® Stockholm ELEK 
Tulegatan 39 08-151920 

® Stockholm F:a ANDOR ELLEBRAND 
Tre Liljor 6 08-333703 

@) Stockholm TELKO AB 
S:t Eriksgatan 15 08-541840 

® Skellefteå TELE-ELEKTRONIK AB 
Lasarettsvägen 42 0910-77560 

76007 

Snabba, säkra leveranser 
'av elektronikkomponenter 
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Rotterdam 1973 av Otala et al, sedan den kanoni 
ska skriften i IEEE Transactions on Audio stått att 
läsa några år dessförinnan. Oslo-bygget ger vid 
100 W ca 130 V/ilS. 

Sannolikt inser man i USA över lag att den nu
varande generationen av också fina och särdeles 
dyra apparater knappast lever upp til1 ens skuggan 
av de uppställda idealen i vissa avseenden. efter
som de har derivator i klassen 20-30 V /ilS i allt
för många fall. Behovet av snabba kretsar och ljud
källor - förstärkare, högtalare och annat jämte 
bättre kontrol1erade signal1edningar, filter och 
symmetriska länkar mel1an enheterna - ökar i 
takt med att musiken på olika medier blir al1tmera 
krävande. Om det sedan också låter bra må den bli 
resandes ensak att avgöra! 

TREVOR LEES 

Mannen med detta namn är en Australienfödd 
ingenjör som gjort sig ett namn i USA på att bl a 
bättra på Dynacos PAS-3X rörförsedda förförstär
kare på bestäl1ning från diverse entusiaster som 
hel1re gärna talar om "modifiering och ombygg
nad" än bara stegtrimning. Lees fick faktiskt på sin 
tid den konverterade PAS-trean til1 att bli utropad 
som suveränt bästa produkt i sitt slag ... inte då
ligt med ett så pass gammalt utgångsmaterial. Men 
efter hand har intresset för dessa övningar bleknat, 
och hans PAS-version får finna sig i att hamna 
län.~re ner på listan i dag. 

Ar Dunaco-bygget lite passe idag, är Lees mc
pick up-krets däremot i ropet. Denna trafo/pre-pre 
amp kan t ex drivas från ett 12 V bilbatteri, för det 
fal1 ägaren är på gränsen til1 det psykopatologiska 
då det gäl1er brum och brus! Det finns folk som i 
det här konkreta sammanhanget anser sig ha fått 
det slutliga belägget för att den s k Hi fi-världen 
består av dårar, och även en hängiven brusdödare 
vil1 nog dra en gräns vid att kånka upp ett smutsigt 
och tungt blybatteri i bostaden ... 

Lees mc-steg hål1er stilen i övrigt: Det är (värl
dens enda?) rörbestyckat! Data är dock inte dåli
ga, el1er vad sägs om förstärkning med 80 ggr = 
38 dB (kan lätt bli i mesta laget för enklare in
gångssteg med dålig "överstyrningsmarginal", el1er 
helt enkelt kapacitet, för phonosteget), utspänning 
2 V och distorsion lägre än 0,005 % vid 100 mV 

ut, hur nu detta är möjligt med rör? Frekvensom
fång mel1an - 3 dB-punkterna : 2.5 Hz (!) - 100 
kHz. 

Trevor Lees avser också att i samarbete med 
Mark Schifter starta en ny, oberoende ljudtidskrift. 
Mr Audio Bi-Monthly heter den. ett forum för den 
Leeska synen på detta med god konstruktion och 
för stimulerande debatt. Vi tror förstås att bl a för 
lagshuset North American Publisbing Corp i Phi
ladelphia, som utger Audio sedan mer än 25 år. har 
bestämda synpunkter på valet av namn. 

PARAGON 

Som vi sett tidigare av visserligen suddig men 
dock bild i R T handlar det om en rätt stort upp
lagd apparat med rör, en förförstärkare. Paragon 
har slagit an rejält: Den gäller faktiskt i vida kret
sar för att vara världens bästa rörkonstruktion i 
sitt slag, vad nu detta står för, överglänsande samt
liga i ligan, amerikanska som japanska (Lux, On
life, Audio Researcb m fl). 

Problemfri är Paragon dock inte. Från början 
hade man valt en särdeles bredbandig lösning. vil
ket förde til1 bekymmersamma hf-störproblem. Det 
blev plats för kompromisser, och som produktions
version räknas nu Model 12. 

Paragon är försedd med lite egna anordningar 
som t ex Spectral Contour Control, som är ett 
slags fysiologiskt kompenserad krets för tonkurvan 
och Midrange Compensalion Control - man är 
mycket för al1a slags "compensation" i USA-Hi 
fi -världen - vilket innebär, rätt och slätt. en ton
kontrol1 centrerad runt 2 500 Hz! 

Paragons effektförstärkare låter vänta på sig. 
men den här Västkustfirman har troligen kommit 
långt med projektet så här dags. 

PHASE LINEAR 

Firman skickar mer el1er mindre kontinuerligt ut 
nya produkter, och nu har turen kommit til1 en 
FM-radiodel. I stort sett har P L behållit sitt akta
de namn, där effektenheten 400 starkt bidragit. 

Phase Linear-debuten på området högtalare ser 
däremot ut att bli en lite mera omstridd historia. 
Andromeda kal1as nyheten. som är ett dynamiskt 

Fig 15. Soundcrqftmen har el/par nya FK-varialO
rer och kombinationer medförsteg. Här är TG 
1109-600 inhyst i en metallväskDför portabelt 
bruk. Detfinns också dubbla ekvalisalOrer för 
I9-tums stativinbyggnad. 

system med ett månlandskap av koner, huvudsak
ligen från Peerless. 

I det här 4-vägssystemet sitter mel1anregistren 
och diskanten i två stora, golvstående paneler, och 
högtalaren har en för dem gemensam baskub. Di
skantstrålarna uppgår till fem i varje panel. De är 
anbringade med konen pekande rakt uppåt. Över 
dem - i nischer i panelen - finns en koniskt for
mad spridare som sägs dirigera ljudvågorna såväl 
framåt som bakåt. Med utgångspunkt i fasläges
synpunkter kan man tvivla på att det här distribu
tionssättet kommer att fungera som tänkt är. men 
att det kan fås att låta högt behöver inget tvivel 
råda om! 

QUATRE 

Fabriken med detta franskinspirerade namn lig
ger i hjärtat av Hi fi -världens hemvist i USA, San 
Fernando-dalen i Kalifornien. Quatre har fram
bragt en ovanlig förstärkare, DG-I Gain Cell, som 
ger 2X 125 W med "almost unmeasurable TIM", 
som det beter. Den principiel1a funktionen handlar 
om en ingång i form aven analog multiplikator. 
Signalen behandlas i en logaritmisk/antilogarit
misk process med en alltigenom linjär spännings
förstärkning, enligt Quatre, som menar sig ha kom
mit runt al1a vanliga problem som hör ihop med 
bipolära transistorer. Ingen motkoppling används i 
denna förstärkare och TlM kan alltså knappast 
uppträda. 

RABCO 

ingår som bekant numera i samma koncern som 
driver Harman KardOn. SL B-armen har gått ur 
tiden, men den har blivit en eftertraktad sak sedan 
produktionen upphört, särskilt som man kan få en 
rad modifieringar utförda på tonarmen. Minst 
halvdussinet firmor erbjuder ombyggnad med bl a 
stark minskning av massan för tonarmen. 

De två bästa modifieringarna får man hos Jonas 
Miller i Los Angeles (M & K Modifications) och 
hos matematikern David Shreve i Milwaukee. 

Shreve koncentrerar sig främst på själva armen, 
som han byter ut mot en magnesium-förstärkt 
"bom" av balsaträ. Lagringen för horisontalrörel-

Fig /6. Förförstärkaren lJOOfrån SAE har de i texten nämnda miijligheterna 
till para metriska kurvformer - märk della bredvid den gängse "dynamiska 

Fig /7. En ny förförstärkare. SAE 3400. ser ut så här med inbyggd oktavband
formare eller "balansdel': 

ek va lisa/om .. - med sina slVmreglar / h. 
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Fig /8. SAE-programl1/f1 med al/a olika FK -variatorer. bl a rem paramelriska 
sådana for maximal kurvformpåverkan. har nufålllillskoll av ell antalfor
nämliga nyheter. Krqfisteget Mk 2500 ger IlU 2 X 300 W. och här visar vi dell 
nya. lysdiodrampforsedda SAE 2200.. 

sen sänks och själva lagringen byts ut. Härvid re
duceras den verksamma massan till 3 - 4 g, vilket 
leder till en ganska ansenlig forbättring vid spel
ning, jämfort med den ursprungliga armens egen
skaper. Man får vara noggrann vid den därpå fol 
jande anpassningen mellan arm och pick up: Av
kännare med relativt stel avfjädring av nåIelemen
tet kan lätt vålla svårigheter , i det att bl a resonans
toppar uppträder. Men vid gynnsamma fOrhållan
den kan' märkas en fastare basformåga, ett mera 
separerat fram/ bak-perspektiv och en stabilare s k 
imaging, som väl får översättas med stereopanora
ma eller i mera inskränkt bemärkelse stämlokalise
ring i ljudbilden. 

Samma forbättringar utför i stort sett också M 
& K. vilken firma tillika sörjer fOr en enklare me
kanism hos tonarmen som blir lättare att använda. 
M & K forser kunden med specialinfåstning for 
EMT-avkännare, som ju icke ofortjänt räknas som 
state of the art-pick upen i USA i dag tillsammans 
med Stax CPX kondensatorsystem. 

RTR 

Också den här tillverkaren har ju efter hand 
kommit i ropet, och nu har man stor glädje av sitt 
direktkopplade elektrostathögtaleri DR-l. Också 
detta är ett ovanligt utformat system. 

Ett av målen med detta har varit att tvärtemot 
det gängse få ett punktstrålande ljudsystem, vilket 
man anser uppnått genom att lägga in en cylind
risk elektrostatpanel. I helheten ingår också ett dy
namiskt baselement. Systemresonansfrekvens lig
ger på ca 28 kHz. 

Den inbyggda fOrstärkaren är halvledarutford i 
motsats till flertalet andra. I iknande högtalare. där 
man med forkärlek gripit till rör fOr just direkt
kopplingen. 

Man får ju en ganska enkel impedansanpass
ning. RTR:s fOrstärkarkoncept är patentsökt f ö. 
Utöver att sörja fOr efTektalstringen till högtalarna 
används kretsarna också som servoforstärkare i 
fOrening med kopplingar till högtalarmembranen 
- en rörelseåterforing alltså. 

DR-l-elektrostaten låter knappast som någon 
annan ljudkälla, och det är frestande att påstå, att 
om den är riktig, så måste alla andra högtalare 
vara felaktiga ... Men saken for for långt fOr att 
ägnas utrymme här. Vi får återkomma till RTR i 
ett senare sammanhang, då perspektiven blivit kla
rare. 

SAE 

Scientific Audio Electronics har i någon mån 
kommit lite i skuggan av händelserna som ledde 
till att Bongiorno kastade loss och bildade sitt eget 
GAS Men fortfarande är SAE ett elitfabrikat med 
utsökt detaljarbete och en finish som kanske ingen 
annan i industrin. SAE levererar en imponerande 
mängd utforanden av stora fina forstärkare (i ett 
underbart, djupsvart utfOrande), radiodelar och 
högtalare, och många av dessa produkter har skör
dat vackra lovord. SAE är ju en i sammanhanget 
ovanlig fOreteelse, i det att det rör sig om en etable
rad industri, inte ett källarforetag, och att man inte 

gör en eller två produkter utan tiotals och att man 
behärskar både forstärkarteknik och radioteknik. 
t ex. 

I några fall är det känt att SAE helt enkelt är 
bästa köp i resp prisklass i USA - det gäller sär
skilt modellerna XXX och XXXI B. - 2400 är 
dock SAE:s bästsäljare, 2 X 200 W. 

Firman lanserar under 1977 en rad nyheter av 
högeligen avancerat slag både konstruktivt och de
signmässigt. 

På senare tid har SAE velat understryka sin sär
art i ett bestämt avseende: Man har markerat spe
cialisering på FK-variatorer, och i år tillfOr man 
sitt sortiment flera nya. Sålunda tillkommer nu ef
ter studioforebild några ytterst omfattande s k pa
rametriska modeller med flera filterfunktioner , val
bara Q-värden, flyttbara mittfrekvenser etc. SAE 
har fått sälja en del till studiovärlden, så möjligen 
glider man över från elit-Hi fi till profTsbruk lite i 
det kommande. 

Från SAE kommer nu även ett slags störnings
filter som primärt är tänkt fungera vid avspelning 
av skadade skivytor. Ett sådant, berömt "klick
filter" finns vid MIT i Mass och har beskrivits i 
korta drag i ett P2-program av SvD:s musikkriti
ker Carl-Gunnar Ähllin. 

Också Infinit y har tidigare varit inne på den här 
sortens specialfilter, som arbetar med fordröjnings
ledningar men utan att återgivningen påverkas ne
gativt. 

SEQUERRA 

Den världsberömda FM-turnern Mode! I är väl 
fortfarande de luxe-detaljen nr ett i USA i flera 
avseenden. Produktionen löper vidare, alla rykten 
till trots, men i små serier. Förloppet är helt hant
verksmässigt med minutiös kvalitetskontroll. Mot
tagaren ingår i stigande omfattning som monitor 
hos FM-stationerna i USA, särskilt då Model BR
l. som är fOrsedd med några extra detaljer vilka en 
radiostation kan ha användning for. 

I och for sig är det redan nu uppnått att flera 
japanska FM-tumers ger väl så goda värden som 
Sequerran rent datamässigt, men de har ju inte 
tänkts for specialfinesser som panoramdisplay, os
cilloskopfOrlagd signalövervakning och -indike
ring, digital utläsning m m sådant. Det oerhört 
komplexa filternätet Sequerran har kan också av
skräcka ve som helst. Men frågan är om man 
vinner något egentligt praktiskt med de~ta dator be
~äknade, 18-poliga specialfilter i mf-delen? 

Det är av skilda orsaker inte möjligt fOr Sequer
ra att existera på att bygga den här unika tunern. 
Fred Barrett. som leder bolaget sedan Dick Se
querra frånhände sig ledningen av rörelsen, har 
planer på att lansera betydligt mera i produktväg 
om ekonomin medger. Förstärkarsamarbetet man 
inledde med Dunlap-Clarke har inte givit något, 
och den prototyp till slutsteg Sequerra visade for 
något år sedan i Berlin skall inte sättas i produk
tion. Däremot har firman gjort en ny tun er , mode! 
2. som är vad man kunde forutse - en budgetrno
delI av ettan (till I 600 dollar .. . ) 

Nästan alla väsentliga drag från ettan ingår, 

Fig 19. Här en mycket utbyggd "kontrolldel"från 
SAE. där anslutningskontakternaforlagts i en 
gavel. Märk de krqfiiga stativhandtagen. 

men digital presentationen och oscilloskopet är 
borta. Man har dock fått fram en ovanligt läcker. 
lågprofilerad mottagare med form av Luis Edgar 
Rico, en av Sequerras mekaniktekniker; sådana be
hövs med allt dyrt mekaniskt inkråm som den pre
cisionsälskande firman håller sig till! 

Data är dock inte ändrade från ettan utan blir 
desamma, och vi står alltså med en tuner i topp
klass. där den kretsrnässiga skillnaden mot fore
gångaren mest består i annan detektorIösning. 

SHERWOOD 

har inte låtit talat om sig på åratal. Den en gång 
fina Hi fi-firman i Chicago. som stod i forsta ledet 
på den gamla tiden jämte Fisher, Scott och Ma
rantz, är ju sedan länge en Japanfirma utan sin 
gamla profil och utan egen tillverkning i USA. 
Som RT visat, har man gjort enstaka fOrsök genom 
åren att bygga t ex digitalavstämda FM-mottagare, 
men dessa gästspel i den övre kvalitetsklassen höll 
inte, då materielen tyvärr svek på en rad viktiga 
punkter. Priserna blev också avskräckande höga, 
och designen med sin kantiga och tvära form av
skräckte väl också. 

Emellertid tänker Sherwood på nytt ta upp kon
kurrensen och utmanar Sequerra, faktiskt, med en 
ny och avancerad mottagare. Den heter Micro 
CPU 100FM. 

Denna come back sker stort och, som kunde 
anas, med datorhjälp: Sherwood slår nu på trum
man fOr att man forsett tunern med en mikrodator 
som styr dess funktioner. Tunern är gjord som en 
frekvenssyntesmottagare och alltså inte bara som 
en gängse konstruktion med digitalindikering. 

Sherwoods CPU 100 FM inte bara "vet" aktuel 
la frekvens. mikrodatorn kan programmeras till att 
avkänna vilken stationssignal den uppsökta statio
nen har! Användaren får alltså en 4- eller S-ställig 
bokstavskod som utgör the call signal, och man vet 
fOljaktligen exakt var man är på frekvens bandet. 

Finesserna prissätts till 2000 dollar. Få se om 
namnet Sherwood på nytt blir attraktivt? 

SPECTRO ACOUSTICS 

lät forst tala om sig med en rätt mångsidig FK-va
riator eller ekvalisator som hade gyratorkretsar, 
dvs syntetiserade induktanser i stället for gängse 
spolar. Gyratorkretsarna sades ge mindre brus. 
lägre risk for mättnad och påfOljande ringning. 

Spectro Acoustics Model 210 Equalizer har tio 
ställbara frekvenser per kanal i oktavband från 30 
Hz. Reglering är möjlig över ett område om IS dB. 
Distorsionen lovas lägre än 0,1 % över hela ton
området till 20 kHz, oberoende av inställt läge. 
S/N hålls bättre än 90 dB under 2 V in rms. Fir
man har numera också en s k straight line-pre amp 
till salu i form av Mode! 217 med beaktansvärt 
goda data samt en tonkontrollfOrsedd fOrforstärka-
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Celeber USA-gäst: 
Jon Dahlquist när, 
lanserar ny "modul" 

komponenter (halvledare), medan 
högpassdelen är passivt uppbyggd. 
dvs rymmer endast icke förstärkande 
komponenter. Allt detta för att ge en 
så god ljudåtergivning so m möjligt, 
enligt konstruktören. Övergångsfre
kvensen kan varieras inom ett tämli
gen stort tono mråde, vilket gör filter
enheten användbar i många samman
hang. 

Men vem är då denne för svensk 
publik okände ljudpersonlighet? Jon 
Dahlquist berättar själv: 

inom ry md- och radarsektorn. Det 
var på min fritid som jag ägnade mig 
åt högtalare, bl a utvecklade jag en 
egen elektrostatisk bredbandshögtala
re under åren 1968-69. Eftersomjag 
genom min dåvarande yrkesverksam
het ständigt kom i kontakt med fysi
ker och vetenskapsmän, var det lätt 
för mig att skaffa information från 
olika ämnesområden som jag kunde 
behöva vid konstruktionen av den 
elektrostatiska högtalaren. 

- Vid den här tidpunkten började 
jag allvarligt fundera på att ägna mig 
åt högtalarsidan på heltid. Oturligt 
nog pågick Vietnamkriget under den 
här tiden, vilket medförde, att omjag 
slutade mitt arbete inom rymd- och 
radarindustrin, så skulle jag bli inkal
lad till krigstjänst. Eftersom jag var 
motståndare till hela Vietnamaffåren, 
valde jag mellan två otrevliga ting och 
stannade kvar på min dåvarande ar
betsplats . . . 

•• Den a merikanske högtalarkon
struktören Jon Dahlquist har nyligen 
besökt Stockholm för att informera 
om nya produkter i sitt program RT 
har kommit tiD tals med Jon, som för 
svensk Hi fi -publik är mest känd ge
nom sin något okonventionella högta
lare DQ-IO, i hans hemland klassad 
som en av dagens stora högtalare. Nu 
är aktuellt med en ny högtalare, en s k 
lågbasmodui (sub-woofer) benämnd 
DQ-l W, avsedd som ett komplement 
till redan befintliga men basfattiga 
högtalarsystem Enheten, som kan 
anslutas till i det närmaste valfritt 
högtalarsystem, arbetar mellan 20 
och 100 Hz och är uppbyggd som ett 
hårt dämpat slutet system med en 13" 
bashögtalare. 

Vid vårt samtal med Jon Dahlquist 
fick vi också veta, att ett elektroniskt 
delningsfilter, DQ-LPl, ligger nära i 
tiden. I denna filterenhet är baskana
len (Iågpass-delen) utförd med aktiva 

- Mitt intresse för högtalare bör
jade någon gång under 1958, då jag 
som amatör bl a kom i kontakt med 
Quad's elektrostatiska högtalare. Det 
stod snabbt klart för mig att dessa var 
de bästa tillgängliga högtalarna vid 
den tidpunkten. Faktum är, att det är 
mycket tack vare dessa högtalare 
som jag blev intresserad av ljudåter
givning. 

Fig a. Den nya Dahlquist-modulen 
för lågbas-addition kallas DQ-I W 
och orrTfallar en I J tums drivellhet 
med en krqftig magIlet. Den har en 
rakfrek vensgång ned till JO H z, lovar 
Jon Dahlquist. Tål 200 W iII , drivs 
med 50. 

Jon Dahlquist har genom sin kon
struktion av DQ- JO tätt en från ame
rikansk synpunkt ovärderlig image 
som framgångsrik nydanare inom 
Ijudsektom. Trycket att avlösa den 
första succen har varit stor, men trots 
detta har Jon Dahlquist valt att gå 
den säkra men långsamma vägen. 

Trots att Jon Dahlquist sedan lång - Vårt företag har varit verksamt 
i fyra år, vi är en ung firma som ut
vecklas i lugn takt, och så vill jag fort
sättningsvis ha det. Jag vill inte "dra 
några växlar" på ett tätal lyckade 
konstruktioner genom att utnyttja fö
retagets good-will till att sälja medel
måttiga produkter. 

re jämte en 200 W effektdel. Firman är intressant 
och rriscrna rimlij:'a. 

SONTEC 

är likasa specialiserade pa all ra fram FK -variato
rer men inriktar sig mest på yrkessektorn. Skälet 
till att Sontec är med här är att man i samarbete 
med den nya och omtalade formgivarstjärnan 
George Massenburg - som tillika är en väl renom
merad inspelningstekniker i Hollywood - har 
kläckt en forstärkarmodul med rejält goda data! 

Det rör sig om en önskesak fOr hem byggarna 
och alla som själva vill forma sina delar eller t ex 
fOrbättra linjesteget i den egna forstärkaren. The 
Amplijier Module HS-lOOO sägs ha foljande dat3J: 

Förstärkningsbandbredd högre än SOO MHz 
(bäddat fOr problem), brus - 126 dBm. forstärk 
ning 70 dB. klirr lägre än I % vid nivån + 20 dBm 
upp till 20 kHz och bandbredd fOre motkoppling 
SO kHz. spänningsderivata 200 V/ilS (!) samt fas 
vridning - högst I grad vid 20 kHz! - Dock . en 
fOrforstärkare arbetar med små spänningar. varför 
"slewing rate" ej kan sättas direkt i rel ation till 
effektdata. 

Denna intressanta men med stor säkerhet inte 
alldeles problemfria byggsten får man verkligen 
hoppas att någon fO rsöker ordna import av till 
Norden. 

40 RADIO & TELEVISI ON - NR 5 - 1977 

tid tillbaka har vågat " lita på sig 
själv" när det gäller ljudtekniska frå
gor, var det först omkring 1971 so m 
han fick kommersiella intressen inom 
ljudfacket. Dahlquist berättar varför: 

- Under slutet av 60-talet stude
rade och arbetade jag so m ingenjör 

Fig b. Den likaså nya' lågpassj'ilterdelen, DQ-LPI . Den är avseddför separat
matade system och har kontinuerligt varierbar lågpasifrekvens för varje kallal, 
från 40 till 400 Hl.. 15 dB per kallal kan ma n förstärka med över ennivåkon
troll. Upp till 5 dB högre bas/ryck ut kan jäs då anpassning till besvärlig 
rumsakustik är lIödvändig. 

- En anllannyhet som kommer är firmalls DQ-MX I, ell passiv/ matrisllä/ 
.{ör dellling ihop nred en millbas-del utan all en förs/ärkare till behövs i syste
me/o Delar vid 60/80 H ... 

THRESHOlD 

är en av världens mest imponerande skapelser i Si ll 
slag och fan ns t ex utställd på Tokyo-mässan i hös
tas. Thresholds 800 A är ett effekts teg som övervä
gande arbetar i klass A och då ger 200 W/ kanal i 8 
ohms last. Den blir, som sagts i RT , inte varm! 

Kretsarna har patentsökts i flera avseenden och 
omfattar bl a något som kallas "dynamisk fOrspän
ning" till drivstegen. vilket håller fOrstärkaren i 
klass A -drift upp till I kW per kanal i transienta 
fOrlopp, påstår man ... Hur var det med värmet. 
som fysik boken sade? Det hela kan innebära en 
momentan ändring av arbetspunkt. så att viIoeffek
ten hålls nere trots A-driften . Men hur går det 
till ... ? 

Exteriören är pampig och apparaten är högst ge
digen. Ljudkvaliteten från den kan lugnt sägas hö
ra till det bästa i den vägen. 

Utgångskretsarna bärs upp av totalt 48 transito
rer a ISO W i parallell. något som resulterar i att 
man kan få ut upp till 4S A ström! 

Threshold torde vara forsta tillverkare i USA 
som direkt har uppgivit DIM i databladen . som då 
säger att "TlM och alla slags distorsionsprodukter 
(Otal a räknar med fem slags distorsion. f ö) ligger 
minst 80 dB under en utgångssignal om 10 W sam-

mansatt aven 4-kantvåg om I,S kHz frekvens mix
ad med en sinusspänning på 80 kHz och forlagd 
- 20 dB under". alltså en principiellt snarlik mät
metod som TIM-pionjärerna använde och som bl a 
Tektronix forespråkat. Threshold har något andra 
frekvenser i den sammansatta signalen. En sådan 
här "signaturmätning" har också berörts i RT-tes
tet av Kensonic i marsnumret. 

Loop-propagation är ett mått på fasgången. om 
man kallar det "loop propagation delay". Man an
ger en tid i st f ett gradtal. Här sägs bara loop 
propagation = 40 ns. så det är oklart vad man 
avser. 

Förstärkaren är inte speciellt snabb. då vi har 
värdet 40 V/ilS fOr spänningsderivatan. vilket ver
kar vara ungefar vad de bättre konstrukt ionerna i 
USA klarar i dag ; jfr ovan . Electro Research kla- . 
rar 80 V / ilS. 

Threshold är också igång med en något mindre 
pjäs än den här. och den avses också operera i 
A -drift. Kommer troligen hösten 1977. 

Influenserna från Stax är ganska tydliga i fallet 
Threshold. som tvivelsutan står for både exklusiva 
och intressanta produkter med framåtsyftande lös
ningar och ett lint ljud. 

Med detta har vi nått slutet i vår säsonggenom
gång av de väsentligare nyheterna från den oavlåt
ligt pulserande. dynamiska Hi Ii-scenen i USA. • 



Två nya receivers 
On Blaupu • 

Audwbun40ochAudwbun90 

Uteffekt: DIN 2 x 40 W (4 ohm), FTC 20 - 20.000 Hz, 1,0% THD: 2 x 39 W. 
vid I kHz och 25 W uteffekt. Effektbandbredd: <6-> 50.000 Hz vid I % klirr. Intermodulation: 0,22% vid 30 W uteffekt. 
Filter: Hi. Muting: Frånkopplingsbar.Tonkontroller: Bas, mellanregister och diskant. Loudness: Frånkopplingsbar. 
Anslutningar: Två skivspelare, tre bandspelare, två högtalarpar, mikrofon, hörtelefon, A UX, AM- samt 75- och 300 ohms FM
antenner. Stereotuner med FET-transistor i HF-steget samt tre avstämda HF-kretsar. 4-gangs avstämningskondensator. 
Känslighet: 2,0 /ly. 

AudiotTOlJ 90 Uteffekt: DIN 2 x 90 W (4 ohm), FTC 20 - 20.000 Hz, 1,0% THD: 2 x 79 W. THD: 0,06% 
vid 1 kHz och 50 W uteffekt. Effektbandbredd: <6->50.000 Hz vid I % klirr. Intermodulation: 0,19% vid 70 W uteffekt. 
Filter: Hi och low. Muting: Frånkopplingsbar. Tonkontroller: Bas, mellanregister och diskant. Loudoess: Frånkopplingsbar. 
Anslutningar: Två skivspelare, tre bandspelare, tre högtalarpar, mikrofon, hörtelefon, AUX, AM- samt 75- och 300 ohms FM
antenner. Stereotuner med två HF-steg, ingångssteget har Dual Gate MOS-FET transistor samt tre avstämda HF-kretsar. 
4-gangs avstämningskondensator. Känslighet: 1,8 /ly. 

BLAUPUNKT 
BOSCH_ 
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Gitarren i utveckling: 

Från primitiv klangkropp 
till popålderselektronik 

Fig l. Gibson Straight bar kom ut 1936. Eilfelfriil 
exemplar är i dag värt en mindreformijgenhet. 
Della exemplar hillades på vinden dåforf besökte 
Gibsons våren 1976/ Som synes är det en stor 
pjäs. De två parallella plåtarna är permanent mag· 
neterna. Endast den övre vänstra delen på bilden, 
dvs den svarta kåpan tni!d den vita kanten, syntes 
uta'lför gitarrlocket. Möjligen kan man simulera 
klangen från denna pick up tni!d två moderna, 
parallellkopplade pick uper, den ena vid greppbrä
dan nära strängarna och den andra miil emellan 
greppbrädan och stallet. 

Den senare bör sänkas så långtfrån strängarna 
som mijjligt och eventuellt dämpas något tni!d 
potentiotni!tern. ÖVre gränifrekvensen bör läggas 
vid 3-4 kR .. tni!d en kondensator tilljord. 

En bortglömd pionjär 
•• Ar 1920 anställde Gibsons i USA ett univer
salgeni: musikern, kompositören och akustikingen
jören Lloyd Loar. Han utvecklade L -S-gitarren. 
som moderniserad fortfarande tillverkas och anses 
vara en av de bästa orkestergitarrer som finns. Han 
konstruerade en ny banjo, en ny mandolin och sva
rade för en hel del detaljinnovationer. Han utveck
lade även två elgitarrer och en elbas: 

Den ena elgitarren hade ihålig kropp och elek
trostatisk pick up som tog upp lockets vibrationer. 
Den andra hade, troligen. men här svävar källan 
på målet, massiv kropp och strängarnas vibratio
ner uppfångades direkt med en magnetisk pick up. 

Nyheterna visades 1924 for Gibsons återförsäl
jare som dock ännu inte var mogna för något så 
revolutionerande. 

Efter en dispyt beträffande projektets framtid 
lämnade Loar och två andra ledande krafter Gib· 
sons 1924 och startade Vivi-Tone Company for att 
producera elgitarren. men man var minst tio år för 
tidigt ute. Det fanns ingen efterfrågan på ett sådant 
instrument vid denna tid och foretaget gick snabbt 
omkull. 

Walter Fuller berättar 

Vid ett besök hos Gibson i Kalamazoo för ett år 
sedan visade man forfvänligheten att kalla in Wal
ter Fuller, som gått i pension ett halvår tidigare. 
Walter Fuller anställdes 1933 vid verkstäderna 
men var tillika aktiv radioamatör , han studerade 

Av Bo Klasson 

• • • 

Del 2 

och byggde på fritiden elektronik. 1935 frågade 
VD honom om han ville ge sig på att utveckla ett 
elektriskt instrument. Han accepterade och var se
dan ända fram till 1975 ansvarig for utvecklingen 
av Gibsons elgitarrer och forstärkare. Han är såle
des själv en väsentlig del av elgitarrens historia. 

När Fuller började fanns några av Loars gamla 
forstärkare och pick uper kvar. Förstärkarna var 
allströmsforstärkare om högst 2 W med fyra 4" 
elektrodynamiska högtalare. Pick uperna var hö
gohmiga. upp till 5 Mohm. och mycket känsliga 
for smuts och fukt. Det hela var egentligen inte 
mycket mer än en ideskiss. och anledningen till att 
Loar misslyckades var nog egentligen att produk
ten inte var tekniskt mogen for marknadsföring ut
över att behoven ju inte var "upptäckta" ännu. 

När Gibsons startade sin verksamhet med elgi
tarrer 1935 hade det redan börjat hända saker. Ty
värr är det dåligt med dokumentation från den ti
den. och minnet sviktar med åren. men Fuller har 
berättat for RT :s utsände detta: 

- Gitarristerna hade en vår tid i orkestrarna. 
Kompet hördes väl något så när. åtminstone inom 
orkestern. men skulle man spela solo. särskilt 
singlestring. fick hela orkestern dämpas ner. (Eddie 
Condon var helt på det klara med att hans komp 
var eil stödfor orkestern, även om inte alltid pu
bliken hörde det.) Omkring 1933 skrevs något ar
bete av "en ung man i Tyskland". som berörde 
magnetiska pick uper. 1934 - 1935 introducerade 
Richenbacher en elektrisk steel-guitar. den s k 
"stekpannan" . och några gitarrister undersökte 
pick upen, som var mycket stor och klumpig. for 
att montera in den i en vanl ig gitarr. 

---- Sträng 

• • Polstycke 

~ ~ 5}t Spole 

Fäst- och justerskruvar 

Gitarrlock 

Pennanentmagnet 

Fig 2. Gibsons Straight bar hade ell lållg permallelllmagllet som sträckte sig 
frän greppbrädall Ilästall älldafram till stallet. Gellom all älldra avstålldet 
mellan polstycket och strällgell älldrade mall utsigllalells styrka. / lIågOIl milli 
kUllde mall älldra klallgell gellom all l'ariera dell al/dra IlUJglletälldells (S) 
avställd till strällgarna. Polstycket var forsell med eil uuag ullder G-strällgel/ 
for au dellna inte skulle gefor stark sigllal. 
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( 
, 
t Pennanentmagnet 

N 

Fig 3. Gibsolls pick up typ 2fråll /939, som Fuller beskrel' dell. Dell torde 
fUllgera tack vare striifält utal/för spolell. 

Observera all "UJII gellom all sälla ell spole rulll l'artdera polstycket åstad· 
kommer ell Izumhuckillg-pick lip som bör fä bäure diskalllegenskaper äl/ dell 
nu vallliga typeIl. 



V Från det historiska perspektivet och den akustiska gitarren går vi här vidare mot gitarrens anknyt
ningspunkt med elektroniken, nämligen gitarrmikrofonen. * Som framgår avartikelavsnittet kan denna utformas på ett flertal sätt med sikte på olika {jud
egenskaper. * RT:s unika serie inleddes i aprilnu11Uet. Förf är civ ing Bo Klasson. 

Sträng 

r I s 
Pennanentmagnet 

Spole I I 
Pol skruv r ( (~ () 4 ~ ( I 

.s Polstycke 

Fig 4. Gibsons pick up typ 3 med individuellt justerbara polskruvar fär .-orje 
strängfärsågs med svart eller benvit kåpa al' plast. De äldsta. massiva Les 
Paul-modellerna varfärsedda med denna pick up med undantagför den svarta 
Custom-modellen. som hade en baspick up med individuella. justerbara perma
nentmagneter fär varje sträng. 

Fig 5. Gibsons högohmiga humhucking-pick upfrån 1954. Om spolarna ligger 
i medfas ifältetfrånpermanentmagneten. ligger de i moifasfär y ttre stötj'iilt. 
som således (j påverkar pick upen. 

L Pos 1 Pos 2 

St all 

500 kA 

0 , 02 ' 
r--,.--ifo---.\500kA 

Fig 6. Vid pos I . dvs nära stallet, blir grundtonerna och de lägsta överIOnerna 
förhållandevis svagare än längrefrån stallet. vilket leder til/ljusare klang ji'ån 
pick IIpel/. 

Fig 8. Gibsons normalkoppling av två pick uper. I brytarens mil/läge är båda 
pick uperna parallellkopplade och i yu erlägena är endera inkopplad. Ibland 
förekommer en omkopplare so m polar om en al' pick uperna, så all man./iir 
mo{{asmixning. 

0 ,022 
- '-
500 kA 

Men andra gitarrister fick ännu värre problem. 
Den elektriska steel-guitarren "bl åste ut" den van
liga gitarren ur orkestern. och nu blev det lynch
stämning. Gibson måste göra något for gitarren! 
"Vi drunknar! " - Fuller minns vidare: 

- Redan nu kommer en man som heter Les 
Paul in i bilden. (Jo då. det är samme Les Paul som 
långt senare blev världsberömd för sina trick in
spelningar tillsammans med hustrun Mary Ford 
och som ursprungligen fOr detta anses ha drivit 
fram den 8-kanaliga bandspelaren for studiobruk. 
Samme man som vid en bilolycka fick högra ar
men hopplöst sönderslagen men drev fram (och tål -

Fig 7. Normalkoppling av enkel pick lip på elgitarr. På den senaste tiden har 
I/UJn gåll ner till 300 kohm (log KA) på potentiometrartla. Den vänstra. som 
naturligtvis skär diskant. utesllIts ofia. och dess värde kan diskuteras. Voly m
kontrollen (högra potentiometertl) ger ojia brllm i mellanlägen. Jordning av 
systemet brukar vara bästa bOlen. 

modigt genomled) operationer. så att armen nu står 
i sådan vinkel att han kan fortsätta spela gitarr!) 

Les Paul beskri vs av Tom Wheeler som en man 
den där fOre nade vis ioner och praktiskt handlag. 
mod. omdöme och beslutsamhet. Han var redan 
vid den här tiden känd som countrygitarrist under 
namnet Rhubarb Red. - Men vi återtar: 

Målet var att göra en liten och lätt pick up. som 
var enklare att montera in och som inte helt döda
de gitarrens akustiska ljud. Les Paul ville göra pick 
upen lågohmig for att slippa problem RT-läsarna 
alltfOr väl känner till. medan Fuller menade att 
pick uperna obehindrat måste kunna användas till 

t idens PA-forstärkare och inte enbart till special
fOrstärkare. Les Paul tyckte att huvudsaken var att 
man fick en bra gitarr. - Fuller är än i dag inte 
säker på att hans beslut att gå den högohmiga vä
gen var riktigt. 

Den forsta Gibson-pick upen monterades i en 
orkestergitarr typ ES 150 och presenterades 
1936 - 1937. Det blev omedelbar succe. Pick upen. 
som ingalunda var liten (sefig l) var den berömda 
"straight bar". även kallad Charlie Christian-pick 
upen. Endast en liten del av den syns ut ifrån när 
den är monterad i gitarren. och den fasts och juste
ras med tre skruvar i locket mellan den synl iga 
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Fig 9. Modern Gibson humbucking aufästas vid 
greppbrädan. / della utförande är de" avsedd fär 
en gitarr konstruerad av gitarristen Howard 
Roberts. Förf har nwnterat ell ex på en lält nwdi
fierad Levin De Luxefrån J940-talet. Resultatet 
är ett underbart instTu ment! 

delen och stallet. 
Straight-bar är i dag en starkt eftersökt dyrgrip. 

Många jazz-gitarrister (t ex Barney Kessel, Barry 
Galbraith, Jimmy Rainey) anser att den låter bättre 
än någon annan pick up. Fuller medger i dag att 
den hade en egen karaktär. men tycker nog att de 
moderna pick uperna är överlägsna. Han kan inte 
riktigt förstå meningen med att sätta en gammal 
pick up på en ny gitarr. Då är det meningsfullare 
att sätta en modern pick up på en gammal, genom 
flitig spelning förädlad gitarr. Åsikterna går isär! 

Trots att Straight-bar numera ofta benämns 
"Charlie Christian pick-upen", hade Christian ing
et med dess tillkomst att göra och han påverkade 
inte heller senare elgitarrens utveckling. Han 
dog ju endast 23 år gammal. Men han påverkade i 
högsta grad användningen av elgitarren. Han var 
den förste som i en orkester av betydelse (Good
mans) använde gitarren som solo- och ensemblein
strument jämbördigt med blåsinstrument som 
saxofon, klarinett och trumpet. Han gav instru
mentet en ny roll. som sedan har utvecklats. Där
för är det riktigt att tala om två epoker för gitarren. 
"före Christian" och "efter Christian". 

Straight bar hade krom-nickel magnet. Sefig 2. 
Nästa utvecklingssteg var en betydligt mindre pick 
up med aluminium-nickel magnet i U-form. där 
norrpolen låg under tre strängar och sydpolen un
der de tre andra. 

Runt hela paketet låg spolen (se fig 3). Denna 
pick up är något förbryllande. Signalen följer ju 
den magnetiska flödesändrin gen per tidenhet ge
nom spolen enligt 

d0 
e=-N 

dl 

där d 0 är magnetflödets tidderivata och N anta-
dl 

let varv i spolen. Här får man vid första anblicken 
inget d 95. eftersom hela magnetflödet roterar i 
spolen och resutatet blir noll. Antingen fungerar 
pick upen p g a ströfålt eller också sviktar källans 
(konstruktörens) minne! En sista desperat tröst 
kan vara att ingående aerodynamiska analyser på 
högsta nivå klart visar att humlan teoretiskt omöj
ligen kan flyga men ändå gör det. Pick upen. som 
kom 1939, ger nämligen god utspänning ... 

Sedan återgick man ti!! att lägga magneten un
der spolen och låta ett polstycke gå upp genom 
spolen för att strax därefter komma på. att man 
kunde ha ett polstycke för varje sträng. Dessa pol
stycken utfördes som skruvar. som kunde höjas 
och sänkas så. att avståndet till strängarna indivi
duellt kunde justeras se fig 4. Därmed löste man 
det gamla problemet att de olika strängarna gav 
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Fig lO. Den svenska Kjell-pick upenfrån /950-
talet. 

olika tonstyrka ut. Huvudanledningen till detta var 
följande: El och H2 är normalt heldragna. H2 
grövre än El. G3 är betydligt klenare i kärnan men 
spunnen. 04. AS och E6 är utförda på samma sätt 
med tilltagande grovlek. 

Oftast var strängarna inte spunna med magne
tiskt material. Resultatet blev att H2 blev för stark 
och G3 för svag. Med den nya kostruktionen kun
de man sänka skruven under H2 och höja den un
der G3 samt eventuellt justera något uppåt under 
04 och AS. och så hade man plötsligt balans. 
- Likaså kunde man få balans om man bytte till 
en sträng av annat fabrikat. Här vill förf skjuta in 
följande: 

Många svenska gitarrister kommer säkert ihåg 
vilket framsteg det var när man i början av 50-talet 
kunde byta ut sin Wing-tone mot en Kjell-mik med 
skruvar! 

Numera är behovet av denna finess mindre. då 
strängarna är magnetiskt jämnare. På vissa moder
na pick uper. särskilt lågohmiga sådana. har man 
således gått ifrån den individuella strängjustering
en. 

Under en kort tid tillverkade Gibson en pick up 
där varje sträng hade sin egen höj- och sänkbara 
al-nickel magnet. Denna pick up. som användes 
som bas-pick up i den ursprungliga svarta Les Paul 
Custom-modellen och någon annan exklusivare 
variant. blev kortlivad. Dels hade den så kraftiga 
magneter. att strängarna påverkades för mycket. 
dels blev den orimligt dyr i tillverkning. 

1954 presenterade Gibson världens mest kopie
rade gitarr-pick up. humbucking-pick upen (se fig 
5). Hum betyder som bekant brum. och buck bety
der kasta av. t ex en ryttare. Och kastar av brum är 
precis vad den gör: Den består aven magnet isk 
platta med ett polstycke för nord och ett för syd. 
Båda sträcker sig under alla strängarna (se figl . 
Det hela resulterar i en bred U-magnet. Runt vart
dera polstycket (där det ena vanligen har separata 
skruvar enligt ovan) ligger en spole. men för att 
dessa skall ligga i fas med varandra och summera 
sina signaler från strängen, måste den ena ligga 
upp och ner och således ligger de i motfas med 
varandra för yttre brumfålt. Brummet försvinner! 

Om det hela skall fungera , måste spolarna mat
chas noggrant, och det gjorde man ursprungligen 
genom uppmätning av varje spole. Nu har man till 
verkningsmaskiner som garanterar erforderlig nog
grannhet. 

På senare tid har en förminskad version av hum
bucking-pick upen utvecklats. 

1965 - 1966 började man tillverka en version 
med lågohmiga spolar. 

Les Paul utvecklade samtidigt en annan låg
ohmig pick up, där han hade en spole i magnetfål 
tet och en under som kompensationsspole för 
brum. Den ursprungliga humbucking-pick upen 
har nämligen kritiserats för begränsade diskant-

egenskaper. Denna gång fick Les Paul råda, och 
det är således hans konstruktion Gibson nu tillver
kar när det gäller lågohmiga pick uper. 

Les Pauls lågohmiga humbucking-pick up är i 
princip en pick up enligtfig 4, försedd med ytterli
gare en spole på andra sidan magneterna. Denna 
kompensationsspole eliminerar brum men är pas
siv vad gäller signalen från strängen. 

Fuller framhåller att den vanliga humbucking
pick upen hänger med till ca 7 kHz, dess närmaste 
föregångare till ca 4 kHz. och den moderna låg
ohmiga till ca 13 kHz. Skall man ha glädje av det 
större frekvensomfånget, måste gitarrförstärkaren 
förses med mycket bättre diskantelement. helst 
horn. än vad som i dag är normalt. 

Den stora fördelen med lågimpediva pick uper 
(ca 50 ohm) finner man i inspelningssammanhang. 
där gitarren kan kopplas in direkt till inspelnings
förstärkeriet. 

Svenska gitarrister har frågat varför humbuc
king-pick uperna numera fylls med epoxi. så att 
man inte enkelt kan ta av metallkåpan, vilket blivit 
på modet. Fuller svarar. med instämmande av sin 
efterträdare Gary A umaugher, att om man tar av 
kåpan ökar brum och störningar med 6 dB , medan 
diskantvinsten som man är ute efter knappast 
märks i vanliga förstärkare. Däremot är det viktigt 
att det inte finns någon mikrofoni i pick upen. 
Knackar man på den. skall den i stort sett vara 
tyst. Då har epoxifyllningenvisat sig göra stor nyt
ta. samtidigt som den skyddar på ett sådant sätt, 
att man nu kan lämna livsgaranti för förste ägaren! 
Likafullt har man fått göra eftergifter att tillverka 
pick uper utan kåpa. 

Andra fabrikat 

Giganten vid sidan av Gibson när det gäller el
gitarrer är Fender, som har en egen humbucking 
vilken lär vara konstruerad av samma ingenjör. 
Seth Lover, som Gibsons. Fenders anses ha bättre 
"bett" i diskanten än Gibsons och har justerskru
varna utförda som magneter. Ännu bättre diskant 
har Fenders pickuper med en spole. Bland de stora 
tillverkana av kvaJitetspick uper kan nämnas' Gib
son, Fender, Gretsch, de Armond, Ovation, Di 
Mazzio, Dan Annstrong, Alembic och Ibanez. 
Gibson. Ovation. Dan Armstrong, Alembic och 
Ibanez har lågohmiga på programmet. Lågohmiga 
brukar ligga under 60 ohm. högohmiga över 8 000 
ohm. Anpassningen av den lågohmiga pick upen 
löser man i regel genom förförstärkare på gitarren. 
anpassningstransformator i gitarren eller på slad
den mellan gitarr och förstärkare. Nu åter en utvik
ning till Sverige: 

En svensk klassiker 
När man talar om gitarrpick uper, och spe

ciellt lågohmiga sådana, är det svårt att gå 
förbi en svensk klassiker. För en del år sedan 
konstruerade Sten Hagberg hos Sela - som 
f ö medarbetat i RT tidigare - en pick up, 
där man betydligt bättre utnyttjat de tekniska 



Öronen är det enda som sätter en gräns för 
det rena, klara ljud som den nya Tech/2,hörtelefonen 
med professionell standard - ger lyssnaren. 

Eftersom Tech/2 har ultra bred 
frekvensåtergivning med 10,22.000 Hz, vilket 
sträcker sig väl bortom det mänskliga örats 
uppfattningsförmåga, får man största möjliga 
ljudspektrum. 

Och eftersom den harmoniska distorsionen 
understiger det oändligt låga värdet 0,3 % vid 1 kHz 
och 100 db,ljudtrycksnivå, får ljudet överlägsen 
klarhet. 

I själva verket presterar de dynamiska 
drivelementen i 50 mm diam. polyester ett resultat 
som vanligtvis överträffas endast med elektrostatiska 
transd uktorer. 

I likhet med alla hörtelefoner från Koss har 
Tech/2 en kvalitet i stilen som motsvarar 
ljudåtergivningen - med en slank siluett och ett 
särpräglat utförande i ebenholts, och teakfårg. 

En välkänd Koss,detalj hos Tech/2 är 
Pneumalite öronmusslor, vilka tätar mot huvudet 
och isolerar maximalt från omgivningsljud samt 

fördjupar basåtergivningen fullständigt mjukt till 
under hörgränsen. 

En annan detalj är komforten. Man glömmer 
nästan bort att man bär hörluren. Musiken utgör den 
enda påminnelsen. 

Priset är bekvämligt det med. Ingen ger så 
mycket teknik för pengarna som Koss. 

Liksom alla Koss,produkter är Tech/2 
resultatet av fortsatt tekniskt nyskapande från det 
företag som uppfann hörtelefonen för hifi. 

Skicka in kupongen, så sänder vi hela 
berättelsen om Tech/2. 

~oss Stereophones. Septr~, Box 4054, ~2104, Västra, -- -:-
Frölunda, Göteborg. I Vad god skicka mig fullständiga .upplysningar om nya Koss Tech/2. 

I 
Namn 

I 
I 
I 

RT 5 17 
Adress ________________ _ 

__________________ kod 

n~OsSlstereophones 
Världens ledande ifråga om hörtelefoner. 

Informationstjänst 6 



möjligheterna. Pick upen hade skarpt riktade 
magnetfält med polskor av laminerad och 
högpermeabel plåt med slipade spetsar. Där
igenom kunde man korta av polens "intresse
område" över strängen med högre gränsfre
kvens som fOljd. Man konstaterade, efter att 
ha tvingats ta fram en helt ny mät utrustning, 
en övre gränsfrekvens om 40 kHz. Man fann 
också att man lätt kunde generera 15 - 20 
kHz i en gitarrsträng. 

Sela-pick upen monterades på en massiv 
mahognygitarr från Levin. Att den inte nådde 
någon popularitet torde ha berott på bygeln 
över strängarna som hindrade spelet, som 
många tyckte. Det hände därför att man ka
pade bort bygeln, men då gick en del av de 
goda egenskaperna fOrlorade. Dessutom sak
nade den individuella pol skruvar, vilka an
sågs nödvändiga på den tiden. 

Sten Hagberg påtalar vid samtal med fOrf 
den gamla sanningen, att pick upen inte skall 
"lastas ner" av fOrstärkaringången utån så 
långt möjligt arbeta på tomgång. Man skall 
således vara försiktig med anpassningstrans
formatorer! 

Det är för övrigt inte otänkbart att det om
sider kommer nyheter inom området från den 
inom akustik, fllmljud etc verksamma firman 
Sela så småningom. I dag bör enligt förf:s me
ning tiden vara mogen även fOr den ursprung
liga Sela-pick upen. 

"Trimning" av gitarrpick uper 

Vandrar man runt bland gitarrhandlare i t ex 
New York, blir man ofta erbjuden att mot en (icke 
ringa) ersättning få sin pick up fOrbättrad och 
skräddarsydd efter egen smak. I fackpressen ser 
man också ofta annonser som pick uper med fOr
bättrad sustain, bättre "tryck", osv. Man bör nog 
vara fOrsiktig med sådant. Att det förekommer tor
de delvis sammanhänga med att köparen ofta är 
tekniskt okunnig och inte har möjlighet till kritisk , 
objektiv jämfOrelse, och att leverantören är bättre 
fOrsäljare än tekniker, vilket gäller på flera områ
den ... 

Rör det sig om fOrändring av komponentvärden 
l tonkontroller, av omkopplingsmöjligheter, änd
ring av pick upens placering, ändring av magnet
fältets karaktär med mera, kan väl allt vara gott 
och väl, men när man talar om ökad sustain och 
ökat "tryck", fmns det anledning att bli misstänk
sam. 

En standardåtgärd är att man lägger på 20 -
30 % fler varv på spolen. Det omedelbara resulta
tet blir att man ökar utspänningen med 20 - 30 %. 
Inte ökar detta den tid den tar fOr strängen att 
klinga ut! Dessutom bör man genom kapacitiv 
överhörning förlora diskant. Slutligen fOrsämrar 
man fOrhållandet mellan pickupens och förstärka
ringångens impedans, dvs lastar ner pick upen hår
dare, vilket teoretiskt dämpar strängens svängning 
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och ger sämre sustain. 
Vinsten i utspänning har ingen annan effekt än 

att man kan dra ner volymkontrollen på fOrstärka
ren en liten aning. 

Möjligen kan man marginellt fOrstärka effekten 
vid en fuzz, med det finns mycket enklare och bätt
re sätt att lösa det problemet på! 

Utvecklingstendenser 

För närvarande tycks utvecklingen främst syfta 
till fOrändringar hos magnetfaltets karaktär och 
fOrfinad lindning av spolarna. På sina håll arbetar 
man dock med ganska revolutionerande nyheter. 

En sådan är "the Hoag Light Guitar" , som pre
senterades på en återförsäljarmässa för ett par år 
sedan. Den har en fotoelektrisk pick up som arbe
tar med infrarött ljus och som tar upp strängarnas 
rörelser direkt utan att på något sätt belasta dem. 
Denna gitarr synes dock ännu inte ha kommit ut 
på marknaden. 

Det finns en motvilja bland gitarrister mot aktiv 
elektronik i gitarren. Man menar att den då blir 
ömtåligare. man får batteritrassel etc. Men scenen 
ändrar sig, och nu finns det gitarrer med inbyggd 
fOrfOrstärkare på marknaden. 

Flera pick uper på gitarren 

Som alla vet, svänger en sträng inte endast i en 
grundton utan även i harmoniska övertoner. Över
tonsinnehållet bestäms av ett antal faktorer. där 
strängens uppbyggnad, anslagets karaktär, stället 
där man slår an strängen och ändpunkternas fOr
ankringsegenskaper är de viktigaste. Observera, att 
det nu handlar endast om strängens egen sväng
ning , inte om hur denna svängning kopplas till gi
tarrens lock! Hög impedans i båda ändar alltså. 
Fig 6 'visar en sträng som svänger med grundton, 
karakteriserad av två noder och ett maximum, and
raton med tre noder och två maxima (absolutvär
den), tredjeton och en högre ordningens ton. Amp
lituden har ritats lika fOr alla svängningarna. Man 
ser omedelbart, att nära noderna för grundtonen, 
dvs t ex vid stallet (pos I) är grundtonernas ampli
tud mindre i fOrhållande till övertonernas än vad 
fallet är längre från stallet (t ex pos 2). En pick up 
placerad vid pos l ger således en ljusare eller vas
sare klangkaraktär än en pick up vid pos 2. 

De första elgitarrerna hade endast en pick up, 
placerad långt från stallet, och fOr många jazz~u
siker ger detta fortfarande den enda acceptabla to
nen. 

När man introducerade ytterligare en pick up, 
placerad nära stallet, ordnade man så, att man med 
en omkopplare kunde välja mellan de båda mikro
fonerna. Gibson arrangerade från början så, att 
omkopplaren fick ett mellanläge, där de båda pick 
uperna mixades. Fender kopplade inte medvetet 
pick uperna mixbart, men hade lika fullt ett tredje 
läge, som kopplade in en kondensator över bas
pick upen, vilket naturligtvis gav en ännu mörkare 
ton. Sedan hör det till historien att musikerna upp
täckte att man kunde få mixning i ett odefinierat 

Fig II . Eli högst speciell omkopplare har utveck
latsfor gitarrbruk. Se ävenfig 8. 

mellanläge hos omkopplaren på Fender-gitarrerna. 
Numera benämns ofta diskantpick upen "Ieadpick 
up". dvs man använder diskantpick upen fOr solo
eller melodispel och baspick upen när man kom
par. 

Ofta är de olika pick uperna alldeles lika var
andra, men det förekommer , att de är specialkonst
ruerade fOr att ytterligare accentuera någon egen-
skap. . 

Det finns även gitarrer med tre och vissa utfö
randen (åtminstone specialbyggen) med ännu flera 
pick uper. 

Mixningen av två eller flera pick uper är värd 
sitt eget kapitel. Spelar man med två pick uper in
kopplade, låter det inte riktigt som något mitt 
emellan vardera pick upernas karaktär. Detta har 
flera orsaker, som intresserade läsare med nöje in
bjuds att grubbla över. Låt mig antyda en: Bas
pick upen ger inte ett entydigt förhållande mellan 
grundtonen och övertonen. Om man trycker ner 
strängen vid ett band, så att pick upen ligger mitt 
under den svängande delen av strängen. ligger den 
under nod fOr andra-, fjärde-, sjätte- osv tonen , dvs 
alla udda övertoner, och återger således ej dessa. 
Detta ger en ton karaktär. 

I ett annat läge utsläcks t ex 3:e, 6:e, 9:e osv. 
Denna selektiva diskriminering av övertoner är en 
av de faktorer som gör det omöjligt att få en elgi
tarr att låta som en akustisk gitarr, och som gjorde 
att t ex Wes Montgomery aldrig var nöjd med to
nen från sitt instrument. 

Naturligtvis gäller samma förh ållande fOr dis
kantpick upen, men där får det betydelse först vid 
övertoner av högre ordning. 

Mixar man nu de båda pick uperna, kommer dis
kant pick upen att dominera vad gäller övertonsbi
draget , medan det enda signifikanta bidraget från 
baspick upen representeras av grundtonen. Resul 
tatet blir en ny tonkaraktär. 

Detta gäller om man mixar additivt, dvs i med
fas . Om man polar om den ena pick upen, mixar 
man subtraktivt eller i motfas. Då utsläcks fre
kvenser som går ut med samma amplitud från bå
da pick uperna och fOr övriga får man ut emplitud
skillnaden. På detta sätt kan man mer eller mindre 
eliminera t ex grundtonen och få ett helt nytt 
"sound". Många elgitarrer har numera denna möj
lighet. 

Den kritiske läsaren har kanske nu börjat rynka 
pannan? Även om man mixar i fas kan man natur
ligtvis få en subtraktiv effekt, om en överton är 
positiv vid ena pick upen och negativ vid den and
ra. Helt riktigt, men förf lovade bara att antyda 
resonemanget. Det hela är egentligen ganska kom
plicerat, och i stället fOr att analysera har man hu
vudsakligen experimenterat och tyckt. 

I nästa avsnitt, som publiceras RT nr 6/7. 
kommer vi att granska elgitarren. • 



RT p ov bygger 

Lättbyggd toppklassorgel 
CnT IL från Dr Böhm, BDR Del 2 
• [förra avsnittet beskrev vi våra erfarenheter i själva byggarbetet med en CnT/Lfrån Dr Böhm. 
• Nu skall vi ägna oss åt den färdiga orgelns egenskaper. Vi har bl a uifört enjä"lförande spektrumanalys med en 
piporgel ochfåttfram intressanta rön . 

•• När vår orgel nu är lyckligen fardigbyggd och 
alla beskrivningens moment genomgångna återstår 
att provspela och, forhoppningsvis. njuta av vällju· 
det. 

När det gäller att bedöma ett elektroniskt musik· 
instrument finns inga klara och entydiga referenser 
att gå till för att bedöma egenskaperna. utan man 
blir smått kluven eftersom orgeln dels fOrsöker ef· 
terbilda konventionella musikinstrument. dels gör 
anspråk på att vara ett fullt självständigt sådant. 

Bindningen till konventionella piporglar är dock 
fullt klar. Dr Böhm själv menar att forsök att sla
viskt efterbilda en piporgelklang i sig inte är sär
skilt eftersträvansvärt, men att man fOr den skull 
vore ofornuftig om man inte tog vara på de lärdo
mar och erfarenheter som hundratals år av orgel
byggeri samlat. Det mänskliga örat är ju fysiskt 
konstant i sin uppfattning av välljud och klanger. 
hur olika frekvenser i samklang bildar harmonier. 
hur dynamiska effekter upplevs osv. Att vi sedan i 
bearbetningen av våra lyssningsintryck med mo
dets växlingar lär oss favorisera vissa klanger och 
utesluta andra är en annan sak. 

De skillnader som finns mellan piporglar och 
elektroniska sådana beror inte endast på begräns
ningar i elektroniken ; piporgelbyggaren har också 
att ta hänsyn till högst handfasta begränsningar i 
form av utrymmeskrav, behövliga luftvolymer. fy 
siskt realiserbara pipkonstruktioner samt, icke 
minst, krasst ekonomiska faktorer. 

En skicklig orgelbyggare har minst lika stora 
möjligheter att skapa ett go tt, mångsidigt och väl 
ljudande instrument med elektroniska medel som 
någonsin en piporgelbyggare. I båda fallen gäller 
blott att byggaren måste vara medveten om de be
gränsningar som det valda systemet ger och inom 
de ramarna försöka forverkliga de ljudande visio
ner han kan ha. 

'Grundutförande av CnT/L 
med klassisk stämdisposition 

Det grundutfOrande vi har byggt av CnT/ L in
kluderar två manualer. en enoktavig pedal. efter
klang, forstärkare på 25 W och inbyggd högtalare. 
Till detta kan läggas en lång rad av tillsatser som 
ger nya klang- och rytmupplevelser. Men grund ut
förandet som sådant har en uppbyggnad som en 
piporgel vad gäller stämdisposition och ljudbild. 
Med alla sina tillsatser avlägsnar sig orgeln från 
den typen av instrument och får en mer självstän
dig, unik karaktär. 

För många av de byggen av fOrstärkare. högtala
re och annat som vi redovisar i RT:s spalter åter
står endast när bygget är fullbordat att sätta det i 
drift och avnjuta resultatet. Med ett orgelbygge fOr
håller det sig av naturnödvändighet helt annorlun
da: För att njutbart resultat skall kunna uppstå. 
måste en skicklig organist tillgås. En aldrig så en
tusiastisk byggare forvandlas inte över en natt till 
orgelvirtuos. utan träning och aktiv insats krävs 
vid instrumentet, och det betyder i sin tur att nöjet 
att bygga upp något inte stannar vid uppbyggna
den av själva apparaten utan fortsätts med ett upp
byggande av den egna spelfårdigheten. och del 
Qyggandet har inget slut! 

Kanske ligger något av tjusningen med att bygga 
ett eget musikinstrument i detta? Ett spanskt ord
språk lär säga att den som bygger en orgel åt Gud 

låter sin gård fOrfalla , och det förefaller oss att 
rymma en djup sanning. Att orgelbygge kan bli en 
allt uppslukande sysselsättning har vi flera bevis 
for! 

För att vi skall kunna göra en bedömning av 
orgelns klangliga egenskaper så som de upplevs av 
en organist, van vid piporglar, har vi engagerat en 
hängiven orgelfantast, kantor Lars-Uno Lidegran 
från Vallentuna. Han kan verkligen exemplifiera 
vårt tal om orgelbyggeri som en allt uppslukande 
och genomengagerande sysselsättning. I hans fall 
gäller passionen piporglar . och en sådan har under 
en längre tid också växt fram i hans garage. Ty
värr. eller dessbättre, antog bygget så småningom 
så stora proportioner att han var tvungen att bygga 
ut garaget både till yta och höjd for att rymma 
orgeln och de ljud den bjuder på. 

Denne orgelkännare har bidragit med åtskilligt 
stoff i den fOljande granskningen. 

Stort antal register tillgängliga 
utan stora kostnader och platsbehov 

Grundläggande för en orgels uppbyggnad av oli
ka klangmönster är dess olika register. T en pipor
gel begränsas antalet register starkt av kostnads
och utrymmesskät. l en elektronisk orgel däremot 
innebär extra register varken någon större kostnad 
eller platsnöd. Dr Böhms CnT/ L är sålunda utrus
tad med 36 register plus tre 8' -stämmor fOr peda
len. Registeromkopplarna. manubrierna, med sina 
tyska texter. visas iflg 2 - 5. 

Trogen sin konstruktionsprincip erbjuder Dr 
Böhm inte här några täckta register, gedackter, ef
tersom dessa har ett deltons~pektrum med endast 
udda deltoner. Ett sådant spektrum erhålls från en 
fyrkantvåg, medan Dr Böhm endast befattar sig 
med triangel våg som utgångspunkt i klangform
ningen. Som extra tillsats tillhandahålls dock f yr
kantornformare fOr 8' -registren. men i vårt utforan
de står inte den möjligheten till buds. Hela orgeln 
med alla register går dock att koppla om till f yr
kantvåg. 

Fig J. ·Detfärdiga instrumentet i all sin gLans. 
Vi har en liten invändning mot den alliför Löga 
kanten i notstäLLetsframkant. Tunna och sLaddriga 
nothiiflen eller Lösa bLad vill gärna haLka ner frön 
stället och sprida sig över manuaLerna. 

Kontinuerlig transponering 
användbar konstruktionskonsekvens 

Genom att orgelns alla frekvenser styrs från en 
enda oscillator kan man lätt fOrskjuta orgelns 
stämning genom att ändra denna enda oscillator
frekvens. Detta har vår orgel gemensamt med flera ...... 
andra elorglar. mera ovanligt är att man kan for- JIII"" 

Fig 2. Registeromkopplarefär övermanualens huvudregistrering. 

Fig 3. Registerväljarefo'r övermanualensfria kom
bination. Fig 4. Registerriiljare pir IilldermulIlwlell. 
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Fig 5_ Klangformningselektronikens kopplings
schema. 



Fig 6. SpeklTumfor en läckt pipa i en kyrkoorgel. 
För delta och defoljande spektrogrammen gäller 
all de är upptagna med 30 Hz bandbredd och I 
kHz per ruta. GrulUffrekvens 880 Hz (a' ). 

skjuta stämningen en hel oktav nedåt. Det normalt 
lägsta stämläget som bjuds är 16' . vilket motsvarar 
en lägsta frekvens av 32 Hz. Sänker man så hela 
orgeln en oktav. kommer detta i stället att motsva
ra 10 Hz. alltså alldeles i närheten för undre hör
barhetsgränsen. Det skall till rejäla högtalardon 
för att återge grundtonen i en registrering med den 
låga frekvensen! Inte nog med ansenlig högtalare 
heller . lyssningsrummet måste vara närmast av ka
tedralstorlek för de långa våglängderna skall kun
na finna sig till rätta. 

Värdet i omstämningsmöjligheten ligger i att 
man kan anpassa orgeln till instrument. som är an
norIuna stämda. till sångare eller annat att sammu
sicera med. 

Faktiskt är en sådan här omstämningsmöjlighet 
inte unik för elorglar. Det finns piporgeikonstruk
tioner där man kan förskjuta luftlåda och pipor i 
förhållande till varandra så, att en transponering 
automatiskt utförs. En sådan mekanisk transpone
ring blir med nödvändighet endast utförbar i steg. 
medan transponering i CnT/ L kan göras helt steg
löst. Därmed kan man också utföra glidni ngar med 
spelade ackord för att få fram Hawaii-effekter och 
annat. 

Spektrumanalys av registerklanger 
ger god bild av hörintrycket 

De tonformade filtren är ganska enkelt uppbygg
da som framgår av fig 5. Orgeln besitter trots detta 
stora möjligheter till variationer i klangfärg med 
olika registreringar. Vi har tagit upp spektra för 
några olika register. och visar också motsvarande 
spektra för en piporgel. 

Om vi börjar med den omtalade gedackten . 
framgår dess spektrum från en orgelpipa av fig 6. 
Motsvarande spektrum från ett principalregister i 
läge rechleck, fyrkantvåg. framgår av fig 7. Vi se r. 
att den elektroniska orgelns spektrum helt visst är 
uppbyggt endast av udda del toner. Den täckta or
gelpipan, däremot. har ett kraftigt bidrag från den 
andra deltonen. Dessutom saknas hos orgelpipan 
den dissonanta 7:e deltonen. som i den elektroni
ska orgeln ger en något fränare klang. 

Trots triangelvågens kontinuerliga spektrum får 
man faktiskt en mjuk , gedackt- eller bordunaaktig 
klang från t ex Bass 16 ' i CnT/ L. 

Principalstämman. speciellt i läge 8' . skall vara 
en huvudstämma. bred fast grun'dton som kan bil 
da stomme i många registreringar. Spektrum från 
en piporgelprincipal framgår av fig 8, och Dr 
Böhms principalspektrum återges ifig 9. 

Vi ser här. att elorgelns spektrum innehåller fle
ra högre ordningens deltoner, och att klangen allt
så är ljusare. Detta bekräftas också av det hörbara 
intrycket. Av spektrumbilderna framgår att den 7:e 
del tonen även här saknas hos piporgeln. medan 
den är närvarande i elorgeln. Det bidrar också till 
piporgelns ljusare och något mera påträngande 
klang. 

Principalstämmor uppbyggda av orgelpipor Iju-

Fig 7. Spektrumfor principalstämma i CnT/ L 
med generatorn i läge frrkantråg. 

Fig 8. Principalstämma hos ell piporKel. 

Fig 9. Principalstämma hos CIlJjL med SUKllllld
kopplad Kellerator. 

Fig 10. Flöjwiiml1Ul l/()\ pipIJrgel. 

Fig II. Flöjtstämma hos CIlJjL (Hoh(flöte 8 j. 

RT prov bygger 

Fig 12. Solotrumpet hos CnT/L. 

der naturligtvis även de olika, beroende på pipans 
vidd. mensur, och andra förhållanden . Även om 
alltså Dr Böhms principal inte överensstämmer 
med vår uppmätta orgelpipa har vi dock en an
vändbar, god och bärande principal klang. 

Flöjtstämmor är en viktig grupp i en klassisk 
orgel. lfig 10 och Il återges spektrum för en pip
orgel flöjt jämfört med vår syntetiserade klang. Vi 
ser. att även flöjten har en ljusare klang med en 
speciell betoning av de lägre deltonerna oktav och 
kvint. 

Mekaniska trögheter -
simuleras elektroniskt 

l en elektronisk orgel kommer signalen ur högta
laren i princip utan fördröjning vid anslaget. På 
piporglar finns åtminstone två slags fördrojnin gar 
som ger en annorlunda ljudbild: 

För det första placeras piporna ofta av utrym 
messkäl på betydande avstånd från klaviaturerna. 
och det gör att den mekaniska överföringen kan ta 
tid. speciellt om överföringen till pipornas ventiler 
sker på pneumatisk väg. En sådan. pneumatiskt 
styrd orgel kan vara mycket svår att spela på för 
en ovan organist. 

Det slaget av fördröjning ligger alltså i tid innan 
pipan får någon luft och därmed förutsättningar att 
börja ljuda. I det läget träder den andra formen av 
fördröjning in. 

En stor orgelpipa. t ex 16 ' . är upp till fem meter 
lång och rymmer en mycket stor luftvolym. Det 
krävs alltså att pumpverket kan leverera tillräckligt 
stor luftmängd mycket snabbt för att tonen skall 
börja ljuda. En 16 ' -pipa kräver en luftmängd av 
10 - 15 liter luft per sekund! När trycket börjar 
stiga i pipan. börjar tonen först långsamt att ljuda. 
så att man får en mjuk. fördröjd tonansats. 

Detta fenomen är mest märk bart för de större 
piporna för att avta i hörbarhet upp till 2' stämm or 
ungefar. 

Om man vill efterbilda denna mjuka tonansats i 
en elorgel kan man sätta till en speciell krets som 
styr insvängningsförloppet hos den enskilda tonen. 
En sådan tillsats för kontrakussion ingår i utbygg
nadssatsen "s pecialeffekter" till CnT I L. 

Gjorda försök i andra sammanhang visar att 
mycket av ett instruments tonkaraktär ligger i sjä l
va ansatsförloppet. och att vissa instrument med 
snarlik övertonsbild är svåra alt ski lja åt. om inte 
tonansatsen återges korrekt. Delta till trots låter 
vår orgel klart piporgelaktigt. till del säkert beroen
de på att de ton formande filtren ligger efter tang
entkontakterna och därigenom utövar lågpassver
kan även på tonstarten. Det gör att man även utan 
inkopplad kontrakussion får en viss mjukhet i to
nansatsen . speciellt på övertonsfattiga. mjuka re
gister. 

Rörstämmor simuleras 
i drosselinnehållande filter 

Övermanua lens huvudregister är även försett 
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med efterbildningar av tre typiska rörstämmor. 
alltså stämmor där tonen bildas av vibrerande me
talltungor och sedan formas aven uppsats. eller 
tratt. som fårgar ljudet på önskat sätt. De aktuella 
stämmorna är hornskalmeja. oboe och solotrum
pet. De har en ganska likartad klang. liksom i en 
piporgel. och det är kanske inte alldeles nödvän
digt att ha tre så lika register att tillgå. Deras spe
ciella klangfårg skall komma av att de är mycket 
övertonsrika. och av vårt spektrogram i fig 12 ser 
vi att det verkligen är fråga om en kraftigt över
tonsrik signal! 

Klangformningsfiltren för de tre rörstämmorna 
(fyra om vi räknar med trumpeten i den fria kom
binationen) byggs upp av resonanskretsar med 
kondensatorer och drosslar. 

A v övriga stämmor kan vi märka fagotten. som 
i en piporgel vanligen är en mycket bred. bräkig 
historia. men i vårt utforande kanske inte är fullt så 
bräkig eller knarrig. 

Alla hittill s nämnda stämmor är ok/avstämmor, 
dvs de är jämna multiplar av varandra och ger to
ner med hela oktavers intervaller om man använ
der dem samtidigt. Med de stämmorna kan många 
registerkombinationer uppnås. En kombination av 
16' och 2' ger t ex en fin klang. som är svår att 
skilja från motsvarande piporgelregistrering. 

Stora nyanseringsmöjligheter 
med klaviaturbegränsade reglage 

Till skillnad från en piporgel kan man här hos 
Dr Böhm justera volymen på varje manuals regis 
ter fOr sig. och det innebär en stor flexibilitet. Över
manualen är fOrsedd med två registergrupper som 
är fritt inställbara. och som vardera är fo rsedd med 
ett Ijudstyrkereglage. 

Till dessa två inställbara registreringar kommer 
ett fast , "fullt verk ". vars ljudstyrka dock endast är 
reglerbar med trimpotentiometer inne i orgeln. 

Till en god orgel hör även alikvolslämmor som 
är stämda till ojämna övertoner till grundtonen. 
Vanligast är kvint- och ters stämmor. I C nT/ L till 
går man kvintstämmorna 5 1/ 3' . 22/ 3' oc h I 1/ 3'. 
och dessutom tersen I 3/ 5 samt en sext. 16/ 27 ' . 
Stämmorna fyller väl sin uppgift att beri ka klangen 
i kombination med oktavstämmorna. möj ligen med 
undantag for 5 1/ 3' . Den stämman är inte särsk ilt 
vanlig i piporglar. och det var svårt for oss att få 
den att låta rent i vanliga kombinationer. Förmod
ligen kan det här röra sig om svagheter i fo rstär
karkonstruktionen. 

En viss gröti'ghet vid spel av speciell t låga ac
kord kan också märkas vid vissa registreringar. 
och de är formodli gen hänforbara till sam ma ur
sprung. 

Hörbar intermodulation 
drar ner rörstärkarbetyg 

Vi har inte gjort några mätningar av den in bygg
da fOrstärk arens egenskaper. men kraft ig intermo
dul ation kan i alla falla konstateras en bart med 
örats hjälp. Om man kopplar om hela orgeln för 
fyrkantvåg. väljer ett högt register. t ex 4' eller 
högre. och trycker ner tre - fyra tangenter i den 
översta oktaven. kan man tydli gt höra bildade in
termodu lationsprodukter som inte all s låter ange
nä mt. I kopplingsschemat för effektförstärkaren i 
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fig 13 ser vi att ingångssteget är signalmässigt helt 
omotkopplat bl a. Detta kan vara en bidragande 
orsak till missljudet. I fOrstärkaren till efterklang
enheten finns också liknande steg. och intermodu
lationsbidraget därifrån kan lätt höras om man 
kopplar till och från efterklangen. 

För jämforelsens skull kopplade vi utgången 
från klangformningsdelen direkt till en god stereo
forstärkare. och en betydande fOrbättring uppnåd
des. Ljudet blev renare och klarare. och de nämnda 
intermodulationsprodukterna forsvann nästan helt. 

Vi har även kopplat orgeln till ett annat högta
larsystem än det inbyggda for jämfOreIsens skull. 
Lådan som hyser högtalaren i orgeln synes inte 
vara tillverkad främst på akustiska premisser. Den 
är snarare främst en mekan isk låda. som manualer 
och övriga don skall vila på. Följaktligen kan man 
heller inte vänta sig optimala prestanda från den 
inbyggda högtalaren. Detta gäller inte enbart för 
Dr Böhms orglar. utan många andra fabrikat visar 
samma lättsinne (eller fO rbiseende) när det gäller 
den akustiska utformningen av högtalarsystemet. 

Vi använde som alternativ ett system med RT:s 
70/80-horn och märkte en betydande skillnad i 
ljudupplevelse. Vid mera krävande speluppgifter 
måste vi alltså obetingat rekommendera yttre fOr 
stärkare och högtalare av god kvalitet. Dr Böhm 
tillhandahåller såväl kraftigare forstärkare som lö
sa högtalarsystem. men vi har inte undersökt dem 
närmare i detta sammanhang. 

Hur allvarligt detta nu än kan synas vara måste 
vi till stå att ljudet är av mycket god klass. och att 
orgeln till sin funktion och upplevelse helt är att 
likna vid en god piporgel och med samma använd
ningsområden som en sådan. Detta innebär inte att 
den är begränsad till spel av sakral musik . utan att 
den är musikaliskt väl uppbyggd. 

För många hemspelare ter det sig kanske natur
ligt att bygga ut orgeln för att tillfora musi cerandet 
ytterligare effekter. Redan i grundutforandet tycker 
vi dock att den väl uppfyller högt ställda krav på 

Dr Böhm i Sverige 
Dr S ii Il m r~preS~llleras mcd sina orgel 

bygg.satser I SI engc il I Malmstens Musik 
AB. Box 30%. 5~0 u j Lln köp IIlg. tel 
0/31/3 7300. D~n or!(d 1'1 bl!!!!t het~r alJba 
Dr Biihlll CIlT/ L och- d~n k ~s-t;r i rcdol isat 
ut!'iiralH.k 'J 0 ':15 hr inkl mo ms. 

l., tbygt,lnada ar mÖ.lliga !'iir all ge org~ l n 

ännu större möj ligheter pa olik a omraden. sa 
SOIll I I niillllll i texten. ,\l agra pnser kan \ ara 
mlr(:~santa all se: I det san1manllan!::.'.cl: 
Pedabusta ll1 - 545: 
Sinu, - Unl\~ rs al - Lugriet,ld b~O : -
Slat,ller, "S" med Böhmat "S" 21$ ':10: -
Speclaldleh teT 7h tS45: -
EldtTOnisfd LesIle I Ob5: 
SinusgeneraLOrtilbats I 'J':IO: 
Percus ta ll1 15~5: 
Ac ~ ord minne meo till sahgencrawr ')50: 
Harpg lissa ndo 2~5: 
Och sa l ida re 1 a ll oänd lighet. nastHn. 

47K 

SOK 
P2 
Hall -
stark. 

47K O.JJ,JF 

4,7K lSK 

lout: beoideo St:hol
ter off." 

ett instrument som detta. 

1"-
BCl07 

470K 33011. 

En given marknad fOr instrumentet borde vara i 
kyrkliga sammanhang. Elorgelns fördelar framför 
piporgelns är högst relevanta också i de samman
hangen. och en ganska stor marknad borde finnas. 
Till fOrdelarna hör att elorglar är små. jämfOrelse
vis billiga. underhållsfria och lätta att flytta om
kring. Dr Böhm-orgeln har handtag som gör det 
möjligt att transportera den utan alltfOr stora åthä-
vor. 

Till "nackdelarna" eller svårigheterna med 
elorglar hör en allmänt utbredd misstro mot dylika 
spelverk bland kyrkomusiker på alla nivåer. Man 
kan fOrstå den misstron om man provspelar en en
kel elorgel med blott ett fåtal fotlägen och ett ringa 
antal stämmor fordelade på dem och dessutom 
med en i många fall död. torr och trist. onyanserad 
klang. Att jämfOra en sådan elektronisk produkt 
med en piporgel ter sig närmast skändligt. Orglar i 
samma klass som denna Dr Böhm-modell däremot 
torde vara fullt användbara i många fall också vid 
en kritisk bedömning. 

Avsaknad av stor standardpedaI 
största bristen vid sakralt bruk 

Emellertid finns här ett stort forbehåll att göra: 
Pedalen på CnT/ L är av enkelt slag och inte av den 
typ som är standard på kyrkorglar . Mekaniskt har 
man ett annat avstånd mellan tangenterna. och 
omfånget är begränsat till en oktav samtidigt som 
man endast har tre 8' -stämmor att välja bland. Pe
daltangenterna är dessutom kortare än normalt. så 
att man inte som på vanligt vis kan "vandra" över 
dem genom att ansätta växelvis tå-häl-tå. Stäm
mornas namn och allmänna ljudintryck ger klart 
vid handen att de i fOrsta hand är tänkta för under
hållnings- och inte kyrkomusik. 

Om man vill använda instrumentet för sakral 
musik . kan man i stället bygga en stor kyrkorgel 
pedal till . men orgelhuset är inte mekaniskt avpas
sat fo r en sådan . Det är då enklare att i stället välja 
andra modeller med standardkyrkorgelpedal ur Dr 
Böhms program, om man från början vet att man 
helst önskar en sådan. 

För hem bruk är dock den lilla pedalen med 13 
tangenter fullt användbar. och den skämmer inte 
sin pl ats i mera sakral musik . men det fO r mig sig 
en icke önskad omställningsprocedur fo r en van 
orgar ist att behöva lära ett annat tangentavstånd 
och att behöva transponera alla basgångar så. att 
de ligger inom en oktav. Resultatet blir naturligtvis 
heller inte fu llt så välljudande som med ett mera 
omfångsrikt pedalverk . 

Helhetsbilden av orgeln är dock mycket positiv. 
Dr Böhm ha r hörbarligen lyckats att få fram ett 
instrument med levande och musikaliskt njutbar 
klang. Många av de orglar som finns att få fårdi g
byggda i samma prislägen har en betydligt torftiga
re klang och har också betydligt fårre möjligheter 
till radikala klangfOrändringar. 

De svagheter vi pekat på är av sådan natur att 
de går att åtgärda. i det att pedalen är möjlig att 
bygga ut och att andra fO rstärkare finns att tillgå 
for den som störs av de i många fall marginella 
bristerna hos standardutrustningen. 

BH 
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Philips kassetter 
har något som 
inte andra har. 
Floating Foil Security. 
Ett band ska inte bara låta bra. 
Det ska också fungera utan band
trassel. Philips, som uppfann 
kompaktkassetten, är ensamma 
om att ha Floating Foil Security 
(FFS). Det är en konstruktion som 
ökar driftsäkerheten och bidrar 
till en bättre ljudkvalitet. Band
styrningen blir mer exakt och 
band hastigheten jämn från den 
första centimetern till den sista. 
Risken för bandtrassel är så gott 
som obefintlig. Tryggt att veta, 
inte minst för dig som har kassett
spelare i bilen. Skulle en 
Philips-kassett ändå krångla -
inom ett år från köpet - så får du 
en ny. Byt där du köpt den. 

Här avgörs kassettens 
verkl!Ba kvalitet 
Örat ar ett känsligt 
instrument. Det är med 
det du avgör hur t ex 

en kassettinspelning låter. Visst 
kan man mäta ljud även på andra 
sätt. Men det viktigaste är vad du~ 
själv hör. 
Philips har tre bandkvaliteter. 
De köps tillsammans mer än något 
annat märke i Sverige. När du 
väljer kassett, tänk på att du inte 
vinner någonting på att använda 
en bättre och oftast dyrare band
kvalitet än du har utrustning för. 

Standard - ett band i den lägre 
prisklassen. Bra för dig som har 
en vanlig okomplicerad kassett
spelare eller om du gör mindre 
krävande inspelningar. 

Super - ett band med höga pres
tanda. Lite dyrare än Standard. 
Kan användas till alla typer av 
bandspelare. 

HiFi - ett band enbart för kas-

InformatlOnsqansf "I 

settspelare med Cr02-omkopplare. 
För dig som ställer mycket höga krav 
på inspelnings- och återgivnings
kvaliteten. 

Speltider: Standard och Super finns 
för 60,90 och 120 minuter. 
HiFi för 60 och 90 minuter. 

PHILIPS 



Bygg själv 

Sändare och mottagare 
för kanaltrafik på 2m- Del 2 
Att bygga sin transceiver för 2 m kanaltrqfik är både intressant och ekonomiskt lönande. 
Här följer andra och sista avsnittet av byggbeskrivningen som påbörjades i RT nr 3. 

~ Spänningsaggregat 
Detta stabiliserade och kortslutnings

säkra spänningsaggregat har utför! igt be
skrivits i RT 1965 nr 6 och beskrivs här 
endast kort. 

Aggregatet arbetar som serieregulator 
(T 1). Utspänningen jämförs med en refe
rensspänning Uz. Transistor TS03 fas 
vänder spänningsfelet som styr transistor 
TS02 och TSOl. Om U ut sjunker under 
avsett värde kommer transistor TS03 att 
få mindre styrström och därmed strypas. 
Transistor TS02 kommer att ge transistor 
TSO I mer styrström och utspänningen 
ökar till inställt värde och balans råder. 
Vid kortslutning av utspänningen försvin 
ner styrströmmen till transistor TS02 :s 
bas. och TS02 och T501 stryps. 

Strömgränsen justeras av RS03 . Högre 
resistansvärde ger lägre strömgräns och 
vice versa. Då kortslutningen upphör. får 
transistorn T502 ström från RS02 och 
kopplingen återgår till normalt arbetslä
ge. Används en germaniumtransistor till 
TSO I. lämnar regulatorn + 10 V då en
dast + 1O.S V matas in. 

~ Lf-slutsteg, brusspärr, 
S -meter och SI M-relä 
Lf-sl utsteget, vilket består av transisto

rerna T60L T603. T604 och T605 , läm
nar ca O,S W i 8 ohm (uttag 3). Transistor 
T606 arbetar som S-meterförstärkare. 
Signalen hämtas från mj-förstärkaren i 
kretskort l. där även kontroll för arbets
punktinställning (R617) finns. 

Till brusspärren hör transistorerna 
T607. T608 och T602. och brusspärrkon 
trollen är inkopplad mellan stift 4. 5 och 
jord. 

Då ingen hj-signal föreligger och brus
spärren är tillslagen. befinner sig transi 
stor T606 i strypt läge. T607 är också 
strypt. vilket beror på bruskontrollens in
ställning. Transistor T608 är ledande och 
därmed också T602, varvid T60 I:s bas
emitterdiod förspänns i back riktningen 
och förstärkningen upphör (zenerdioden 
Z ger lämplig förspänning och arbets
punkt till T2). 

Då tillräcklig hf-signal kommer in, bör
jar T606 leda. S-metern gör utslag. spän-
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ningen vid T606:s kollekttr sjunker och 
T607 leder. Transistor T608 och T602 
kommer då att strypas, T60 l får sin rätta 
arbets punkt och förstärker if-signalen. 

En fördröjningskrets bestående av 
TY601, C1609 och R618 har lagts till för 
att hindra att sändarens driv- och slutsteg 
kopplas på innan syntesgeneratorn stabi 
liserat sig på inställd frekvens. Om den 

Komponentrorteckning 
rör kretskort 5: 
RSOI 100 ohm 0.5 W 
RS02 10kohm O.2S W 
RS03 180 ohm O.S W (just av ström 

gräns) 
RS04 620 ohm O.S W 
RSOS 47 ohm O.S W 
RS06 120 ohm 0.5 W 

+ 11 till 15 V 
T501 med kylning 

inte fanns med i konstruktionen skulle 
andra amatörer på lägre kanaler störas. 
då dessa frekvenser passeras av syntesge
neratorns svepning mot rätt frekvens. 

Fördröjningen går till så. att vid om
koppling till sändning kommer syntesge
neratorn att direkt få "order" om att flyt 
ta frekvensen till inställd sändningskanal. 
Efter ca I s . då C609 uppladdats via 

CSOI 
CS02 
T501 
TS02. TS03 
ZSOI 

lO nF ppr 
470 I1F el lyt 16 V 
AD 149 el likn. monteras i lådan 
2NI613 
UZ 9.1 V t ex BZY 92/ C9V 
IN 757A 

+10 V 
från Sr 1 <>-51-""--E.o...,{· )r<:>-----..,..--~---,r----,r- 52-<> regle rad 

Fig 16. Schemntfor 
kretskort 5: likspäll
lIillgsaggregal. 

52 

c 

R501 

~ 51 

ers 't E •• 

Fig 17. Miillstret i skala 1:1 Jö'r kretskort 5. 

.j 

Z501 

R505 

R506 

+ ll1ill15V 
från Srl 

i 1---+-0'<:'0, 

+ 

spänning 
ut för 
strömför
sörjning 

C502 

+ lOV reglerad spannl ng Ull 
fo r stromforsorJnmg 

S 

5 

....... !i!.:l.L..Ii9-lILSO/If-i'" 

Fig 18. !\omp'ollememas placerillg pa kretskor 
5. 



Den som inte är med på denna 
utställning går miste om de 

fördelar dagens marknad bjuder 
Från 26 augusti till 4 september 
1977 är Berlin mötesplats för 
experter på området informa
tions- och underhållnings
elektronik. 

Över 400 utställare från 19 
länder visar på den Interna
tionella TV- och Radioutställ
ningen 1977 Berlin d~n allra 
senaste prestationsnivån på 
industrins, vetenskapens och 
forskningens område. 

Här kan fackbesökare från 
hela världen samla aktuella 
produktinformationer och 
utnyttja säsongens fördelar 
vid sina affärsavslut. 

"VIP" informations
programmet för konsu
menten lämnar en snabb 
och fullständig översikt 
över utställningsutbudet. 

Bättre överskådl ighet av 
utbudet: mer information på 
kortare tid. 

Nytt på TV- och radio
utställningen: "VIP" 
informationsforum 

En extra informationsservice 
för särskilt intresserade 
besökare. Impulsen härför 
kom från Stiftelsen Varutest. 

Speciell service för 
fackbesökare 

På denna TV- och radio ut
ställning åtnjuter fackbesökare 
särskilda förmåner. Alla fackmän 
erhåller på begäran hos AMK 
Berlin ett fackbesökarmärke. 

På det ser man genast om 
besökaren är en fackman eller 
ej . Fackbesökarmärket ger 
tillträde till alla arrangemang 
osv som är tänkta enbart för 
fackbesökaren . Så har fack-

mannen t.ex. tillfälle att få spe- Ett kontaktcentrum fackhandelI 
ciella informationer i de enskilda fackhantverk och mönsterverk-
firmornas utställningsstånd. stad/mönsterbutik bekräftar den 

Fackbesökarmärket ger dess
utom tillträde till "fackhandlar
träffen" på mässornrådet, där 
han - borta från allt mässvim-
mel - kan vila ut. 

oumbärliga medlarfunktionen 
mellan fackhandeln och fack
hantverket samt yppar för 
intressenterna talrika tillfällen 
att skapa nya och fördjupa 
gamla kontakter. 

Servicekupong för 
fackbesökare 

D Jag önskar legitimera mig 
med fackbesökarmärket 

och vill veta mer om alla förde-
11lr för fackbesökare på TV- och 
radioutställningen. 

D Vänligen sänd omgående 
informationsmaterial etC) 

för bokning av hotellrum. 

D Jag bestälIar ... ex av 
katalogen till reducerat 

pris på DM 7:- plus porto. 

Namn/Firma: 

Adress : RT 5 77 

Posta kupongen till 
AMK Berlin, Ausstellungs
Messe-Kongress-GmbH 
Postfach 191740, 
Messedamm 22, 
D-1000 Berlin 19 

-----~ -

Berlin gläder sig åt ert besök 

Arrangör: 
Gesellschaft zur Förderung der 
Unterhaltungselektronik (GFU) mbH 
- Sällskapet för främjande av 

underhållningselektronik -

Bokning av hotellrum och 
informationsmaterial om Berlin: 
Verkehrsamt Berlin 
FasanenstraBe 7/8 0-1000 Berlin 12 
Telefon (030) 240111 
Telex 0183356 vaber d 

Utställningen genomförs av 

Internationales Congress Centrum Berlin 
Kongresshalle Berlin 
Messegelände Berlin 
Oeutschlandhalle 

InformatlonstJanSl 8 

I§I AMK Berlin 
Ausstellungs-Messe -Kongress-GmbH 

Postfach 191740 
Messedamm 22 
0-1000 Berlin 19, Telefon (030) 3038-1 
Telex 0182908 amkb d 
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Bygg själv 

Komponentrörteckning 
rör kretskort 6: 
R601 
R602 
R603 
R604 
R605 . R613 
R606 
R607 
R608 

33 kohm 0.25 W 
12 kohm 0.25 W 
3.3 kohm 0.25 W 
I kohm 0.25 W 
2.7 kohm 0.25 W 
27 kohm 025 W 
220 kohm 0.25 W 
3.9 kohm 0.25 W 

R609 
R61O. R616 
R61I.R612 
R614 

82 ohm 025 W justeras tOl ca 15mA. se text 
560 ohm 025 W 
I ohm I W 

R615. R617 
R618 

47 ohm trimpot liggande modell 
5.6 kohm 0.25 W 

R619 
C601 
C602 
C603 
C604 
C605 
C606 
C607 
C608 
C609 
T60I. T603. T606 
T602 
T604. T607. T608 
T605 
Ty60 1 
Z601 
D601 

1.5 kohm 0.25 W 
ca 2 kohm justeras. se text 
50 !-IF el lyt 10 V 
I nF ppr 
50 !-IF 6 V el lyt 
10 !-IF stående 12 V 
500 !-IF el lyt 12 V 
100 !-IF el lyt stående 
0.027 !-IF ppr 
0,01 !-IF ppr 
I 000 !-IF el lyt 6 V stående 
BC 109C el likn 
2N4033 
2N2905 
2NI613 
Tysistor 2N1596 el likn 
zenerdiod 4.7 V 
diod IN914 

Re601 500 ohm (t ex Siemens V23154·COnO-c 104 
med hållare) 

R618. blir tyristor TY 60 l ledande och re
lä RE60 l går till. Först då får sändarens 
drivsteg sin drivspänning. S-metern visar 
vid sändningsläge matningsspänningen 
(12 V). Detta ger en uppfattning om det 
eventuella batteriets kondition. 

Montering av 
kretskorten 

Kretskort l , 2 och 3 görs av dubbelsi
digt kretskort laminat. Kopparfolien läm
nas kvar på ena sidan och hålen för de 
komponenter som inte skall jordas borras 
ur med en 6 mm borr. Övriga komponen 
ter löds om möjligt på båda sidor. 

Kretskort l , hl/ ms-del, monteras enligt 
komponentplaceringsritningen. Spolarna 
L 10 1. L1 02 och L1 03 lindas med l mm 
tråd i tre varv )25 8 mm och med uttag ca 
l varv från jord. 

Skärmplåtar bör monteras mellan 
hf-stegen och blandaren för att förhind 
ra självsvängning. Transformatorerna 
TrIOl och TrlO2 lindas enligtfig 1. Ob
servera att MC 1550 har stift l mitt för 
"taggen". 

+11 till 15 V från Sr l 

+ 10 V regLerad spönni ng 
t ill 12 

+ 10 V reglerad spänning 
till 22 och 44 

Till M 

R615 

Till 
1---+---,1I-::----r.:..c:>--+---l--:;:~ f:-+-63-~ hogtolore 

Z::: a ohm 

Från R3 ~65--{:::J-__ ,,-o Re 60' l 
ly60l 

Från S2~66-------------...I.-J 

R61e 

+ 10 V reglerad 
r--+_+-';8~spönning till 

22 och 44 .10VregLerod 
. spönning ~~l---------------"-I-. 

från 52 +lQV reglerad 
r---------~-+~-61·~spönning 

till 12 

Till R3 ~6"------1 R619 

C607 
R614 '-----;~~mIM 

fig /9. Schenullfor kretskort 6; If-slutsleg, brusspärr och S-f1II!lerjörstärkare. 

Fig 20. Mönstret visat i skala /:/ for kretskort 6. 

Från 52 

+ lO V reglerod 
sponnmg 
från 52 

Från R3 

MF-signol 
från 15 TiLL R3 

Till högtalare 
Z = 8 ohm 

Kretskort 2, drivsteget, monteras en
ligt komponentplaceringsritningen. Spole 

Fig 2/. Komponenternas placering på krelskort6. 
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Sinus utmanar Olle Mirsch, 
Stig Carlsson och Martin Persson. 

Det som sker stort, sker tyst. Under ett par tation med bl a tonkurvor som visar såväl den 
års tid har i ett avVästeuropas modernaste Ijud- direkta, oreflekterade ljudåtergivningen i eko
laboratorier (i Bureå!) bedrivits fritt rum som den reflekterade 
ett intensivt utvecklings- och Två mätmetoder. ljudåtergivningen i efterklangs-
forskningsarbete. -,:: S 55M rum. Du far kostnadsfritt data-

Och nu är man klar. Med en .est av inus blad om du ringer 0910-403 70. 
helt ny serie högtalare. Sinus nya högtalare är det 

Den bygger, mycket koncen- intressantaste som hänt på hög-
trerat uttryckt, på en perfekt talarfronten under 7 O-talet och 
balans mellan direkt- och re- har redan väckt internationell 
flekterat ljud. Konstruktio- uppmärksamhet. 
nen baserar sig på minutiösa Alla ljudaffärer har ännu inte 
mätningar i både frifåltsrum hunnit fa in den nya generati-
och efterklangsrum. Sinus är - .- - onen högtalare, men varje affär 

Fig. A . Tonkurva aven högtalares totalt utstrålade fra d 
en av världens fa högtalartill- Ijudenergi mält iefterklangsrum . Kurvan är som synes kan på din begäran ska en 

mycket rak . 

verkare som använder sig av Sinus-modell du vill Jyssna på. 
bägge dessa mätmetoder. Så innan du bestämmer dig 
För varje högtalarmodell finns för högtalare -lyssna på Sinus. 
en utförlig teknisk dokumen-

Fig . B. Samma högtalares direktljudkurva mält i 
frifältsrum . Här avslöjas om högtalaren har elt 
överd imensionerat mellanregister . 
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Bygg själv 

01 

Sändar
slutsteg 

Låg/hög effekt 

Fig 22. Anslutnillgar mellall de olika kre/skur/I!I/. 

Övriga komponenter 
(se blockschema i anslutning till kretskort): 
RI 22 ohm 5 W 
R2 Pot 47 kohm log m strömbrytare 
R3 Pot 47 kohm lin 
R4 10 kohm 0,25 W 
DI , D2, D3 IN4004 ellikn 

L201 lindas med l mm tråd två varv >O 
8 mm och spolarna L202 och L203 med 
l mm tråd två varv )O 8 mm. 

Drosslarna Dr201 och Dr 202 luftlin
das tätt fem varv med 0,3 mm tråd >O 4 
mm. EfTekttransistorerna monteras enligt 
fig 2. 

Kretskortet monteras i chassiet med 
distansrör så att rätt höjd fås oc.h transi
storn avlastas. Transistorn löds fast först 
efter det att både kort och transistor mon
terats, eftersom det annars finns risk för 
att kremikkapseln spricker. Dra ej transi
stormuttern för hårt, då detta försämrar 
värmeavledningsförmågan. 

Kretskort 3, s!utsteg 10 W, monteras 
med komponenterna på kretskortets 
mönstersida enligt komponentplacerings
ritningen. Det är viktigt att motstånden är 
av massatyp (ej lindade). Vidare bör trim
kondensatorerna vara av folietyp, efter
som de keramiska har för stora förluster. 
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12 o 
+10 V 

HF-del MF - signal 
15 o 

Blandare LF -signal 

~67 

o 62 

Kretsltort 6 

LF -del 

S-m8tlf'
förstärlalre 

63

N Högtalare 
M 

-------------- - ---- 70~ S-meter MF-del 
r--------o--I59-i Brusspärr 

64~ FM-detektar +10V r------'-'-"-'___.. 68 Tidkrets 65 Strypnivå 

Sändor
drivsteg 

02 

22!4'"-------l---' 4 

Mikrofan
förstärkare 
med~ 

KrefsItotf 5 

R3 

R4 

S2 SM-1 omkopplare 

Mikrofon 

S3 Ton-
2!-o--+---""'" aktivering 

Srl 
S4 

+10V 
'---'--'----O-5 2 SpännIngs- 51I-o--+~E7~~~ 

REI relä l -pol tillsl for 8 -10 V 
S-meter I mA fullt utslag 
Högtalare 8 ohm 
I monostabil omkopplare fOr repeateraktivering 

regvtetor 
03 

+ L.. 
11-15V 

-r 

l bistabil omkopplare for hög/låg etTektomkoppling 
Panel uttag for mikrofon, antenn och spänningsmatning 

Observera de fyra genomgående l mm
trådarna vid T30 l som skall lödas på på 
båda sidorna. Sefig 2 för T l:s montering. 
Spole L302 lindas fem varv >O 6 mm med 
0,55 mm cu-tråd. L303 lindas tre varv 
med l mm cu-tråd >O 8 mm och slutligen 
L305 som lindas med två varv med I mm 
cu-tråd >O 8 mm. Spolarna L30 l och 
L304 ligger inlagda i mönstret på krets
kortet. 

Kretskort 4 - 6 monteras enligt kom
ponentplaceringsritningen. 

De olika korten monteras sedan ihop 
enligt fig 3. Eventuellt kan kretskorten 
provas före monteringen. Fig 4 visar ett 
förslag till en lättillverkad låda med bara 
sju delar att montera sändaren och motta
garen i. 

Provning 
och trimning 

Först provas likspänningsaggregatet. 

kort 5. Det skall lämna ca 10 V ut då 
inspänningen ändras till mellan 11 och 15 
V. 

Kontrollera också att strömbegräns
ningen arbetar riktigt. Ca 0,5 A bör kun
na tas ut innan strömbegränsning sker. 
vilket justeras med R3. Observera att be
lastningen måste avlägsnas innan aggre
gatet startar på nytt. 

• Lj, brusspärr och S -meter 
Kontrollera lf-slutstegets tomgångs

ström som skall vara ca 15 mA genom 
sluttransistorerna. Lossa R611 och mät i 
serie. Strömmen justeras med R609. Kon
trollera också att halva matningsspän
ningen , dvs ca 5 V fås vid C606 plussida 
och justeras med R608. Lägg märke till 
att brusspärren måste vara avvriden, dvs 
transistor T602 strypt, för att drivsteget 
skall arbeta. 

S-metern justeras med R614 och det ~ 



Isotrack. 
Den viktigaste nyheten 
på de nya Thorens- . 
skivspelarna. 

plats tör törbättrin! 
när det gäller några 

bästa skivspelare. 

~ 
. Efta Radio & Television AB, 

8 MEDLEM AV SVENSKA Hl Fi INsnTU 



Bygg själv 

Trimma slutsteget}ö'r max uteffekt 
- ej }ö'r högsta strö"lförhrukning 

/ 

:/ '---~---
/ 

Chassi 

Fig 23. a) Förslag till en lämplig låda för Iransee;' 
vem. h) Fäslprojil. 

Komponenter och kretskort kan kö
pas från: 
BIDAB Electronics, Box 216, 
76100 Norrtälje. Tel 0176/18425 

sker lättast genom att man jämför signal
styrkan med en kalibrerad mottagare. 
Mätningar på prototypen gav följande 
S-meterutslag: 

I.uV=SI 
2 .uV = S2 
4 .uV = S3 
8 .uV = S4 

16.uV=SS 
32 .uV = S6 
64 .uV = S7 

128 .uV = S8 

58 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1977 

2S6 .uV = S9 
2,S mV = S9 + 20 dB 
25 m V = S9 + 40 dB 

• MI- och hf-del 
Justera först in arbetspunkten för S-me

terförstärkaren R 117, så att nålen på 
S-metern just lämnar viloläget. S-metern 
kan sedan användas vid den övriga trim
ningen. 

Mellanfrekvensen 10,7 MHz trimmas. 
Anslut en am- eller fm-signalgenerator till 
transistor T I 03:s kollektor via en kon
densator på 100 pF. (Eventuellt kan sig
nalen hämtas från mf på en annan motta
gare.) Tr 10 I justeras till max signalstyr
ka, och Tr 102 grovjusteras till max sig
nalstyrka och finjusteras sedan till bästa 
ljud vid mottagning av fm -s ignal. För att 
få någorlunda lika känslighet över hela 2 
m-bandet, justeras hf-stegen bredbandigt. 
Exempelvis kan LlOI trimmas till 14S 
MHz, LI02 till 145.8 och L 103 till 144.2 
MHz. 

• Mikrofonförstärkare, 
l 750 Hz oscillator 

I 7S 0 Hz-oscillatorn IOJusteras med 
R4 18. Använd en frekvensräknare eller 
"noll sväva" mot en känd frekvens. Sig
nainivån från l 7S0 Hz-oscillatorn injus
teras med R414 och detta får provas 
fram. Samma nivå bör man få på R40 I:s 
bas såväl när signalen hämtas från mikro
fonen som från oscillatorn. Modulations· 
svinget injusteras med R4 I I och det be
ror på syntes generatorns känslighet hur 
mycket signal som erfordras. Detta får 
också provas fram till bästa funktion. 

• Drivsteg 0,5 W 
Anslut en lampa (12 V. 0,1 A) i stället 

för kabeln till slutsteget. Det kan vara 
svårt att hitta rätt läge för C20S. men det
ta underlättas om man mäter strömmen 
till drivsteget vid trimningen. 

Strömmen ökar kraftigt då drivsteget 
drar. Därefter justeras C210 och C214. 
så att lampan lyser maximalt. Trimma 
växelvis på C20S. C210 och C214 och 
variera också frek'vensen. 

• Sluts teg 10 W 
Ans lut drivsteget till ingång I på slut

steget och en lampa på 12 V. ca 15 W i 
stället för antennen. 

Börja trimningen med effektomkoppla
ren i läge lågeffekt Trimma till maximal 

lie .!4 . .-Ipparatl!n ,H'dd Ut'Ul/j/ i-1I1/ II/,' d urtagt't 
h,jUt', 

fig 25 , I rUI/~ce;'-erl/ ,edd III/d,' rilrcm II/ul urtaget 
hö'tje. 

uteffekt, men ej till maximal strömför
brukning. 

Ändra effektomkoppplaren till läge 
högeffekt och trimma igen till högsta ut
effekt Variera även här frekvensen och 
trimma för funktion över hela bandet. 
144 - 146 MHz. • 



SE77 
Förstärkaren SE77 är den centrala delen i en Sen
tec-anläggning . Till den ansluts grammofon. radio, 
bandspelare och slutsteg eller fyra kana l dekoder. 
Sentec SE77 uppfyller mycket högt ställda krav på 
låg distortion och stör nivå. Grammofoningångs
steget klarar 170mV vid 1 KHz och frekvensgången 
är 12Hz-80KHz- O,5dB. 

PA77 
Effektslutsteget PA77 finns i två utföranden : 
2 x 30W och 2 X 50W. PA77 är mycket driftsäker 
- tål kortslutning och är temperaturstabil. PA77 
har minsta möjliga distorsion även vid låga nivåer 
och klarar stora reaktiva laster. Frekvensgången är 
1 2Hz- 110KHz och dämpfaktorn minst 100. 

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

S077 
Sentecs förstärkarserie är ett flexibelt system som 
kan byggas ut t.ex. med 4 kanals dekodern S077 
och ett extra slutsteg SO skivor spelas med vanlig 
pick up och ger äkta 4 kanal återgivning. Vanliga 
stereoskivor återges ambiofoniskt med stereover
kan mellan alla 4 högtalarna - en verklig ljudupp
levelse ... ! 

// 

SP77-SP7 

. ..... 

Det är svårt att välja högtalare bland broschyrer
man måste nog lyssna sig fram - och i rätt miljö! 
Med Sentecs utlåningsservice kan Du låna hem ett 
par högtalare några dagar. Sentec SP77 och SP7 
har ett neutralt och fasrent mellanregister, djup 
och distinkt basåtergivning och 210° spridning i 
diskanten . 

Den nya 
skivspelaren 
från Sentec. 

Du som vill bygga 
din HiFi ~jälv ... 
För nöjet eller för att spara pengar. Du skall ställa samma krav på ljud 
och driftsäkerhet som på en färdig. testad topprodukt, 
Sentec fyller dom kraven - och lite till. 

Sentecs hifi -byggsatser är av gedigen helsvensk 
konstruktion . Driftsäkerheten är garanterad och 
ljudkvaliten i absolut toppklass. 
Sentec-byggsatserna är lätta att montera. Allt du 
behöver är lödkolv, skruvmejsel och några tänger. 
Och lite sunt förnuft . 

Då klarar du hela anläggningen på några kvällar. 
Om du trots de noggranna anvisningarna skulle 
göra något fel , justerar vi ditt bygge kostnadsfritt . 
Du får ett års garanti på alla produkterna även om 
du vill löda kretskorten själv . 

Kopplingsschem'a över TU 77/50 790 

1. Dual gate MOS-fetar i HF steg och blandare ger 
hög dynamik och känslighet. Med tre dubbel - • 
varicapavstä mda steg erhålls mycket god spe
gelfrekvensdämpning . 

2. FET-matat kristallfilter 9ör MF-en faslinjär inom 
ett stort område - en forutsättning för låg dis
torsion även vid stereomottagning. 

3. Dubbelavstämd kvadraturdektektor för maximal 
linearitet på diskrimi natorkurvan . Distorsionen 
blir försumbar även vid stora sving. 

.._---_._---------- _. _._-, / 

4. RG-avstämd faslås -stereodetektor med hög 
temperaturstabilitet och mycket god kanal 
separation . 

5. Separata utgångsförstärkare med effektiva 
pilottonsfilter för 19KHz och 38KHz. 

6. Avstämningsindikator med LED för exakt in
ställni ng på center-frekvensen. 

7. Separata stabilisator IG för matningsspänning 
och avstämni ngsspänning . 

SENTE(] All 
Upplandsgatan 39 11328 Stockholm 
Tel. 08-324600 i--------------· 

• 
Sänd mig mer information om • 

Sentec byggsatser 
• Sentec skivspel are • 

I • • • • Namn ....... . ..... . .. . . . fri '5 l i • 

Sentecs skivspelare DT 8 är direktdriven - motor 
och tallrik utgör en enda rörlig del. Varvtalet styrs 
elektroniskt och rumble och svaj blir minimalt. Till 
DT 8 finns tonarmar och pickuper i olika prislägen , 

E Adress ... . .. . ..... .. ... . . . .... • 

• • • Postnr ..... . .. Postad r. ... . ..... • 

I Sentec AB. Upplandsg. 39. • 
I 11328 Stockholm . • .. _-------------------------------_ .... _----------- -- - - - - - - - - -- _ ... 
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MEDICINSK 
ELEKTRONIK 

Evaporimetem -
ny svensk apparatur 
för mätning 

Docent Jörgen Gundersen 
informerar 

av vattenavdunstning 

Fig 1. Del nya inSlrumentel. 

•• Det finns olika skäl till att man vill 
mäta vattenavdunstningen. Först av allt 
måste vattnet ersättas. Om så ej blir fal
let, råkar patienten i en negativ balans. 
Övriga vattenmängder som avges i form 
av urin m m kan lätt uppskattas, men det 
är svårare när det gäller den avdunstade 
vattenmängden. Vidare kostar det en del 
kalorier att avdunsta vatten, och detta 
medför alltså en avkylning av kroppen. 
Detta blir särskilt kännbart vid t ex 
brännskador. 

Det har nu utvecklats en svensk appa
ratur för direkt mätning av vattenav
dunstningen. Apparaturen kallas Evapo
rimeter (fig 1) och den möjliggör direkt 
kvantitativ bedömning av vattenavdunst 
ningen från ytor. Metodiken har utveck
lats av professor Åke Öberg och dr Gert 
Nilsson vid Institutet för medicinsk elek
tronik vid Linköpings universitet. Själva 
mätkroppen är ganska liten och kan t ex 
föras in i munnen, varvid man har möjlig
het att även mäta vattenavdunstning från 
den. Evaporimetern kan vidare mäta två 
andra storheter, nämligen den relativa 
luftfuktigheten och den partiella vatten
ångetesionen i området 0-6,65 kPa 
(O - 50 mm Hg). 

Arbetsprincip ror apparaturen 

Instrumentet bygger på det förhållande, 
att då vattenånga diffunderar från en fuk
tig yta ut i den omgivande luften bildas en 
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Vattenavdunstningenfrån krop
pen är till största delen osynlig; 
fenomenet benämnes den s k per
spiratio insensibilis. Del rör sig 
reellt under normalaförhållan
den om ca 250 g vatten per dygn 
fo'r en vuxen person. Om man 
emellertid svettas under an
strängning eller om huden ska
das, ökas vattenavgivningen. 
Detta kan nu mätas exakt på 
elektronisk väg med svensk ap
paratur. 

evaporation 

cyl indr ic al 
capsule 

Fig 2. Principverkan utläses av denna skiss. 

linjär fuktighetsgraqient. Evaporimetern 
beräknar denna genom att på två olika 
avstånd från ytan dels mäta temperaturen 
(med termistorer), dels den relativa luft
fuktigheten (med tunnfilmsgivare). Gra
dienten är direkt proportionell mot vat
tenavdunstningen, uttryckt i g/m 2 h. 

Matematiskt kan detta formuleras en
ligt nedanstående: 

l dm dp 
-.- =-D-
A dt dx 

där A är arean i m2
, m är vikten av trans

porterat vatten (g). A = tiden (h), en kon
stant, 0,67 X 10-13 (h) står i relation till 
difTusionskonstanten (m2h- 1) och p = 
vattenångans partialtryck (Pa gm-1h- 2). 

X = avståndet från ytan (m). 
Schematiskt sett ser filmgivaren ut som 

visas i fig 2. Ett blockschema för funktio
nen finns ifig 3. 

Praktiska möjligheter med instrumentet 

Användning av apparaten är ytterst en
kel. Mäthuvudet placeras direkt över den 
yta man önskar mäta. Lineariteten är ut
märkt upp till åtminstone 200 g/ m2h med 
en korrelationskoefficient högre än 0,997. 
Mätningen är praktiskt taget oberoende 
av förändringar i den omgivande tempe
raturen såväl som fuktigheten. Detta är 
särskilt uttalat inom de områden där man 
mest arbetar med olika kliniska problem . 

Eftersom instrumentet är baserat på 
den fysiska lagen för vattentransport har 
man också möjlighet att göra mätningar 
på andra sorters ytor, således tekniska 
mätningar av avdunstningen från cement 

. under torkningsfasen, från trä, papper 
och kartong m fl material. 

Av stor vikt är det under alla förhållan
den att mätningsapparaturen ej påverkar 
vattenavdunstningen. 

Inom sjukvården har man intresse av 
att göra avdunstningsmätningar vid be
handling av brännskador. Oftast förloras 
här stora mängder vatten och även kalo
rier. Behandlingen syftar därför till att 
minska detta. Ofta använder man torr, 
varm luft som betingelser för att det skall 
upstå skorpbildning över såren. Samtidigt 
tillför man kroppen kalorier, vilket mins
kar energiförl usten. Med Evaporimetern 
blir det lättare att få kvantitativ ordning 
på vattenförlusterna. 

Vidare är apparaten av intresse vid för 
hög ämnesomsättning (thyreotoxicos). 
Vid ett sådant tillstånd alstrar den höga 
energiomsättningen en ökad värme i 
kroppen, och denna visar sig genom en 
ökad hudtemperatur och därmed även 
ökad fuktighetsavgivning. Övriga områ
den där sådana mätningar är av intresse 
är vid kirurgi samt vid övervakning av för 
tidigt födda barn (prematura). 

Slutligen bör denna apparatur vara av 



- vilket är uttytt att det fjärde sym
posiet om Reliability in Electronics 
sker 4 - 7 oktober 1977 i Budapest i 
arrangemang av flera ungerska myn
digheter och vetenskapliga institutio
ner. Ordforande i kommitten är pro
fessor GAlmassy. 

Tillförlitl ighet 
och underhåll: IV 

Tidigare har symposiet ägt rum i 
Budapest åren 1964. 1968 och 1973. 
Nu arrangeras tre sessioner: 

Reliability and maintainability 
theory 

- Reliability of integrated circuits 
and electronie components 

- Reliability , maintainability and 
availability of electronic systems and 
equipment. 

Mer än 80 fOreläsningar kommer 
att hållas. Kongresspråk blir engelska 

stort intresse vid olika psykiska tester och 
även vid arbetshygieniska mätningar. 

Evaporimetern har utvecklats av STU 
och salufors i Sverige av Servo Med, Box 
110, 162 10 Stockholm-Vällingby. • 

Litteratur: 
NILSSON, G, ÖBERG, Ä: "A New Me
thod for Measurement of Trans-epider
mal Waterloss". Transactions, III Nordic 
meeting on medical och biological engi
neering, Tampere. Finland, January. 
1975. 

NILSSON, G, SED IN, G, ÖBERG, Ä: 

och ryska. 
Ur programmet. som RT tagit del 

av. framgår att en rad foredrag kom
mer att bl a belysa sådant som Small 
computer engineering and system re
liability och vidare felsimuleringsme
toder. tillforlitlighetsoptimering vid 
LSI-brickutformning, processteknik 
vid halvledarframställning. tillfOrlit-

lighet i radiosändarutrustningar for 
broadeast och analys av system med 
dynamiska funktioner. 

Ett massivt uppbåd talare medver
kar från Östblocket men också några 
japaner, en amerikan och en dansk. 
Enda svenska bidraget är B Tiger
mans "Presentation of reliability data 
for telecommunication transmission 
systems". 

"A Transducer for Measurement of Eva
poration from the Skin". International 
Conference on Biomedical Transducers. 
Pari . . November. 1975. 

Fig 3. Blockschemn över funktionen. Elektriska signaler frön omvandlama i måtkropparna vid två 
nivåer, a och b, omvandlas inledande lill angivelser rörande relalil' lqfrfuklighet och därpå till tryck 
for vattenånga. Skillnadenfös som Pa-Pb och översätts till ett digitalvärdefor vattentransporten. 
Filter kan anslutas instrumentet i s.li/ie all ändra deltas tidkonstant. 

Informat lons rJ anst 11 

BERGEN 
Musik-Magazinet (0512144 58 
GÖTEBORG 
Radiolagret (0311164398 
JÖNI(ÖPING 
Svelanders (0361164321 

KIRUNA 
Hi A-Shopen (09801 11990 
LULEÄ 
HiA-Center (0920125266 
MALMÖ 
Ros6ns (0401 31998 
PORSGRUNN 
Telemark Electronic Senter 
(036131315 
STAVANGER 
Madlaild (044189622 
(046125652 

STOCKHOLM 
Lagerwa"s (08154 40 20 

UMEÄ 
HiA-Center (0901128705 

UPPSALA 
Kevdon (0181138060 
VÄSTERAs 
Aros Ljud (021112 31 60 
ÖREBRO 
Privox (019( 133343 

OBS! F d Burgmans R~lo 
I Östersund är Inte 
våra återförsäljare även 
om de förvisso säljer 
våra varor. (Pär Anges· 
gård hann beställa en an· 
läggning tI" elt värde av 
29.432:- Innan Burg. 
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Bygg själv 

StÖrnEngs~pare 
till FM -mottagare 
~ Med en specialkrets som den iföreliggande beskrivning kan man dämpa störningar i avsevärd grad i mottagareför 
F M-rundradiobandet. 
~ Kretsen är framtagen främst med tanke på bilradio tillämpningar, men den kan naturligtvis göra nytta även i en statio
när mottagare . 

•• Vi skall här beskriva en lättbyggd störnings
dämpare för komplettering av FM-stereomottaga
re. Denna störningsdämpare består i huvudsak av 
en IC-kapsel med ett antal kringkomponenter i 
form av o lika filter. I kretsen. som tillverkas av 
Philips, har beteckningen TDA J001 och är i första 
hand framtagen för användning i bilradiomottaga
re. 

Denna konstruktion är emellertid anpassad för 
konventionella FM-stereomottagare för hemma
bruk. Störningsdämparen har låg egen störnivå och 
förorsakar därför inget extra brus i en högklass ig 
FM-mottagare. Den uppmätta brusnivån på kret
sens utgång är ca - 120 dB under I volt vid kort
sluten ingång och ca - 98 dB vid öppen ingång. 
Förstärkningen är nominellt O ± I dB. Maximal 
insignal före klippning av utsignalen är 1.6 volt. 

Störningsdämparens funktion är i korhet följan 
de (St principschemat ifig 1): Alla signaler över 60 
kHz frekvens sorteras ut som störningar via hög-

Av ÅKE HOLM 

Komponentrörteckning 
C I. 19 4,7 IlF tantal 
C 2. 3 680 pF styroi 
C 4 I 200 pF styroi 
C5 68 pF styroi 
C6 - 9 330 pF styroi 
C 10 5.6 pF keram skiv 
C II 10 nF polyester 
C 12 0.22 IlF tantal el polyester 
C 13 2 200 pF styroi 
C 14 220 IlF 16 Vel lyt 
C 15 - 16 3300 pF styroi 
C 17 - 18 3 900 pF styroi 
ICJ TDA JOOl 
RI 120 k 5 % 1/8 W 
R2 82 k 
R3-6 4.7 k 
R7 -8 2 k 
R9 2,7 k 
RiO 9 1 k 
RII 430 k 
RI2 22 k 
R13 - 14 I k 
Rl5 5,6 k 
RI6 6,8 k 
RI7 390 ohm 
RI8 68 ohm 
Rl9 1.5 k 
R20 2,2 k 
R21 1.8 k 
R22 l k trimpot 
l kretskort cA-761 
16 stift för JC 
30 cm koppl ingstråd 
Komplett sats enligt stycklistan kan rekvireras 
från Ingenjörsfirman CÅ-Elektronik AB, Box 
633 , 12606 Hägersten. tel 08/461750 kl 
12.30 - 16.30. Komplett sats kostar 69 kr ink I 
moms. 

62 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1977 

,---r-,-----------..---------,--=>--o +'2 till '5V 

R' 

In frön FM- C1 
detektor ---:1 

Tl!stingång 
(S! tut) 

R2 

Fig /. SchefTUJ över stömingsdämparell. 

hg 2. Kretskort i skala 1 :1. 

passfiltret C6 - 9 och grindas ut från den lågfr 
kventa audio-MPX-signalen. För att ge god st 
reoåtergivning måste pilottonen vara ren och t 
från avbrott. Detta åstadkommes med ett avstär 
bart piloltonsfilter R 19 - R22. C 15 - 18. som si 
nalen får passera. För att trimma detta filter : 
noggrant som möjligt förfar man på följande sätt: 

Anslut en 19 kHz pilotton (sihus) med en amp 
tud av 250 mV till ingången på ICI. Anslut därt 
ter en fyrkantvåg på ca 5 kHz med en amplitud; 
3 V t-I till punkten C8/ C9. Koppla ett oscill 
skop till utgången på ICJ och justera R22 till min 
ta amplitudskillnad. dvs minsta påverkan på I 
KHz-tonen från 5 KHztonen. 

Mekanisk uppbyggnad 
Störningsdämparen är uppbyggd på ett lit 

kretskort 56 X 65 mm, sefig 2. Detta kort kan lä 
byggas in i en FM-radio. Komponenternas plac 
ri ng framgår av komponenttrycket samt fig 3. I 
behöver inte monteras i någon speciell ordnin 
Störningsdämparens ingång ansluts till FM-dete 
torn och dess' utgång ansluts till stereodekoder 
Störningsdämparen trimmas enligt ovan. och dä 
efter är det bara att lyssna till störningsfri FM-st 
reornottagning. 

Fig 3. Komponenternas placering på 
kretskortet. 



Frekvensindikator 
för VHF -mottagare ell.lEK IIQN!K 

För radioamatörer 

Här ges ett förslag till enfrekvensindikator som är avsedd att anslutas till en VHF- mottagare. 
"Indikatorn anger exakt mottagarens inställda frekvens. 

l'f'f f1l1z---------<o-! 

&//6 +36,1 " -5" . 3,115) 

r -
I 

+-+-- +-

BLl 

lr'ol/då'll" ,'" 

P~oåvlct
tleiek to, 

Fig J. Schema för inkoppling av frekvensindikator. De olikafrekvensernafrån mottagarens resp 
oscillatorer adderas eller subtraheras beroende på läge av omkopplareför räknarens upp- eller ned· 
räkning. Omkopplarjunktionen är elektriskt styrd och består av analoga slVitchar. Vid nuJuagning 
av SSB använder man beatoscillatorn som sislafrekvens. AM och FM kräver en yllre kristalloscillator 
med sammafrekvens som nuJllagarens mella'lfrekvens. Om motlagaren har förre amal oscillatorer 
läl11Jlar man de ingångar som ej används öppna. 

+SV +'OVostcb 

Rl 

IN e1 R1 

F2, Fl, n r 
1 Mohm 

R4 

Fig 2. Ingångsstegets uppbyggnad. Tre steg enl della schel1Ul il/går. Sefig J. 

•• Denna frekvensindikator består aven re
versibel räknare, vilken inkopplas till 
VHF-mottagaren, Räknaren mäter första, 
andra, tredje och eventuellt fjärde lokaloscil-

i torns frekvens. Genom detta räkneförfaran
kan man på räknarens sitTerindikatorer di

ekt läsa av den mottagna signalens frekvens. 
Räknaren är uppbygd med integrerade kret-
sar av både CMOS-, ECL-, och TTL-typ. 

Elektrisk funktion 
Principschemat för de tre lågfrekventa in
gångsstegen återges ifig 2. Alla tre ingångar
na är identiskt kopplade och består aven 
MOSFET ingångstransistor och en sch mitt
rigger, av uppbyggd kring en ECL-krets MC 
1035 p, Dessa ingångssteg klarar cirka 50 
MHz, vilket räcker mer än väl för denna ap
plikation. 

Ingångssteget för den högfrekventa signa
len består aven tredubbel ECL-linereceiver 
-IC 15- och en prescaler, vilken delar med 5. 
Denna prescaler består av halva IC 14. Max 
frekvens för denna ingång är cirka 250 MHz. 
Därefter följer en 4-kanals dataväljare IC 16, i 
vilken omkoppling sker mellan de fyra in
gångarna samt val av upp- eller nedräkning. 
Detta väljs med de tre omkopplarna SI - S3. 

Från ICI6 matas signalen till andra halvan 
av IC 14 där frekvensen delas med två och sig
nalen omvandlas från ECL till TTL-nivå, På 
utgången av IC 14 är frekvensen nu max 25 
MHz. l IC 13, som är en TTL-krets, delas fre
kvensen med tio och påförs transistorn T2, 
vilken matar CMOS-kretsarna. Transistorn 
behövs, eftersom CMOS-kretsarna matas 
med + 8 volt och TTL-kretsarna med + 5 
volt. Anledningen till att CMOS-räknarna 
matas med 8 volt är den att man vid lägre 
spänning ej erhåller den snabbhet som be
hövs. IC7 - 12 är reversibla dekadräknare, 
vilka matar de kombinerade hållkretsarna 
och avkodarna IC 1- 6. 

Till dessa avkodare är sex stycken sju seg
ments Iysdioöindikatorer anslutna. 

Som tid bas används en I MHz kristall Xi 
och fyra seriekopplade CMOS-räknare, vilka 
delar ned frekvensen till de önskade mättider
na. l IC24 - 27 sker av kodningen för den se
kventiella omkopplingen mellan de fyra insig
nalerna och avläsning samt nollställning. 
Mätperioden för insignalen F I är fem gånger 
längre än för vardera av F2 - F4, eftersom F I 
passerar en prescaler som delar med fem. 
Dioderna D4 - 7 begränsar den från IC25 
kommande signalen till en för ECL-kretsen 
IC 16 lämplig nivå, 

Av ÅKE HOLM, SMOCBW 
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För radioamatörer 
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Fig 4. Frekvensindikatorns lidbas. 
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Tidbasen kan väljas i två steg för en upp 
lösning av 100 Hz eller l kHz på sista siffran. 
Nätdelen består aven brygglikriktare och två 
IC-stabilisatorer för + 5 och + 8 volt. 

Mekanisk uppbyggnad 
Den visade prototypen är byggd i en låda från 
Jaeger och alla komponenter utom 
DS l - DS6 är monterade på ett labkort av 
glasfiber från VERO. De sex sitTerindikato
rerna är monterade på ett litet vinkelställt 
kretskort bakom frontpanelen. Placeringen av 
IC-kretsarna framgår av flg 5, 

Till alla kretsar utom IC15 och IC14 har 
använts socklar liV VEROs fabrikat. Kretsar
na IC 14 och le 15 löds in direkt på kortet, 
och man måste se till att alla signal trådar blir 
så korta som möjligt omkring IC 15 . På grund 
av den höga förstärkningen i IC 15 linns an
nars risk för självsvängning. 

Alla ingångs steg är kompakt uppbyggda 
och alla avkopplingskondensatorer placeras 
så nära IC-kretsarna som möjligt. Beroende 
på den individuella uppbyggnaden och led
ningsdragningen kan en eller flera avkopp
lingskondensatorer än de i schemat angivnå 
behövas om självsvängning uppträder. De 
lödöar på kretskortet, vilka ej är anslutna, bör 
förbindas med jord, så att bästa möjliga 
skärmverkan erhålls. 

Intrimningen består endast aven justering 
av kristalloscillatorns frekvens. 

Fig 5. Prototypen är byggd i en lådafrån Jaeger 
och alla ko mponelller är monterade på ell labkort 
från VERO, 
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AKG:s TS-system för nålmikrofoner: 

Nya lösningar berikar känd princip 

•• Principen för en nålmikrofons omvand
ling av energi innebär i mindre grad ett kvali
tetskriterium for pick upen och kommer inte i 
förgrunden på samma sätt som fallet är exem
pelvis för mikrofoner och högtalare. Den me
kaniska spåravkännande mekani~rrien , som 
utgörs av diamantspetsen, ankaret som bär 
upp denna och "nålen", omvandlarelementel 
och avfjädringen eller upphängningen, avgör i 
sista hand kvaliteten hos systemet och år ge
mensam för praktiskt taget alla tillämpade 
principer. 

På goda grunder är detta uppenbart , efter
som de enskilda delarnas massor reduceras 
med hävstångsverkan i lagringspunkten rela
tivt pivoten och diamantspetsen, så trots före
komsten av små verksamma massor kan rela
tivt stora enskilda delar användas. En rent 
translatorisk rörelse skulle kräva dimensioner 
vilka skulle ställa sig nästan omöjliga att till
verka. Problemet med att välja det optimala 
omvandlarsystemet kan därfor reduceras till 
att gälla valet av ett passande omvandlings
element. 

Av WERNER FIDI 
- Förf är verksam vid AKG :s utveck
lingslab i Wien. 

Fig 2 a. Schematiskt vi~as här uifort/millg UI' hit 
til/svarUl/de och I'alllig Ilål~petslagrillg i ell pick 
up. 
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Fig 1 a. Prillcipskiss av i textelI avhalldlad pick 
14P ellligt lIyukjäm,prillcip. De utsatta siffermarke· 
rillgama saklIar illlresse - se i ställetfig 2 etc. 

FIM [dBl 

1/ 
/ 

/V --
J! [dBl 

o -10 -20 -30 - 40 

Fig J b. Dell höga lIlättlludsgradell i ~y~temi!t I'id 
tiJIillllPllillg U~' principelI ellligt J a visas av dellna 
resultat"urva. miiu på ell ellda >pole. O dB marke· 
rur full maglleliserillgsgrad. 

Pivot 
/ 

2 

I föreliggande fall befanns efter omfattande 
undersökningar hos AKG att mjukjärnsprin
cipen är den i stort överlägsna vid en jämfö
relse. Effektiva massor om 0,4 mg vid en 
känslighet om 0,8 mV/s/cm (mVs/cm) vid en 
impedans om l kohm och induktansen 250 
mH kunde utan svårighet uppnås. Uppbygg
naden aven dylik pick up framgår i princip 
av fig l a. 

Det bör beaktas, att det är väsentligt vid 
tillämpning av mjukjärnsprincipen att om
vandlaren fås att arbeta vid eller strax under 
mättnadspunkten, då detta i hög grad ger en 
reduktion av distorsionshalten (ftg 1 b). 

Mycket hårda och ganska 
oförenliga krav realitet 

Hjärtat i en nålmikrofon är det rörliga ele
merltet, dvs "nålen" - hur intressant den sta
tiska omvandlaren än kan te sig och åter må
ste sättet for den elastiska lagringen jämsides 
med dimensioneringen av de individuella pick 
up-elementen träda i förgrunden. 

Följande krav måste uppfyllas: 
Den för lagringen använda, elastiska upp

hängningen bör i sig förena såväl de önskade 
komponenterna for elasticitet och friktion li
kaväl som i den i så hög utsträckning som 

Fig 2 c. Rörelsegeometrill i TS -/ösllil/gell. 

4 

Fig 2 b. Eli 11.1' Iösllillg av ell svårt problem - TS-prillcipens. Jfr 
med 2 a. Utritade ifig är dell gemelIsamma tYlIgdpullkten (ullder 
(J) >om wlger dellfrämre. lUll/ra de/en av det symmetriska röret 

. vilket bär upp nåielI) och ulldemwlIlaget miirkt (3) - som markerur 
Ifliukjämsde/arna - l/{lr ba/alls- eller lugril/gspunkten al/givits. 



~ I RT:s februarinummer återfinns en praktisk utvärdering och en granskning av AKG-pick up-serien 
i stort, varvid erfarenheter av användning av de två mest påkostade systemen redovisas av Ulf B Strange. 
~ Intresset for dessa rön och de nya avkännarna har visat sig så stort, all vi redan nu återkommer 
med ell material som baserats på konstruktionsunderlag och teori vidframtagningen av de nya pick
uperna hos AKG i Wien. 
~ Här folier en genomgång av speciellt de överväganden som ligger bakom upphängningen och en analys 
av lagringen med utgångspunkt i dess vibrationsegenskaper. 

möjligt bör understryka torsions- och axialrö
relser och vidare bör den i förhållande till an
liggningskraften fOr nålen utöva ett sådant 
vridmoment mot denna, att nålspetsen kon
stant blir korrekt orienterad i modulations
vindlingen i spåret. Kan man dessutom få ner 
omfånget av den resulterande "hävarmen" el
ler ankaret i kretsen (nålbäraren) kan man 
från början minska området för en axiell och 
frekvensberoende fOrskjutning i lagringspunk
ten för pivotdelen. Vidare bör hänsyn tagas 
till att man vidmakthåller en totalsymmetri i 
systemet i fråga om dess transversala rörel
seutslag liksom att en rad krav därutöver upp
fylls - tillräcklig robusthet, god resistens 
mot åldrande. närvaro av goda termiska egen
skaper samt, inte minst viktigt, att det kreera
de systemet också ställer sig reproducerbart 
och lämpat för framställning i stora serier! 
Hela tiden gäller förstås övergripande, att de 

TS-pick up-serien 
i 13 huvudpunkter 
•• En genomskärning av AKG:s s k transversa lt 
lagrade avkännare utford enligt TS-principen stäl 
ler fOljande konstruktionsdrag i fOrgrunden : 

I - "Släden" med det nålbärande underrnon
taget i pick upen går län att dra ur pick up-höljet. 
Precis passning tack vare precisionsgjorda detaljer 
säkrar nålspetsens exakta lokalisering i systemet. 

2 - Nålelementets infastning sker i en hos 
AKG utvecklad gummidetalj som bildar ena delen 
av lagringen. Gummit framställ s i en noggrant 
övervakad vulkaniseringsprocess och skall säk er
ställa full funktion inom ett temperaturintervall 
mellan O och 50· C. Tack vare AKG :s enpunkts
lagring skall okontrollerade axiala och radiala rö· 
rel ser elimineras hos nå len . 

3 - Pivotens lagring i '''knivseggupphäng
ning"; ger ytterligt exakt balanspunkt å t den rörli 
ga delen. Ihop med gummielementet i infastningen 
ger den här biten strängt taget nästan hela forut
sättningen for TS-systemet. 

4 - Nålbäraren eller ankarets främre del i sys
temet. Ultralätt rördetalj av aluminiumlegering 
med optimal deformationsresistens och lägsta möj
liga massa. 

S - Tunnväggigt. diminutivt järnrör som an
kare. Omvandlarelement fOr nålspetsens rörel ser 
till analoga elektriska signaler genom utslagen . 
Tack vare frånvaron av rörliga spolar eller någon 
rörl ig magnet en resulterande mycket låg dyna
misk massa. 

6 - Fyra pol stycken eller -sta var. vilk a utgör 
en del av magnetkretsen i den statiska omvandla
ren och bär upp magnetspolarna enligt 

effektiva massorna måste hållas så små som 
möjligt. 

Nytänkande för upphängning 
och lagring bakom TS-systemet 

Fig 2 visar den nya lösningen från AKG på 
dessa svåra problem. För att man skall kunna 
nå målet är det viktigt att man förlägger refe
rensytan för lagringsdelen av pick upen inte, 
som vanligen, parallellt utan vertikalt i fOrhål
lande till den nåluppbärande axeln i pivotens 
plan. 

Järnlamellen (3) och järnröret i fig 2 är 
elastiskt förbundna med gummi, vilket tack 
vare en speciell process är direkt påvulkanise
rat delarna 1 och 2. Lamellens tjocklek är 
mycket ringa i jämförelse med rörets diameter 
(2) och diametern för hålet eller öppningen i 
järnlamellen (3) är bara aningen större än rör
diametern (2). Nålspetsen rör sig vid med var-

7 - Här sitter fyra känsliga magnets polar fOr 
registrering av minsta ändring av magnetf1ödet. De 
tillforsäkrar pick upen nödvändig känslighet. 

8 - Stark_ kri stalliskt orienterad permanent
magnet som sörjer fOr mättnadsnivå i detaljen nr 
(5). järnröret. så att di storsionen håll s på ett for 
sumbart lågt plan. Eftersom magneten ingå r som 
detalj i det statiska systemet kan den borträknas ur 
omvandlarens effektiva massor. 

9 - Magnetstrukturens hölje ; sluter också den 
magnetiska kretsen och tj änar även som magnetisk 
skärmning. 

10 - Polplattor av mjukjärn. Ombesörjer kon
takten mellan polstavarna (6) och permanentmag
neten (8). 

I I - S k naken naturdiamant som spets ; en 
rent kri stallinskt orienterad, slipad och "naket" 
monterad diamant av icke-syntetisk typ i nålsläden 
eller insatsen av typerna X8S och X8E. Fattade 
diamantspetsar sitter däremot i inskjutdelarna 
X6R. X6E och X7E. 

12 - Påskjutbart nålspetsskydd. 
13 - Pick upens kontakter for tonarmsanslut

ning. Dessa är fargmärkta for 'kanal - och faskor
rekt ljudalstring. 

Fig 3. På horison
lalaxeln anges 
t " "vridpunki ': 
t v ''hävslång inom 
gu mmilagringen ': 
Vertikalt har ut
märkls gängse 
lagring (t v) resp 
kniveggad lagring. 

Fig 2 d. Perspektiviskl 
överdriven bild av sys
le mslruklurens delal
jer i AKG:s TS -pick 
up där nålbäraren 
med spetsen ses i cen· 
tru m och "liukjärns
montaget elc skillS 
Ul. Fig har också in
flutit i R T i samband 
med granskningen 
i f ebruarinumrel. 

K 

K,M 

Knie edge 
mount i ng 

I; p i vot 

s uspe sion 

IM; = IM i ' = - Ma 

I K; Ii = I K;' l ;' = - K. la 
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• Imsai 8080 

Tillbehör: 

• Interface 

• Floppy Disc 

• Minifloppy 

• A D/ DA-omvandlare 

• PROM-programmerare 
(för 270B ) 

Skandinaviens enda specialbutik 
för data-amatörer ! 

• TV-skrivare 

• ASCII tangentbord 

• Digital kasse ttba nd-
spelare (3M kassett ) 

• Böcker 

• Tidningar 

• Programvara 

HOBBY DATA Butik : Föreningsg. 67 Postadress : Fack. 200 12 Malmö 2 
Tel: 040/97 1777 öppet: Tisd - fred 12- 18 Lörd 11 - 14 

In formatlonstja nst 12 

,Nu kan du beställa 
Radio & Televisions nya bok 
"BYGG SJÄLV - Liudteknik" 

Ur innehållet: 
• 5 kompletta beskrivningar av 

exponentialhornshögtalare för basen 
• Aktiva och passiva högtalarfilter 
• Mellanregistersystem 
• Två högklassiga slutförstärkare 
• Nya DNL - brusreduktionssystem 
• Exklusivt RIAA-steg 

r·.. .................... Beställ Ditt exemplar av "BYGG SJÄLV -
Jag beställer ex av " BYGG SJÄLV - Ljud- I Ljudteknik" från oss (endast skriftliga 

I 
teknik" å 24:50 inkl moms, exkl porto och post- beställningar) eller köp den hos din tidnings-
förskottsavgift, att sändas till nedanstående försäljare. Pris 24:50 ink!. moms. 
adress: OBS Du som är bosatt utanför Sverige kan enbart köpa 

RT 5 77 boken genom att tillsammans med beställningskupongen 
• Namn • sända en check (köpes i bank) på Skr 26:-. Checken skall 
• • vara utställd på Specialtidningsförlaget AB. 
• Adress ..... ............... .. ................. ... ..................................................................................................... . Klipp ur och skicka kupongen till: 
V P t P d • Radio & Televisions försäljningsavd, Special-
db .. ...:s.;~ •••• ...:'::.:~.~~.;~~.~;J __ tid_n_i_n.=g_sf_ö_rl_a.=g_et..:.., _B_o_x_3_2_24....;,~1_0_3_6_4_S_t_o_ck_h_o_l_m ___ ...,.I 
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DB 

Stylul X8S 

"'IZl 

Rigid 

'IZl 

IZl 
Ehstlc 

eK , .. '" 
Fig . 6 

Fig 4. Datorframräknad karakleriscikfor insatsen 
Yl! S och dess tifJektiva nlQssor. 

je transversellt utslag runt kanten av lamel
lens öppning, vilket får den verkan , att öpp
ningens kant fungerar som ett knivlager. Det 
inses genast, att torsions- och dragkrafter 
knappast ger upphov till några nämnvärda rö
relser hos nålspetsen, speciellt som öppningen 
i järnlamellen är så liten som den är. 

Fig 3 visar kraft- och momentfordelningen 
i axialriktningen relativt pivoten. Den korta 
resulterande hävarmen fOrutsätter relativt sto
ra krafter som möjliggör insats av gummisor
ter med större Shore-hårdhet och samtidigt 
minskade kryptendenser. Tillsatser i form av 
extra fjäderelement eller trådar och band kan 
elimineras. Gummits specifika formgestalt
ning medger att man kan uppnå en definierad 
dynamisk balans i forhållande till pivotens 
lagringspunkt vid såväl de höga som de hög
sta frekvenserna. Den här beskrivna lösning
en medger särskilda fOrdelar, speciellt i fråga 
om överhörning mellan kanalerna, i synnerhet 
i högfrekvensregionen, då okontrollerade vib
rationer kan undvikas till en mycket hög 
grad, så att också i själva nålspetsregionens 
resonansområde en tillräckligt hög över hör
ningsdämpning kan vidmakthållas. Då det 
gäller pick uper med en särskilt hög eftergiv
lighet (= komplians), värden större än 30, är 
det tillrådligt att tillföra ytterligare dämpning: 
Detta på den grund att den inre friktionen hos 
den extremt lilla gummivolymen inte fOrslår 
till utdämpning av nål elementet. Fördelen 
med denna dämpning (4) ligger också i skill
naden i fOrhållandet mellan tröghetsmoment 
och massa, något som är konstruktionsbe
roende, varvid dessutom frekvens gången kan 
påverkas tack vare aluminiurnrörets elastici
tet (1); detta skall behandlas längre fram. 

Pivotläget analyserat för optimum 
Mycket gynnsamma impedansegenskaper 

Vid beräkning av avkännarens effektiva 
massa fOr nålen, dvs den till spetsen relatera
de dynamiska massan, fås fOljande formler 
med utgångspunkt i hänvisningarna ifig 2 

4 4 

Jg = k! l 1k + k ~ 1 mk (as - ak) 2 

4 

L 
Jg +(as-aD) 2 k =l l11 k 

l11etr = 2 
aD 

där jg = totala tröghetsmomentet 

M ",F"F" o: D" 
MG MV5i /C M 

, ... , . 6 

, . .... 
, . 2 , . 2 

, . IZl , . 21 

. a . S 

... ... 

. .... . .... 

. 2 . 2 

321< 
HZ 

Z . IZI 

Fig . 4 

L2 L4 

o 
Fig 5. Ekvivalelllscllemn el/ligt textel/. 

mhjk = tröghetsmoment och massor 
a = s avståndet till gemensam tyngdpunkt 

från nålspetsen 
avståndet for de enskilda delarnas 
tyngdpunkt från nålspetsen räknat 
avståndet fOr pivoten från 
nålspetsen 

Vid bestämningen av detta måste totala 
tröghetsmomentet runt den gemensamma 
tyngdpunktens centrum framräknas med Stei
ners mekaniska lag. 

Fig 4 visar typiskt fOrlopp hos kurvan fOr 
hela spetsmontagets effektiva massa såväl 
som dettas individuella beståndsdelar plus 
känsligheten som funktion av läget for pivo
ten, dvs fOr AKG-avkännaren X8S, som är en 
av insatserna i systemet. 

I avsikt att öka känsligheten har man fOr
lagt läget fOr pivoten något utanfOr beräknat 
minimum, vilket, trots en avsevärt ökad käns
lighet, ändå bara krävt en ökning av massan 
med ca 10 procent. 

Tab l. Ur AKG:s tekniska underlag för TS-seriens 
pick per återger vi här de fem avkännarnas nyckel
data, varvid de utan svårighet förståeliga ursprung
liga beteckningarna behållits i sifferkolumnerna. 

Nålmikrof n typ P8ES 

Nål spetsens geometri,dim.i ' n.ikron 
elhpl . 

.0002 x .0007 
Effektiv massa i mg 0.42 
!rrckvensornre.de i Hz 10-28000 
Utspänning som effektivvärde i 'fiN/cm/s 3.75 
Anliegninf skraft, "nål tryck" i pond 0.75 1.25 
Optiu.al anliggning · i pond 1.0 
St3ti ' k nälelasticitet ;lIkomplians" 1." 35 
Kanalseparation vid 1 kHz. i dB 30 
Kanslseparation vid 10 kHz 25 
Kanalsymmetri i dB • wlthln 1 dB 

IM anlliven i % vid - 6 dB :50.5 
I mpectans som ohm/m!! 860/280 
Opti!i"Al belastning~imped.ans tohm/PF 47000/470 
Anslutning , stiftgruppering Standard ~ 

-"-, 5.86 
Vikt i g 4 Terminals 
Effektiv Ml"ssa i g,mätt vi d mon .... aee i 
tonarm SItE av 2:"tumsutförande Imodell S2: 5.11 

Stylus X8S 

.... . IZl 6 . '" s . .., 1 121 . 121 

Fig 6. Frekvel/s- och impedanskurvor for två slag., 
spelsar_ 

För att nu ytterligare undersöka avkänna
rens svängningsegenskaper och vibrationsbe
teende valde man att fOrverkliga följande ek
vivalentkoppling (fig 5) med stöd av fOrsta 
elektromekaniska analogien 

k = u, v = i 
I fig betyder komponentvärdena fOljande 

mekaniska länkar: 
R l = friktion införd av skivspåret 
C l = elasticitet hos skivan 
L2 = effektiv massa hos al-röret och 

diamantspetsen 
R3 = friktion hos al-röret 
C3 = fjädring eller elasticitet hos al-röret 
L4 = effektiv massa fOr järnröret 
RS = friktion hos lagringen 
CS = elasticitet hos lagringen 
L6 = tonarmens effektiva massa 
R6 = friktion hos tonarmslagren 
Av fig 6 framgår frekvensgång och impe

dansrespons fOr dels en rigid nålspets, dels en 
elastisk avkännare_ Ser man till hithörande 
impedanskurvor, urskiljs att i fallet med den 
elastiska nålen impedansförhållandena fOr 
högfrekvensområdet är påtagligt lägre än vad 
som gäller for den rigida avkännaren. Elasti
citeten fOr aluminiumröret - uttryckt i ekvi
valentkretsen av kapacitans en C3 - avkopp
lar järnrörets massa (C4). En lämpad elastici
tet kan uppnås i dimensioneringshänseende 
genom att man väljer en passande längd fOr 
röret , avväger väggtjockleken ifråga om al
röret (1), tar till ett passande råmaterial i sig 
samt kalkylerar noga arean fOr överlappning
en med järnröret (= järnrörets överlappning 
av al-röret). Med beaktande av den så resulte
rande frekvensgången kan man framhålla, att 
identiska friktionsvärden valts fOr båda fallen, 
vilket dock skulle ställa sig opraktiskt i fråga 
om den rigida nålen. 

För att man skall kunna uppnå en jämn fre
kvensgång måste man sörja fOr en väsentligt 

P8E P7E PSE PSR 

elhpt elhpt elIIpi . sphencal 
.0002 x .0007 .0003 x .0007 .0004 x .0008 .0007 

0 .45 0.6 0.9 0.9 
10-23 000 10- 21500 20-20000 ' 20-20.000 

4 4.5 6.25 6.25 
0.75 125 1.25 2.50 1.5 3.0 2 . 4 

1.0 1.5 2.5 3 
35 25 20 15 
30 25 25 , 25 
20 18 . 15 15 

with In 1 clS .. wlthln 2C1B wlth,n 2 dB wIttlIn 2 dB 
:5 0.5 S 0.7 :50.9 :50.9 

860/280 860 /280 860/2 80 860/280 
47000 /470 47000/470 47000/470 47.000/470 
Standard " Standard ~ Standard Y, Standard lt, 

5.86 . 5.86 5.86 5.86 
4 Term,nals 4 Terminals 4 Terrrrtnals 4 Terminals 

5.11 5.11 5.11 5.11 
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nås? 
Fig 7 ger frekvensgången , överhörnings

dämpningen och spårningstroheten för X8E
spetsen. Särskilt borde påpekas registreringen 
av spårningsvärdena i tonområdet över \O 
kHz. Av tab framgår ett koncentrat av tekni
ska data, och här kan med fördel specialstu
deras vilken fOrekomst intermodulationsdis
torsionsvärdena antar! Också här medförde 
knivegglagringen beaktansvärda förbättring
ar" Man kan också peka på pick-up-seriens 
goda termiska egenskaper. vilket inte är allde
les marginellt! 

AKG-pickupernas akustiska egenskaper 
har redan bedömts i en relativt detaljerad 
granskning i RT:s februarinummer i år. Ge
nomgående gäller, att dessa avkännare fOr
medlar en väl definierad, genomlyst ljudbild 
med särskilt god riktningsinformation som 
främsta vinst. 

Fig 7. Tre väselllliga paraf1retrar kall ulläsas ur kurvalljOr X8E. Se texten. 

Det bör framhållas , att möjligheterna med 
här antydda lagringssystem på inget vis är ut
tömda med här fOreliggande pick up-serie. 
För framtiden gäller, att det i särskilt hög 
grad ställer sig nödvändigt att ytterligare un
dersöka den specifika lagringsprincipen med 
dess relaterade kontroll av pivoten. Vidare 
bör värdena fOr eftergivligheten kunna gå att 
öka, vilket endast är utfOrbart om dämpnings
värdena vid låga frekvenser samtidigt kan 
hållas på optimal nivå. Av utslagsgivande be
tydelse är härvid utformningen av gummi lag
ringen och dess tillsatsdämpning. Denna lag
ring och dess dämpningslänk kan fås att ut
öva ett ytterligare frekvensberoende inflytan
de över pick upens tonfrekvenskapacitet tack 
vare faktorerna massa och inre elasticitet. 

högre grad av friktion fOr det stela avkännar
systemet. Härvid skulle impedansen anta yt
terligare ökning. DärfOr är det tillrådligt att 
man väljer en i sig elastisk nål , vid vilken fre
kvensegenskaperna kan hållas linjära bara så 
mycket, att impedansfOrloppen i det högre 

överfOringsområdet går att få så låga som 
möjligt. 

Låga värden rör FIM, värmetålighet 
Knivlagringen ger exakt kontroll 

Slutligen kommer det att ställa sig impera
tivt att utröna en ytterligare reduktion av den 
effektiva massan från nulägets OA mg till än
nu lägre värden i en framtid. " • Vilka praktiska resultat har då kunnat upp-

Fig 9- J 2. Pick up-tillverklling är /roligelI del/ mest precisiol/skräval/de elektro
"rekaniskaframställnil/gel/ il/om hela audiotekniken. Om e1ektrol/ik är illle 
så mycket tal som omjOrfinade, ultralälta och mikrostora material och detaljer, 
lindnil/gar och mOn/age. En mikrofollspecialist som AKG har hqfi en hel del 
'Wl skänks" då mall också tog upp pick uper på programmet. Här visas detal-

jer fråll del/ däremat helt elektroniska och ofta digitalt styrda processmaskil/
parkel/ som producerar materialen - metaller, plaster och gummi, t ex -
och bearbetar dem t j[{ mycket snäva precisionstoleranser. Sådant som lil/dning-
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ar, magI/eter etc måste skötas "1I!.dfina pincelter och starkajOrslOrings- och 
ljusarrangemang. Eli del detaljer kommer fram tU/der I'acuumbetingelser. Då 
magnetstrukturernajOrenats "red spolar och diamal/lllålar på sina niistan 
osynligt små bärande delar ser de ut som längst ned th ullder starkjOrslOrillg. 
Därpå vän/ar "wlllage i plasthöljena, ans[ulllillg ave/kon/akter och prol'lling 
f1red svep, tonsignaler och spårnillg fl"r frekvensgång , kana[separation, distor
sion och utspänningsstyrka illnan packnillg sker. 
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Den häl ••• den Ihydda. Din . 
dy.a/te HIPI- Inue/tedng !! 

»Den som spar, han har» heter det, men att försöka 
spara genom att inte i tid byta ut en sliten näl - det 
vore som att kasta bort nägra tior vid varje spelning 
(multiplicera med antalet skivor Du äger!)-. Näl
spetsen är den enda kontaktpunkten mellan skiv
späret och resten av anläggningen, och därför 
den mest kritiska delen för ljudätergivningen och 
skyddet av den del av anläggningen, som kostar 
mest - Din investering i skivor! En sliten näispets 
kan för alltid förstöra skivsamlingen! . 
Tag inga risker, näislitage är ofränkomligt, lät Din 
handlare kontrollera Din Shure-näl regelbundet! 
Och -vid behov- byt omgäende ut den mot 
en ny ÄKTA Shure-näl! Dä fär Du pä nytt hela 
pickup-elementets original-prestanda tillbaka! 
Sluta slösa: SÖK UPP NÄRMASTE SHU RE 
ATERFÖRSÄLJARE! 

För at t vara säker på att Du får 
en ÄKTA Shure-nål, kolla att 
namnet Shure står på nålens 
framkant, samt att följande kan 
läsas på förpackningen : »This 
Stereo Dynetic Stylus is preci
sion manufactured by Shure 
Brothers I nc.»! 

. 104315 Stockho lm 23. I~·~.~~ = B o. 2 3 067, ;'0/.; -ii T.1. 08/34 92 15 

72 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1977 
Informatlonstjanst 14 

( 
\ 
\, 

Det nya bandet som ger 
fullännat ljud på halv lart. 
För inte så länge sedan var det otänkbart att köra en band
spelare på låg fart och ändå behålla ljudkvaliten. 

Trots det är det säkert många som fallit för f restelsen 
och bandat på halvfart. Det är ju ett sätt att spara dyra band
meter och det innebär onekligen en viss bekvämlighet att 
slippa skifta spalar ofta. 

I dag är den här konfl i kten löst. 
N u fi nns det ett band som ger ett fulländat I j ud på 

halvfart. Bandet heter Audua och ti liverkas av bandspecia
I isterna TDK. 

Lösningen ligger i att man tagit fram ett speciellt 
magnetoxidpulver med avsevärt mindre partiklar än bruk
ligt. Därefter har man fört på partiklarna på bandet tätt och 
i en bestämd ordning. 

Den här kombinationen ger Audua sådana väsentliga 
fördelar jämfört med andra band som t .ex: Större frekvens
omfång framför allt i de höga tonerna, en bredare dynamik 
med bättre brus- och distorsionsnivåer och en större bias
tolerans. 

Biasen är anpassad till moderna rullbandspelare 
( 125'10 ) . Men dess tolerans gör att du får ett fulländat ljud 
även på äldre modeller som kanske till och med saknar 
biasomkopplare. • 

En annan finess är att 
man uppfunnit en ny metod 
att polera magnetskiktet. 
Därigenom får bandet en 
jämnare gång och samtidigt 
minskar möjligheterna för 
drop-outs, tonhuvudsl itage 
och oxidfällning avsevärt. 

Bestämmer du dig för 
. att pröva Audua, så får du (3600 lot) spolar. ,ollovö· lsort,,..ode 

a Iltså i nte enbart ett hög- rodiolh,l,offörer dor du ockso kon lo rre< inlorrrotion. 

klassigt band. Du får också ett band som ger ett fuJ/ändat 
liud på halv fart och därför rymmer dubbelt så mycket /iud. 

~TDK 
Wait till you hear what you have been missing . 

Ao:; !,( e Ol AGfl 

TOK rrorknodslors,Sver'geov EUKTllIIHlIlM 80x3005. 171 03Solno: 
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PRESTAnDA 
O[H EKonomi 
mELLAn O-100kHz 

TEKTRDNIX® 
TEKTRONIX A/S 
BAGSV.AERO 02·98 77 11 

Ljuger bilden? Kan jag lita på resultatet? Med en 
spektrumanalysator får Du visserligen en bild på Ditt 
spektra, men stämmer den. Hur är det med upplös
ningen? 
TEKTRONIX spektrumanalysator 5L4N ger Dig en 
upplösning som Du kan lita på och en mängd andra 
finesser som gör 5L4N i det närmaste oumbärlig när Du 
vill arbeta med ett enkelt instrument utan att göra avkall 
på prestanda. Inbyggd i 5L4N finns t.ex. en s.k. tracking 
generator, som gör det möjligt att på några ögonblick 
få hela karakteristiken pa ett filter uppritat. Enkelt! 
Du kan ocksa anpassa inimpedansen direkt efter mät
källan med tryckknappsomkopplare. Skall Du analy
sera en signal vid en 50 ohm's punkt på Din krets, 
ställer Du bara in 50 ohm . 600 ohm? - Lika enkelt , 
tryck bara in knappen för 600 ohm! Skall Du mäta 
mycket höga inimpedanser med t.ex. en vanlig oscillo
skopprobe ställer Du bara in 1 Mohm. Med TEKTRONIX 
5L4N får Du en spektrumanalysator med en mycket hög 
känslighet (-134 dBm vid 50 ohm , -145 dBm vid 
600 ohm och - 147 dBv vid Hi Z, samt 45 nV i linjär 
mode) . Det dynamiska området spänner över 8 rutor 
och 80 dB med intermodulationen bättre än 70 dB. Med 
upplösning fran 20 Hz/Div till 1 O kHz/Div kan Du mäta in 
till bärvågen . Du kan även , förutom linjärt, studera Ditt 
resultat i en logaritmisk skala: 

Naturligtvis beror mätkapaciteten i alla spektrum
analysatorer på vissa viktiga grunddata. 
TEKTRONIX 5L4N har känsligheten , är fri från spurios , 
ett dynamiskt mätområde som hos betydligt dyrare 
instrument. Ändå kan Du få denna spektrumanalysator 
inklusive display för en mycket låg kostnad . En vettig 
investering! Dessutom får Du mer än en spektrum
analysator ; med några enkla handgrepp förvandlas 
TEKTRONIX 5L4N till ett avancerat oscilloskop tack 
vare plugg-in systemet. Effektivt! 
Kontakta någon av våra specialister för ytterligare 
information. 

SOLNA 08-8300 80 

MORGENSTlERNE & CO A/S 
OSLO 02·3561 10 

GOTEBORG 031 ·.27035 

INTO OY 

HELSINGFORS 90-111 23 
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8/ 10" CLOCK MODUL FCS 8 100 

FCS8100 

FAIRCHILD LED DIGIT Pris: 
1-2" st 

Pin Segment 

Sleep Display Input 
Alarm Oisplay Input 

3 Seconds Oisplay Input 
4 Slow Set 
5 Fut Set 
6 50/60 Hz Select 
7 12 or 24 Hour Select 
8 Center Tap 
9 Center Tap (LED Common) 

, O 12,6 V RM S (VOO) 
11 12.6 V RMS IVssl 
12 12 .6 V RM S IVSSI 

I'IARlIt_ OI'llO",,-AII( 

.0000~DII;'.fOll Di 

TRANSISTORER ..... 

Pin Segment 

, 3 OOle Input 
14 Alarm Output 
15 Alarm Off Input 
16 Sleep Output 
17 NC 
'8 VOO (Test Point) 
19 NC 
20 NC 
21 NC 
22 Output Minus 
23 Alarm Set Indicator Anode 
2 4 Alarm Set Jndicator Cathode 
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0,.0 (o.H) 
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LÄTT-TRIMMAT TV-SPEL 
6 VARIATIONER - FOTBOLL (m. 2 spelare var), TENNIS, 
SQUASH 1 & SQUASH 2, 2 st. GEVARSPEL 2 hastigheter, 
aut. el. manuell serve. Bestäm själv bollvinkeln samt Din 
spelares storlek. 
Målräknare så klart!' 

Byggsats AT 71 O - TV-spel grundenhet ca 305:-

Byggsats AT 711 ger 3 01. ljudeffekter, ex-vis vid mål inkl. 
högtalare ca 24:50 

Byggsats AT 712 - elektronik t. gevärsenhet ca. 11 :50 

AT 714 - sats m. lådor, kontakter, sladd till fjärrkontroll 

AT 720 - "gevär" till AT 712 

AT 71 OK - modulIåda m. tryckt frontplatta 

Tekniska data: drivspänning 9 volts batteri 

ca 48:50 
ca 125:50 

ca 96:50 

bestyckning: C-MOS krets & 2 transistorer sänder på kanal 5 
el. 6 VHF. 

PSYKEDELISK 3-kanals ljusorgel 

PSYKEDELISK 4-kanals ljusorgel 

300 Watt per kanal. Kopplas direkt t. högta
larutgången. Lamporna blinkar i takt m. 
musiken m. bas-, mellan- & diskantregister. 
Drivsp. 220 volt, ingångseff. fr. förstärkare 
5-10 Watt. Kan även användas t. ljusdämp
ning utan musik så att man kan reglera var 
kanal för sig 

m. 1 bas- , 2 mellan-register och 1 diskant
kanaI. Frekvensuppdelningen är mycket 
exakt - endast 2 Watts effekt in. 
Byggsats AT 645 ca 169:75 Byggsats AT 65 ca 137:50 

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) Ca 205:-

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 
ninga~. 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.-

JOSTI ELECTRONICs "GENERALKATALOG" 
på ca. 400 sidor innehåller beskrivningar. bilder och data 
på inte mindre än 2 125 olika elektroniska prylar. bl. a. 
byggsatser, högtalare och delningsfilter med samman
kopplingsexempe l, halvledare, data- & ekvivalentlistor -
och mycket, mycket me~ l! Flerfärgstryck. 

10:- plus porto 

SLAVBlIXT 
En enhet som styr extra blixtaggregat så att det 
går samtidigt med huvudblixten på kameran. 
Drivsp. 9 volt DC fördröjn.tid ca 20 nanosek. 
Byggsats AT 636 ca. 37:80 

---~-----------------------------------------Till 
ElECTRO-BYGG • JOSTI ElECTRONIC 
Box 1107, 251 02 Helsingborg 

Namn .. 

Adress .. 

Postadress ... 

Ev. Kundnr .. 
Obs Glom ej fylla I namn o. adress! 

o Sänd mig "GENERALKATALOG" pris 15:- i förskott el. 15:- mot 
postförskott. 
O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
O Sänd mig ..... ...... ............ .. ........ .. ........................... mot postförskott 

ALLA PRISER INKL MOMS. Leveranser over 450 fraktfritt 
Forskottsbetalning kan ske genom Insättning pa vårt postgiro 298177-7 eller bankgirO 162-
8098 eller genom check utställd på oss OBS' 10 frakt Vid forskottsbetalning. 
V,II Du veta med sa nng eller skriV till oss - telefon 042-13 33 73 Affarsadress Karlsgatan 
9 Dar traffas vi mellan 9.30 och 1730. på lordagar 11 11 13.00 ORDERMOTTAGNING 
DYGNET RUNT 
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Inget annat HiFi -däck ger dig allt detta. 
Toppvärdesindikatorerna mäter in
spelningen sd nära tonhuvudet 
som möjli~t. De mäter dessutom 
topparna I musiken, sd att du ser 
exakt vad du spelar in, vilket i sin 

J motorer ger överlägsen banddrift 
och marknadens snabbaste fram
och dterspolning. Samtidigt fdrdu 

av mekaniska delar, 
ba/.ddrift,en hdller samma höga 

Med bia ett svaj 
umtersti.erO.l'8% (DIN455OO). 

Det in- och urkopplingsbara M P x
filtret (FM-stereo filtret) eliminerar 
störningar frdn pilot-ton 

Fjä"kontrollgör att du bekvämt 
kan manövrera däcket oberoende 
av var det stdr. 

lur möjliggör maximal 
pd bandet. 

tnbyggt, frdnkopplingsbart 
"memory" ger automatiskt 
~~1et;J;f~lningen där r.·ikn,w,,·ket 

Däcket är helt klart för inspelningar 
i FM.Dolby. Sd när Sveriges Radio 
börjar med dolbyserade FM -sänd
ningar kan du utnyttja Dolby
tekniken även pd detta omrdde. 

Dubbel Dolby ger dig möjlighet till 
fullständig Al B-test vid DoIby
inspelning. 

Uttag för hörlurar ger möjlighet till 
fullständig Al B-test även pd mikro
foninspelningar. 

J tonhuvuden ger frekvensomfdnget 
20-20.000 Hz U) och möjlighet till 
fullständig AIB-test för kontroll av 
den inspelade ljudkvaliteten sam
tidigt som du spelar in. 

Azimuth-inställningen av inspel
ningshuvudet ger loo%-.gt frek
vensomfdng trots att bandet inte 
löper totalt vinkelrätt i kassetten. 
Om du använder azim uth-inställ
ningen före varje inspelning garan
teras absolut bästa inspelningskva· 
litet. Utan azimuth·instiillningen 
löper du, som i andra kassettdäck, 
risft att tappa en del av tonerna i 
diskanten ända ner till 10.000 Hz. 

Dubbel Capstan sträcker hela tiden 
bandel över lonhuvudet, vilket gör 
att du blir mindre beroende av kas· 
settens mekaniska kvalitet. 

Den självjusterande !örförstiirkaren 
ger dig perfekta inspelningar oavsett 
vilken programkälla du kopplat in. 
Du slipper kompromisser som in· 
verkar pd inspelningskvaliteten. 

Sveriges mest l<öpta HiFi -däck 
har fått en storebror. 

76 

Tandberg TeD 310 är Sveriges 
mest köpta HiFi-däck 

Det som skiljer ett HiFi -däck från ett vanligt kassett
däck/är att det ger en ljudkvalitet i HiFi -klass*. Och bland 
HiFi -däcken är Tandberg TCD 310 Sveriges mest köpta. 

Den är också överlägsen segrare i 
de flesta internationella tester. 
Bakom den överlägsna ljudkvaliteten ligger främst två 

egenskaper. 
Tack vare tre motorer och ett s k "closed loop"-system 

för banddriftan, ger Tandberg HiFi-däck ett extremt lågt 
svaj, dvs extremt låg hastighetsvariation i in- och avspelning. 
Dessutom är snabbspolning den snabbaste och mest säkra 
på marknaden. 

Den andra, och kanske förnämsta egenskapen, är för
mågan att återge ljud med full dynamik och samtidigt mini
malt brus. Detta tack vare en nyutvecklad och mycket 
avancerad elektronik. 

Tillsammans ger dessa två egenskaper en ljudkvalitet 
som tidigare bara varit möjlig med stora, påkostade spol
bandspelare. 

Så här säger stora internationella 
H iFi -tidningar om Tandbergs 

HiFi-däck 
"Bandhastigheten var så gott som exakt (ca 0,2% för 

snabb) och svajet var bland det lägsta vi mätt på något 
kassettdäck överhuvudtaget'~ 
~ular Electronics, december '75. 

"Som helhet måste vi säga att Tandberg TCD 310 har 
en superb prestanda - ett kassettdäck vars dynamik och 
svaj med fördel kan jämföras med många förstklassiga spol-

bandspelare, klart överlägset de flesta kassettdäck (oavsett 
prisklass) ". 
Stereo Review, februari '76. 

"Det otroligt låga svajet på 0,03% är faktiskt bättre än 
på många professionella spolbandspelare när de går med 
38 cm/sek bandhastighet". 

"Jag kan rekommendera detta däck". 
Audio Scene Canada, H BurelI Hadden, februari '76. 

Och nu har TeD 310 fått en 
storebror: Tandberg TeD 330. 
TCD330 har målmedvetet utvecklats till att bli mark

nadens mest avancerade HiFi -däck. Faktum är, att det vore 
ointressant att jämföra TCD 330 med något annat kassett
däck på marknaden. 

Aldrig förut har en kassettbandspelare haft prestanda, 
som legat så nära professionella spolbandspelare. Och aldrig 
förut har motsvarande kvalitet och finesser kunnat fås till 
ett så överkomligt pris. 

Vi kallar TCD 330 "det kompletta HiFi-däcket' ~ Det 
enda kassettdäcket som inte har kassettdäckens begräns
ningar. 

TANDBERG 
"HiFi = DIN 45500. Om du låter testresultaten avgöra. 
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RADIOPROGNOSER 
Maj 1977 
Månadens solfläcks tal: 18 
/ RT /97/. nr 9. visades hur diagrammen ska tolkas. Diagrammet 
över brusfåltsstyrkan anger den fåltstyrkeniva i dB över I pV Im 
radiobruset förväntas överstiga högst 10 0 0 a\' tiden. Bandbredden 
antas vara 3 kHz. men kur\ 0rn3 kan läll omräknas till annan 
banJbredJ um Iu IUI! B .; addera, ull adibt \ ärde. B ar on,~ad 

Prognoserna ~r framtagna U\ Televerket. avd K L. Farsta. hand bredd i kHz. -

BRUSFAl TSTYRKA 
MHz Mottagning I SVl!nge, vår Bondbredd 3kHz 
30r---;-- _ 

25 '-' - ........ - __ ~ 

AFRIKA 
~H~Z ____ K~O~'~l5~bO~'9~-~M~O~n~,o~,,~o~62~00~k~m~21~1'~ 

LAG-125 

MHz 
30 

25 -

FJARRAN aSTERN 
KorL5borg- TOkx~m 

LDM-170 
• Distorsionsmeter 20 Hz till 20 kHz. 

• LF-generator 10Hz till 1 MHz med låg dis
torsion. 0.02 % ; även fyrkantvåg och burst
signaler för högtalartest. 

• Mätområde 0.3 % till 100 % f .s.u . 
• Mätning av signal/ brusförhållande 0 - 70 dB . 
• Inbyggd mY-meter 1 mV till 300 V f .s .u. från 
200 Hz till 200 KHz. 

PRIS: 1 695:- exkl. moms 
PRIS: 1 535:- exkl. moms 

LFM-39 
• Wow & Flutter meter med 
mätning bl.a. enl. DIN. 3,15 KHz 
.5 mätomräden frän 0,03% f.s.u . 
• Separat mätning av % drift 

EUROPA 
MHz 
30c-0--

K~g - B.,n 1400 km 203' 

o ~ __ i-__ """"_-L __ ~ __ ~ ___ 
00 ~ ~ 06 08 10 12 l' 16 18 ~ n 24 

GMT 

• 2-kanal oscilloskop 
• 15 M Hz bandbredd 
• Äkta X-y 
• TV-synk separator 
• Levereras med 2 st mätprobar om
kopplingsbara 1 : 1 och 10 : 1. 

PRIS: 1 890:- exkl. moms 

PRIS: 2065:- exkl. moms 
Sänd mig LEADERS katalog över Prisvärda Kvalitetsinstrument. 

Firma . ...•.. .. .. . • .. •... . ............ . ....... ; . .. ...... . ... .. . .... . 

Namn . . . . ..... . . .• ... . . .. .... • . . . ...... . .. . •..•......... 

M. STENHARDT AB -e-------------------Grimstagatan 17, 162 27 Vällingby 

Adress . .. . .... ... . . ....... . .... . •.....•.... ·. · ··· •· · •· ·· 'H, 

TeLnr .. .. . . .......... . ... ..... .. ..... . ..... ·· . 

Tel. Stockholm 08-87 02 40, Telex 10596 
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GAMMA ,~--~----------, 
I 

TIll Frekvensla Gete AB, o Ja, sänd mig även I 
Breddenvägen 31 Gamma-katalogen mot 

I 19400 Upplands Väsby 2.00 kr i frimärken. I 
I Tel 0760/330 25 I 
I Jag vill veta mer om Gamma I 
I Namn I 
I Adress Telefon I 
I RT'> I 

Postadress 6 \.:_-------------" 

PAS SAR UTMÄRKT 

till HDRN 

ny I med högre ve rkningsgrad ! 

DATA: 
DIAMETER: 
DJUP: 
MONTERINGSHAL : 
FASTSÄTTNING: 
CHASSIMATERIAL: 
ANSLUTNING: 
MEMBRANVIKT: 
MEMBRANMATERIAL: 
YTBEHANDLING: 
MAGNETMASSA: 
MAGNETMATERIAL: 

Våra representanter : 
GÖTEBORG HALMSTAD 

"312 mm 
158 mm 

"279 mm 
8 st. hål" 7 mm 
Gjuten silumin 
Polskruv 
12 gr. 
Cellulosa 
Hammariack 
2,6 kg 
Alnico 

GöTEBORG 

EFFEKT: 
SPOLDIAMETE R: 
SPOLSTOMME : 
SPOLENS TRADTJOCKLEK : 
IMPEDANS: 
RESONANSFREKVENS: 
MAGNETF LÖDE: 
KÄNSLIGHET: 
DISTORSION : 
MEMBRANUPPHÄNGNING : 
TOTALVIKT: 

MALMÖ 

40 Watt /Sinus/ 
38 mm 
Aluminium 
0,23 mm 
8ohm. 
25 Hz. 
140.000 Maxwell 
98 dB. 1 m. 1 Watt 
Mindre än 1 % över 150 Hz. 
Profilerat tyg 
3,6 kg 

TV MAN AB TV MAN AB U 66 ELEKTRONIK AB JOSTY KIT AB 
STOCKHOLM 
HIFI KIT 

VÄSTERAs 
AROS WUD 

ÖREBRO 
PRIVOX RADIO 

Sprängkullsgatan 15 Laholmsvägen 27 Vallgatan 5 Ö. Förstadsgatan 19 St Eriksg. 124 Emausgatan 35 Engelbrektsgatan 29 
411 23 Göteborg 302 4B Halmstad 411 16 Göteborg 20022 Malmö 3 113 31 Stockholm 722 21 Västerås 702 13 Örebro 

78 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1977 
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Komplett program i ljud. 

Det sanna Qudet. 
handicjTOA ljudanläggningar. 
h a n d i e/TOA har ett av marknadens mest kompletta 
program för ljudanläggningar - PA-system. Förstärkare 
i fyra oli ka effektklasser, 15,30,60 och 100 W, med 
eller utan inbyggd radiodel, högtalarväxel, telegong . 
Högtalare för de flesta ändamål inomhus eller utom
hus: Trumpethögtalare, även bredbandiga för tal 9ch 
musik, takhögtalare för inbyggnad eller utanpåliggan
de, korridorhögtalare, hängande högtalare etc. 

Mikrofoner för många användningsområden alltifrån 
enkla utrop till artistuppträden . 

Trådlösa sändarmi krofoner med matchande motta
gare - en verkligt prisvärd och mångsidigt användbar 
produ ktgrupp . ' 

Notera även det breda programmet av transistor
megafoner med och utan inbyggda anrops- och upp
märksamhetssignaler, i tre ol i ka effektklasser, 5,10 
och 15 W. 

En genomgående hög och jämn kvalitet tillsammans 
med mycket rimliga priser gör h a n d i e/TOA till ett 
marknadens bästa köp - i de flesta sammanhang som 
fordrar det sanna ljudet ur en Public Address-anlägg
nmg. 

r-- ---------------
Skicka katalog h a n d i c/TOA ljuddistribu t ioni ___ I 

Företag 

Attention Adress 

~~~~~I 
77/ 101 

1 
I 

R' ~ 7 I 
I 
I 

Postadress ha d- ~. 1 
Marknadsför kom radio, bil telefon, n le 1 
bilradio/stereo, hemelektronik, polisradio, bolagen I 
L~~tele~~'fl/S~~OCh~~~::n':::'~ I:::,~2::'::=U~:::'~~1~ J 

lnformatlons tjanst 20 
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Va.ning ! •• detta ä. en pi.at ! 

Det »speciella» med SHURE pickup-elementen 
sitter i näisystemet. Och detta »speciellci» betyder 
oöverträffad spärningsförmåga och klang, kombin
erad med världsberömd pälitlighet! Därför . väljer 
konstruktörer av bättre skivspelare Shure - och 
därför finns Shure i de flesta bra sklvspelare! 
MEN -det är därför också en frestande och lukra
tiv affär för mänga att försöka sälja billigare 
ersättningsnäiar, pirater. 
Konstruktörerna hos Shure ser rött när dessa 
pirater dyker upp, eftersom dom VET att Ditt 
Shure-elements prestanda är HELT beroende av det 
ÄKTA SHURE näisystemet. 
Sä -för att vara säker pä bästa ljud och oförstörda 
skivor- insistera pä en ÄKTA SHURE! 

För .~Itt vara säker !lå att Du får 
en AKTA Shure·nål, kolla att 
namnet Shure står på nålens 
framkant, samt att följande kan 
läsas på förpackningen : »This 
Stereo Dynetic Stylus is preci
sion manufactured by Shure 
ijrothers I nc.»! 

10435 Stockholm 23. 1~~·~~=BOK23067' ;'$.;:_: Tel. 08/34 92 15 

In format ions'tjänst 21 
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U & & ELEKTRONIK AB 

.155.'IIIlI U 51 

_.. _ .. __ . 

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 

TEXAII .11 

..... > .... ... . . c... ••.•• ~.... .. .• > .... ';.. '.:_ ;::"=-.:: .. ' ... ' •• 

U S & TEXAN 2 X 25 W 
Receiver med stereo-FM marknadens mest lättbygg
da förstärkare. 

YIII 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. 5,421 74 V:A FRÖLUNDA. 
BUTIK: VALLGATAN 5, 411 16 GÖTEBORG. 031 /293385. 

Informatlonst/anSI 22 



• • 
HOR MED HEATHKIT!närdetgäller 

-Instrument - Stereo/HiFi - Hobbyelektronik 

NY 2 M SYNTESTRANSCEIVER 
HW-2036 
Uteffekt 10 watt minimum 
Känslighet 0,5 uVl12 dB SINAD 
TIdbas: 1 MHz kristall 
Spurious : Under 1 uV på hela 
2-m-bandet 
Inbyggd repeater-offset 
Komplett byggsats 1890:- inkl 
moms 
Tillbehör: Repeateröppnare 

Slutsteg 
Mobilantenner 

Beställ vår katalog I Du får den 

NY STEREO RECEIVER AR-1515 
2x70 WATT RMS, AM/FM 
Distors ion lägre än 0,08 % 
Exakt stationsinställning med 
dig italdisplay 
Uppbyggd på plug-in kort 
Fabriksbyggd HF-enhet som är 
sveptrimmad 
Komplett byggsats 3695:- inkl 
moms 

NYTT TRI-OUTPUT 
POWER SUPPLY IP-2718 
Tre flytande utgångar : 
5 volt DC fast, 1,5 A 
Två 0-20 vol t DC variabla, 
0,5 A går att seriekoppla med 
mittnolla. St römreglering 
Komplett byggsats 565 :- inkl 
moms 

NY 
KATALOG 

MARS 
1977 

HEATHKIT Schlumberger AB 
Norr Mälarstrand 76 
Box 72081,10223 Stockholm 12 
Tel: 08-52 07 70 
öppet: Månd.-Fred. 09.00-17.00 
Lunchstängt 12.00-13.00 

r--------

2-KANALOSCILOSKOP 
DC till 10 MHz 10-4550 
Känsl ighet 10 mV/cm . 
Max 60 V/cm 
Automatisk triggn ing , kräver 
ingen stabilitetskontroll 
Sveptider 0,2 cm till 200 ns/cm 
i 19 steg. Skärm 8 X 10 cm 
Komplett byggsats 2295:- inkl 
moms 

HEATH 

I Namn . .. . ... ..•.... ..... . .. . .... . .....• • ... • • ... .......... . ... .. .... . . . .. . 
RT 

Adr ..... .... . . .•.. . . ....... . . . . .... ...... .. ....... . . ..... . . ... . . . . . . . ... . .. 

gratis. Fyll i kupongen och sänd den till oss. Postnr . . . . ...... . ............ Postadr .... . • . ... .. . .. ... ... .•. . .... .... . . . . . 

MATERS MÅNADENS 
Till varje order som vi skickar ut denna månad 
bifogas utan extra kostnad 
1 stycken kretskort i Epoxi-glas 
enligt Europa-kort format 100 x 160 mm. 
M insta order 50:-. 

Informationstjänst 23 

Katalogen först 

Informatlonst/anst 24 

MaTer Import 
Fack, 

220 02 Lund 
Tel. 046/1 4 77 66 

Ring eller skriv efter vår 
Komponentkataloglprislista idag 
så får Du den gratis hemsänd om 
några dagar. 
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Oscilloskop
mulliplexer 

SM 80, fabrikat Dolch 
Dess största fördel är kombinationstrigger och kontinuer
lig triggning från -10 V till + 10 V. 

Oscilloskop-multiplexer utökar användningsområdet för 
ett enkanals-oscilloskop till 8-kanals display för logiska 
signaler inom variationsområdet -20 V till +20 V. Detta 
stora område gör att instrumentet kan användas på alla 
logiska kretsar, som TIL, ECL, CMOS osv. 

Kombinationstrigger gör att man kan starta visningen av 
ett förlopp med ett speciellt ord, skrivet i binär form. 

SM 80 har en funktion för att kunna flytta en kanal i tage t 
vertikalt över displayenheten. Detta för att underlätta 
tidsjämförelsen mellan kanalerna . 

~@~[D]~illMETRICill[lli 
BANVAKTSV. 20 17119 SOLNA 1 TEL. 08/820400 
DANMARK , TEl. 021 BO 42 00 NORGE· TEl. 02/ 28 26 24 FINLAND, TEl. 90/ 46 0844 

Intullll....I ( IU Il~tjanst 25 

•• 
RADDA 

MUSIKEN! 
Bill. Allt för din musikvård. 

Från enkla skivborstar till avan
cerade rengöringsarmar i alumi
nium, till antistatpistolen "Groov
staf' och specialvätskor för nål
rengöring och kassettspelarvård. 

mm 
Finns där du köper skivor och kassetter. 

Generalagent 
Rådbergs, 031-17 39 30. 

Informationstjanst ·26 
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Dahlquist 
~ 40 

• • • 

- Alldeles för många nya utrust
ningar saluförs som "state of the art", 
vilket i de flesta fall helt enkelt är falsk 
varudeklaration! Man kan säga, att 
jag med amerikanska mått mätt är 
konservativ i fråga om marknadsfö
ring och låter det hellre dröja några år 
innan jag lanserar någon ny produkt. 
Har denna konstruerats riktigt, tål 
den då också konkurrens från andra 
f"hrik,,1 IlIlIkr ner" :ir lilan omedelba-

PROFFESSI ONELL 

AVMAG NETISE RING 

DEFL UXERS-MÄTARE 

ETT MÅSTE FÖR TRÖTTA BANDSPELARE. 

KASSET~DÄCK • VIDEO. ETC. 

BEGÄR vÅR 8-SIDIGA INFORMATION OM 

AVMAGNETISERING. 

R E V O X NYA OCH BEGAGNADE 

MED GARANTI. ÄVEN OMBYGGDA A77. 

L O W T H E R HÖGTALARELEMENT 

SPECIAL GJORDA FÖR HORN 

SKUM PLASTFRONTER 

I ALLA STORLEKAR OC H FÄRGER 

SOMBRA S AUDiO SYSTEM. SWEDEN 
BOX 22. 131 01 NACKA. 08/ 7157001 

Komplett mikrodator MEK 6800 
02 256 byte Ram . programmerat 
ROM för olika funktioner (2 st 
kort) kassettinterface för lagrin g 
av data och Program på kassell 
bandspelare. Hexadeclmalt l an 
gentbord. Hexadecimalt Disp lay 
(7 segment). Plats för påbyggnad 
på CPU Kortet. I priset 1500:
ingår fullständig dokumentation. 
Inko 'x service avd hjälper dig om 
du mot förmodan skulle få problem. 
Inko'x kommer också att arrangera 
mikroprocessor-kurser. 
Du . som är intresserad. hör av dig! 

RT:S RYTM GENERATOR 
NYTT PRIS BYGGSATS 790 :
Komplett modifierad version . 

I LÄs MER I INKO'X KATALOG 
som du får för en femma. 

INKO'X 
KARlBERGSVAGEN 84 
113 35 STOCKHOLM 
08-3075 15 - 315115 

ELECTRDtllC ~ __ ~ 
Informationstjånst 28 

ra modellförändringar. T ex har DQ-
10 ända sedan första produktions
exemplaret för sex år sedan varit oför
ändrad, vilket tyder på produktens 
livskraft, understryker gästen. 

I en nära framtid kommer han att 
presentera två nya högtalare, den ena 
är en bokhyllehögtalare benämnd 
DQ.(j. I dag finns det inte någon så
dan god bokhyllehögtalare, fast det 
finns sådana som har förvånansvärt 
bra tonegenskaper , men i de flesta fall 
är t ex basåtergivningen alldeles för 
dålig i relation till de övriga registren. 

Jon avser också att komma ut med 
en "superhögtalare" avsedd för yrkes
bruk, med bl a kapacitet att avge 
mycket stora ljudtryck. Detta projekt 
är ur kommersiell synvinkel av ringa 
betydelse i förhållande till bo k hylle
högtalaren, men han tror ändå att det 
är viktigt att framställa en sådan ljud
källa. 

Firman räster också vikt vid att 
producera rena elektronikprodukter, 
vilket således har resulterat i det nya 
filtersystemet. Avsikten är att fullfölja 
de nna första rent elektroniska pro
dukt med ett effektslutsteg och en för
rörstärkare med mycket goda mät
och lyssningsprestanda, framgår det. 

Vad övriga produkter beträffar, 
finns det givetvis förbättrings möjlig
heter på många olika områden, men 
innan vi ger oss in på några sådana 
projekt, måste vi först skaffa oss 
mycket mer erfarenhet och kunskap, 
ansåg Jon Dahlquist till slut och 
skyndade vidare tiII ett sammanträf
fande med Stig Carlsson under Sveri
gebesöket, ett säkert intressant möte! 

HI - Fl STEREO 
MARKNAOENS FÖRNÄMSTA FABRIKAT 
OCH MODELLER. KONTAKTA OSS PER 
TELEFON . ELLER BREV. PERSONLIGT 
BESÖK . I HÄNDELSE NI SKRIVER T ILL 
OSS. GLÖM EJ An sA NOGA SOM MÖJ 
LIGT ANGE ALLA ÖNSKEMAL SASOM 
KOMPONENnVPER. PRESTANDA. EV . 
PRISKLASS ETC . Bifoga gärna c :a 3 kr . 
i svarsporto. 12 mån . garanti på alla pro
dukter. 
U.leffekt anges alltid enl. strängaste norm 
FTC Vid 8 ohm. 20- 20000 Hz och båda kana
lerna drivna. 
Receivers : AKAI : AA- l0S0 2 x 50 watt , även 
2 x 40. 2 )( 30 2 x 20 wall modeller. JVC : 
JR-S6DO 2)( 110 watt aven 2 x 70. 2 )( 50 
2 x 35 wall modeller KENWOOD : KR -96DO 
2 x 160 watt är en nyhet som kommer 
KR-160a 2 x 80 watt. även 2 x 60. 2 x 40. 
2 x 30 watt modeller. LUXMAN : nyhet R 1 050 
2)( 55 watt , även 2 x 75, 2 x 40 watt modeller 
MARANTZ : 2325 2 x 125 watt , även 2 x 75. 
2 x 50. 2 x 35 watt modeller , SANSUI : 9090 
2 x 110 watt . även 2 x 80, 2 x 60. 2 x 40 watt 
modeller I antågande. TANOBERG : TR 2075 
2 x 75 watt . även 2 x 55 watt modell TR-
2055. 
Integr. förstärkare: JVC : JA-S71 2 x 80 watt . 
även 2 x 40 watt modell. KENWOOO : Model 
600 o. Model500 2 x 130 resp. 2 x 100 watt . 
även 2 x 80, 2 x 65, 2 x 55. 2 x 40 watt mo
deller. KENSONIC : E-202 2 x 100 watt . 
LUXMAN l100 2 x 110 watt. även 2 x 80, 
2 x 50. 2 x 40 watt modeller NIK -
KO ' TRM -800 2x60 watt SANSUI : 
AU20000 2 x 170 watt aven 2 x 110. 2 x 80 
2 x 75 2x45. 2x35 watt modeller 
Effektforstarkare : AMCRON (Crown): DC-300A 
2)( 155 watt . D- 150A 2 x 80 watt . G.A .S . : 
ampzllla 2 x 200 watt. Son of Ampz. 2 x 80 
watt . KENWOOO : 700M 2 x 170 watt. KEN 
SONIC : P-300 2 x 150 watt , P-250 2 x 100 
watt LUXMAN : M6000 2 x 300 watt , 
2 x 200 2 x 100 watt 
Kontrollförstärkare ' AMCRON : 10- 150. 
G .A .S.: Thaedra och Thoebe. KENWOOO : 
lOOe. KENSONIC : C-200 LUXMAN Cl000 
och CL350. QUAD : 33. SANSUI , CA3000. 
SAE : 2100. Ma,k IXB . SOUNDCRAFTS
MEN : PE2217 m . eQuallzer. 
Tuners: JVC : JT-V71. KENWOOD : Mo
del 600T m. fl. LUXMAN : nl0. T88V m. fl. 
SANSUI : TU9900 m. fl 
Hogtalare ' Från bl. a AlTEC. B.I.C .-
VENTURI . CELESTION . ELECTRO-
VOICE . INFINITV. JBL. KEF. ORTOFON . 
SANSUI . TANDBERG . TANNOY. Element 
från JBl. E- V . ISOPHON . m . fl. 
Dessutom kassettdäck . bandspelardäck , skiv
spela re, pickuper. tonarm ar, mikrofoner 
m m av olika fabrikat. 

EKOPON Al. 
Vidargatan 7 tel 08/32 04 73 
l 1327 STOCKHOLM 305875 

For Information - kontakta annonsör direkt 

• 



" TIGER" SLUTSTEG OCH EQUALlZER 
en serie amerikanska byggsatser i super - fi klassen. 
Byggsatsema innehåller allt mat erial inkl. Chassi e m m. ~ 
Nu har vi välladdat i lager igen. ~"~J Q? TIG E R!;=7 

1.495:-
1.045:-

795:-
798:-

VPA210300W 
VPA207 75W 
VPA275 90W 
VPA215 2 x 30 W 
VE02169-BANDS 
STEREO EQUALlZER 

999:50 

NYHETER I HICH- PRO SYSTEMET 

~ 

Färdigbyggda High-Pro-moduler. Nu kan vi leverera samtliga High-Pro
moduler fä rdigbyggda och testade. Ring eller skriv till oss för priser. 

Dessutom introducerar v i två nya moduler: . 
VHS 350 Hörteleforv'högtalarförstärkare: VHS 350 är uppbyggd kring 
SGS/ATES-kretsen TDA20 20 och kan driva laster ned till 4 Ohm. Den 
maximala uteffekten är 20 W (vid ± 15 V matningsspänning 16 W). 

DATA : THD vid 10 W 0,1 % SN rel. 20 W lin. 85dB 
IM-dist SMPTE 0,1 % SN rel. 20 W A -vägt 93dBA 

PRIS : 105:-

LED Toppspänningsindikator VHS710/711: Dessa kretsar används 
som komplement till en VU-meter för att indikera kortvariga transienter. 
De har justerbar efterlysningstid för att ge en klar indikation även vid 
mycket kortvariga överstyrningar. 

DATA: Integrationstid 10ms. Drivström tilllysdioden 
Efterfysn.tid ~3s. (3 nvn röd Iysdiod ingår) 10mA 

PRIS: 19:-

I High-Pro-systemet ingår f.ö. mik/linjeförstärkare, tonkontroller. phono
förstärkare. filter universalförstärkare. mixerförstärkare, PPM-driver, nät
aggregat. olika moderkort m m. Dessutom passande komponenter till 
ovanstående system: Plastbanepotentiometrar, reglar. rattar, kontakter. 
omkopplare. kabel m m. 

HANDLEDNING I MIXERBYGGE PRIS : 10:-

VAr KA TALOG som mneh~lIe, hela vlrt produktsofTfment 'Ar du mot 3:- "frimärken}. 

rERIIDR lJUD AB Box 72, 13301 Saltsjöbaden 
08/7 17 6 2 88. 7 17 794 1. Torsvägen 6 1 

Informallon ~;tianc;;t 2 9 

HRIIIA 

Specifikationer: 

Princip : Bosreflex 
Mörkeffekt : 60 W 

Volym : 46 liter 
Frekvensomfång enl. DIN : 25-20.000 Hl 
Impedans : 8 ohm 

Bestyckning: 
1 st 25 cm ytterdiom. bos 
1 st 4 cm dame mellanreg ister 

1 st 5 cm kondiameter diskant 
1 st 2,5 cm dometweeter 
Delningsfrekvenser: 600. 3.500, 5.000 Hl 

A.,·.· ....... IIotU*_··uOl..u-'I .... _, ...... ,_ ... , ... _ 
, ett ........ _ 
",,-,_ , eh •• I...,.,.,_ PI goh mol". 
f'ttord..,.t--. ,VI l , • 
........ _ ...... _ I~ o .• 
'onl" .... , 11'-"'- ' Ow.w.nIOdla' pW) 
0_-"""- *"d .. ,...., Vid 1,4 VIigrlaltp.IOdl-o.OlpW) 
Il ... lo li0ii_1 ,.. .. ,....,. Vid 4,. V '1rMP. (O dB-O, I pW) 

Anslutning: Polskruv 

Mått : Bxhxd : 40x65x30 
T rös lag : valnöt. svartek. jakaranda 2O=.,.. .. n,"-"'...LJ. ... ..u ... :-:':'-'llL.LL.-'-'-~":-'-:' 
T re örs garanti •. _ ... • HI 

Bestall gama var info rmativa broschyr. 

LJUDEX, Väktargatan 58 A - 754 22 Uppsala 
Tel. 08/ 018/1 22022 
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KITS 
KATALOG 

Mer än lOO-sidigt material som innehåller 
katalog för komponenter 
och för byggsats. 

Pris: 

IaAIRC{) 
Toftängsgatan 17. 21238 Malmö. 
Postgiro: 53 6374-2 Informatlonstjanst 31 

IC-ANALYSATORN 
DET NYA INSTRUMENTET SOM ERSÄTTER 
LOGIKKLÄMMAN Se artikel i Modern Elektronik 20/76 

Ca'ek 

. Testar separata 
lC - kretsar 

• Te star inkopplade 
lC - kretsar 

• Testar digitala 
systeITl 

. Passar för TTL, 
CMOS, MOS ITl fl 

• PRIS 450 :
. BYGGSATS 345: -

Obs! Moms tillkommer 

Rad io & Elektronikkomponenter AB 
BO X 190 43 . 10432 STOCKH OLM TEL (08) 151 920 

InformatlOnSllanst 32 

AU'AY" 
lågprafilhållare för I[ -kretsar 

Kontaktkylsorna levereras monterade på en aluminium
ram för säker och snabb montering. Två olika monte
ringshöjder möjliga. 
Lagerförs i poltal från 8-40 poler. 
Kontaktfjädrarna är guldpläterade för låg övergångs· 
resistans. Stiftet är förtennt för lätt och säker löd
anslutning. 

• • • 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23·08/7300700 

Informations tjanst 33 
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deltron 
-aktuellt-

Verktyg ... 

Huvudkontor 
Orderkontor 
Postorder 
Fack 
163 02 Spånga 
08/ 366957 

Butik Spånga 

Tallåsv. 15 
Spånga 

Lödkolvar 
Tennsugar 
Saxar 
Avbitare 
Skaltänger 
Monteringstänger 
Bockningstänger 

Butik Sthlm Butik Göteborg 

Valhallav. 67 Landaiagat. 6 
Stockholm Göteborg 
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EXPONENTIALHORN 
Vi har trä- och högtalarsatser till bl aRT-hornen. 
Dessutom högtalarbyggsatser av högsta kvalitet 
kompletta med alla tillbehör. Högtalarelement: JBl, 
KEF, PIONEER, ISOPHON, PEERlESS, GAMMA, 
ElECTRO- VOICE, SINUS, RCF m fl 
SPECIALERBJUDANDE:lsophon DKT 11 , diskant
horn i superklass 195 :- inkl moms 
Katalog mot 5 :- i frimärken, sedel eller insättes på pg 
736565-3 (avdrages vid order). 

LIUDIA JOHNHEDINSVÄG23 54200 MARIESTAD 
_,@il,"'" TELEFON 0501 / 18345 

InformatlOnstJanSl 39 

M!~~~~T~M?r~~~ '~~:~~~~tfilm, ritpapper, litho- =l'Y ~ 
film, positiv och negativ resist, kemikalier, kopparlaminal - pertlnax och glas
fiber - enkel och dubbelsidig. 

GOD SORTERING KOf~PONENTER. 

'lATIO'llAl SEMICONDUCTOR : 81.8. nyutkomna AUDIO HA'IDBOOK, med en mängd exempel på 
förslärkarkopplingar . Scheman med komponenlvärden gör den extra vä rdefull . 
Endast 25 : 90 

LM J17K ; TO} Je,SO, LM Jl7T ; T0220 29,75 
'Sy le spänningsstabkrets. In 35 V, ut variabel 1,2 - JO \1, 1,5 Amp . Internt skyd
dad och kortslutningssäker . Enkel uppbyggnad till ett bra nätaggregat. 

\j y H E T: Stabiliserat nätaggregat. Utspänning variabel 0- 25 V. Kan byggas 
~upp till 10 Amp. Variabe l strömbegränsning O - 10 Amp. • ..... 

Några populära NS- kretsar. '.~"":"" " .,' 
lMJOlAN 4:90 lM386N Audio amp 9:55 . :Ou - - " 
t~~~~~ i~~~~v~~i~o~~ r~/~p 23 : 90 L M 317 ~.!' u' 

lM349N Ouad Wideband OP 16 : 25 
lM387N lOIll noise dual preamp 10:25 _ 
KA TALOG, innehåller även ut f örlig beskrivning för framställning av mönsterko rt. 
Sändes mot 5:00, i frim, sedel el till postgiro 22 77 10 - l. 

elektronikt;änst ~:il;n~;;s.r~S 
Box 40 54400 HIO Ordertelefon 0503-12394 

Informationstja nst 40 
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fielaet4TDI-. 
VarJe nummer av ELEKTOR T,.f. I 

'1 Lnnehåller ca lOst bygg-sJaJv projekt 
I sommarnumret finns ca 100 olika 
byggproJekt. Tidningen utkommer 
första veckan varJe månad 
Den nya elektromktldmngen för Dig 
som gIllar ELEKTRONIK och Bygg 
Slälv. 
Ja . Jag prenumererar på ELEKTOR 

O Sand mig ett provnummer av ELEKTOR 

E Den nya elektroniktidningen för 
~ byggsjälv amatören 10:-

.!< O l år for 80 Inr l 12-19771 
;Z O l årfor 100 Inr l 1219781 

1 Jag betalar omedelbart nar forsta 
tidningen kommer Darefter får lag 

I tidnIngen hem I brevlådan 

I KITEL. Box 21038 10031 STOCKHOLM 
,el 08 3 l 5 l l 5 

I Dlstnbutor av elektrolllkpfP';S 

Informatlonst,anS1 ~5 

HÖGTALARE 
Peerless och Philips hög

talarsatser och lösa ele

ment till låga priser. 

Firma Elock, 
Önnemovägen 126, 

14 600 Tullinge. 
Tel. 08/ 7783885 

Informatlonsljanst 36 

Elektroniska orglar 
och ljudanläggningar 

SONa-elektronik 
Box 2003,141 02 Huddinge 

Tel. 08-711 31 60 

Informatl n~1 an~ 

o JA. jag v ill ha 

ELEKTOR'S , 

t elektron ikbyggbok 

75 E 
~ jag bifogar 45 Kr 
~ i check/ sedel 

namn .......................... . 
adress .... ... ......... ..... .... . 
postadress .............. . ..... . 
skickas till KITEL 
Box 21038 
10031 Stockholm 
tel : 08/3 151 15 

In format ionstjanst 42 
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ANDRAHANDS 
DATA-APPARATUR 

DATORER NC R31 5.500 
Fiden 5010 .5 015 m.fl. 

RADSKRIV ARE MOS1320 m.11. 
upp tilll000 ra d er per min ut 

MAGNETBANDST ATION MOSll18 
(NCR735) med skrivmask in 

SKRIVMASKINER in·ut IBM m.f l. 

REMSLÄSARE NCR361 m.fl. lo· 500t/S 

STANSAR Facit 1501 m.!!. 20-150 t/S 

FILMKAMERA för oscillOSkOP 

DIVERSE stansutrustningar,bok· 
för i ngsm a s k ine r,rä k n em a s k i ne r, 
filmhandlare,CR AM.lite n hål k o rt - . 
läsare, magnetkorIläs are,s k i v-
minnen, m.m . 

OMFORMARE upp till 50 KVA 

Låga priser 
Tekniskt bistånd kan erbjudas 

Skand inavisk 
DATA - AUTOMATION AB 

s : t Mick el s g. 79 12654 H å ge rs ten 
08 - 993841 - 88 5131 

'nformatlOnst,anst 38 

Dr. Böhm 
orgel byggsats e r 

NYHET 
Sinustongenerator 

även avbetalning 

Katalog mot 5:- i sedel 

Ma.lmstens 
Musik 

Box 3096, 58003 Linköping 
TeI013- 137200 

Gatuadr: Industrigatan 11 

InformatlonstJanst 43 

EMI 
kassetter 
2 för 10:-! 
(Hi dynamie och X- IOOO) 

Sätt in 10 kr på vårt 
postgiro 15 77 92-3 , 
så får du två C-60-
kassetter (gäller en 
gång/person) . 

-4UTBI LDN I NGSELEKTRON IK AB 

Glanshammar sga t an 225 
124 46 Bandhagen 

Informatlonsqanst 44 



MleRO 
Den nya 
MA SOS 

PICKUPER. SHOCKABSORBERS. 
TONARMAR. SKIVRENGÖRARE 

ProfessIonello hogtolorbyggsotser - Professionell HIFI 

Tommy Jenving AB 
Karl Johansg. 98. 414 51 Göteborg. Tel. 031 / 141640 
Distributör till svensk Hifi handel 

AVAB EQUALIZERS 

Den nya 
FQ 1010 Stereo 

DET STORA lYFTET 
FÖR 
DIN LJUDANLÄGGNING 

Ca-pris : 2.290 :

Professionella hogtalorbyggsatser - Professionell HiFI 

Tommy Jenving AB 
Karl Johansg. 98. 414 51 Göteborg. Tel. 031 / 14 1640 
Distributör för Skandinavien 

InformationstJanst 45 

GÖR SJÄLV 

MZ Teknik 
Ekedalsgatan 7 
414 66 Göteborg 

. . "'at Jonstjanst 

En snabb och exakt över
föring från facktidningens 
kretskortschema till trans
parant film . som möjliggör 
en lätt och enkel framställ 
ning av kretskort . Exakt till 
väga gångssätt skickas på 
begäran. 

Priser 1 ark 15 :50 
för ark 2 ark 28 :-
24 x 33 cm 5 ark 65:-

10 ark 110 :-
Framk. o Fix för 5 ark 12 :
moms + frakt tillkommer 

ACOUSTIC lOUDSPEAKER SYSTEMS 

ALLT FÖR HÖGTALARBYGGAREN 
50 olika kompletta byggsatser 
ACOUSTlC STUDIO 

!. 
Acoustlc högtalar 
byggsatser består av 
färdigmonterade lådo~ 

val nötsfanerade eller i 
svart betsad ek. 

Med byggsatserna fol 
jer allt som behövs for 
att få ett par helt fär
diga högtalare I samma 
finish som ett par 
fabriksbyggda men till 
ett mer tilltalande priS. 
Pris 1190:-/st. 

Frekvens och dIstorsIonskurva matt for 
" STEREO H,F, HANDBOKEN"" - 77 

ElEKTRO-VOICE 
GAMMA 
GOODMAN 
ISOPHON 
JBl·KEF·RCF 
SElECTlON 
PEERlESS 
PHILIPS 
SEAS 
SINUS 
Högtalarelement. r-
kompletta byggsatser: O 
Filter § 
Träbyggsatser ~ 
RT-hornet 70- 80 m 
Spolar. ~ 
Pickuper m 

V> Kondensatorer ~ 
~ Tyg. -< 
~ Skumplastfront m .m . ~ 
'" HII1II(11'O. Box 23098 ~ 
~ Sot Eriksgatan 124 U) 

.. Demonstration och butiksförsäljning: 

Stockholm 
08/335151 

Oppet: månd.-fred . 11 - 18. lärd. 11 - 14 

HWI I~I'I' O. Box 23098. 10435 Stockholm 
Sänd mig gratis nya katalogen 77 med prislista 

NAMN: ....... ... ... ..... .... .. .. .... .. . ...... ........... .... .. .. ............. . .. . ......... . 
H ~ I 

Adress: ... ... . .. .. ...... .. . ..... .. .............. . . . ... .... .... .... . .. . ....... .... . . ........ . 

Postnummer: .. . ...... ......... ........... Ort : ........... ................. .... . ........ . 

•••• _ACOUSTlC LOUDSPEAKER SYSTEMS_ ••• _ 
Inform ationstjänst 47 

ALARM! 
Elektronisk siren SIR 5 (bilden) 
är bara en av hundratalet profes
sionella Sen sv act-komponenter 
för larm i byggsats, som man lätt 
installerar själv med hjälp av 
utförliga anvisningar. 

,----------------------. I 
Till Siren Skyddslarm AB, Box 150 13 , 161 15 Bromma. I 
Skicka mig information om Sensvact larmsystem. I 

I ~~ ................ . I 
I Adress .. ...... .... ....... ........................... ··········· ·· ····· · ················ RTS· "/ ·· I 
L ~~ __ iiiii iiiii Iiii· .. .::t:::: .. iiiii iiiii .. iiiii ·iiii· .. iiiii iiiiiiiiii iii 
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Bygg själv 
Din egen Hifi-högtalare 

IM 12: 175 watt sinus, 9 element, 4-vägs delningsfilter, frekvens
område 26-20.000 Hz. 

AB LjudMiljö 
Affär: Holmgårdsvägen 1 Täby Kyrkby 
Postadress: "Box 6023 18306 Täby 
Telefon: 0762-1 21 00 
OBS! Ny katalog för 1977 
Var god sänd mig gratis: katalog, prislista och datablad. 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 
V.g. texta! 

Informat ionstjänst 49 
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'ållt möjligt" 
Det kostar bara 10:- per rad att annonsera under "allt möjligt" - radio & televisions rädannonser. 
Annonsen skall inte vara längre än I O rader. Lägsta pris är 30:- (3 rader). Har du något att sälja sa 
skall du prova "allt möjlig" - radio & televisions radannonser! Använd kup. som finns i tidningen . 

BYGGSATSER till rundstr högt 
likn OA5-2 samt exponentialhorn. 
Bällsta Träindustri AB. KarIsboda
väg. 12. Bromma. Tel 08/29 16 16. 

OlIVETTI TE300 Terminal säljes 
Pris : högstbjudande (min 1 500 
kr) Tel 0753/806 21 efter kl 19.00. 

Tillfälligt! Högtalarelement till 
bottenpriser. Gamma 12" 159:-. 
Disk horn VLO 148:-. Isophon 
OkT11C 177:- KEF bas 8139 
265:-. Mellanreg horn M Hl 
102dB lW end 200:-. Ritning 
Ijudl!ldn medf bas. specialfilter 
för komb med M Hl . bästa komp 
150:-. Demo av M H 1 eft öv lkom. 
Postorder till Audiotest. S:t Ans
gars väg 4 . 171 38 Solna. 
08/ 27 13 46 dygn runt. 

KÖPES : Tvåkanals oscilloskop 
minst 50 MHz. Rörhandböcker 
ex Vademeecum. Tel 0240/ 
36096. 

TRÅDRULLAR köpes! Inspelade 
el oinspelade. passande Luxor el 
liknande trådspelare. Reidar Knuts
son . Box 51 . 27044 Brösarp. 
Tel 0414/73184. 

KÖPES Ouad 33 + FM3. Tel 
0920/213 15. 

PIONEER 9900 förstärkare sä l
jes superbilligt. Tel 08/ 93 2409. 

KÖPES färgbalksgenerator och 
skyddstransformator önskas köpa 
Tel 040/43 3026. 

Beg Danner reglar 5 k och 200 
ohm. 200:-/st. Tel 033/ 13 57 60-
103657. 

FÖRFÖRST Crown IC-150. Slut
steg Crown D 60. Pris 2 500:-. 
Tel 08/40 92 84. 

Tandberg Huldra 4 . Bygget inb I 

Maritime box (Elmo Set). Sep 
högtalare. Topp stand. som ny. 8 
kortbolgebånd. bl a G 1 Bud. 
Jan Orvoy. Bjertnesv 19c. 1482 
Nittedal Norge. Tel 027711 27. 

Beg billigt oscilloskop köpes. Tel 
0953/201 97 efter 17.00. Fråga 
efter Mikael. 

EXKLUSIV stereobänk med 
dammfria förvaringsutrymmen för 
skivor m m. 4 st lådor i bredd 
på kullagrade skenor, bänkhö)d 
444 mm, samt 1 st hylla med 
ljusramp på undersidans fram 
kant , höjd över golv 920 mm . 
Utför! ritning med mått , material 
spec o byggn beskrivn. 75 kr + 
porto och postförskottsavg . Upp
Iysn Göran Fredriksson ef 17. 
0270/ 15080. 

Sony TC377 , nyservad + 8 band 
och Plexiglaslock. Mikrofon Senn
heiser M 0 -424 + bordsstativ. 
Skivspelare Pioneer PL 150 med 
Shure EO-T2. Tel 08/ 10 13 92 . 

Li nsley-Hood först byggsats 
2 x 75W 18 ohm. Halvfärdig 800:-. 
Tel 0582/ 135 03. 

Audio Research 0 - 150, Magne
planar IC, Oahlquist 00- 10, AEC 
(CM- Labs 912) 180 W , Luxman 
PO 121 skivspelare. Säljes. tel 
08/450837. 

Om du skall skaffa dig en ny 
Pickup skall du ge mig chansen 
att sälja den. Jag är billig! EX.vis 
AOC XLM 325:-. Slå en signal 
08/4007 02 eller skriv till : 
Djungelljud. Box 111 07 . 
10061 Stockholm. Vi hörs. 

Ljudledningshögtalare i byggsats: 
LRN 390. 27 Hz- 22 kHz ± 4 dB. 
Hög effekttålighet. Beställ bro
schyr. 
Stereo-Teknik . Västbovägen 34, 
331 00 Värnamo. Tel 0370/ 
14897. 191 10. 

WORL RADIO TV HANDBOOK 
49 :05 inkl moms/ porto. Kortvågs
tabell med OS L-statistik etc 9:55. 
Provnr av klubbtidningen OX
RADIO 1 :-. Medlemskap 30:-
1977. Sveriges Radioklubb. Box, 
10244 Sthl<n. Postgiro 175000-9 . 

STORA RABATTER! OSLAG
BARA PRISER II 
Empire 4000 D/ III 720: - . Sonus 
BLUE 615:-. Grado FCR+(4ch) 
82 :-. ReVox A77 3550:-. Dual 
721 (V15- 3) 1868:- . Dual 
704(V15- 3) 1355:- . Transcrip
tor SKELETON + VESTIGAL 
1390:-. Även AOC, Audio Tech
nica , GOldring, Grace, Shure, Stan
ton . Ultimo etc. Högtalare från 
USA och England. Moms. inkl. 
Begär prislista genast! 
SOUND CENTER. Box 20018. 
20074 MÖ. 

KABELGUBBENS TIPS : Köp 
högklass. v.tysk kabel till oslagb. 

. netpnser l Koax60 silv 6 mm. 83:
Dito lågförlust 7 mm 105:-, 
Koax75 "Jordkabel", 10.5 mm 
225:-, RG58c/u 105:-, RG213u 
315:-, Bandk 240 26:-, 
Skumpl240 40:-, Nät 2xO.75 
55:-, Nät 3 x 1.0 133:-, Högtal 
2 x O.5 37 : Högtal 2 x O.75 
4 :-, Mlkrofonkab 54 :-, Stereo
kab 100:-. Min order 400 m, 
Köp 1000 m mix - 10%. ATI 
PROO . 0322/22380 Box 5140 
44020 Vårgårda. 

ROADSTAR BILSTEREO, kung
en m. fl. modeller. Gratis lista. 
Hennkssons Radio, 860 35 Sör
åker. 
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ELEKTRONIKKOMP. För hem
pyssiare m fl restparti märkes
varor från eng. och tyska fabr. 
20- 50 proc rabatt begär prislis
ta SUNDRY ELECTRONICS, 
Box 240, 681 02 Kristinehamn 
2 , 0550 ;13025. 

MIX KOMPONENTSATSER 
10:00 kr SATS El - lyt 15 st , Tan
tal 20 st, Motstånd 0 ,25W 100 st , 
0 ,5W 100 st , Mylar flat 20 st , 
Transistorer SIL108 = BC183 
15 st, XL1152 = BC109 10 st , 
BF19 + 196 4+4 st Dioder 
lN4148 50 st , lN539 10 st, 
2 = 15V 10W lOst, 2 = 7, 5V 
O,4W 15 st, OBS EX 1 sats = 
El-lyt 15 st TEL 0499/20055 
17,30- 19,30 SPECIAL ELEK
TRONIK HB BOX 50, 38400 
B- Måla. 

HÖGTALARE till lågpris! Pris
exempel/par : ARIOII 4400:-, 
B&W OM6 4000:-, OM70 im
proved 4800:-, Gale 401 A 
3500:-, IMF TLS80 4400:-, 
Spendor BCl 2700:-, BC3 
4900:-. Ännu lägre priser vid 
köp av mer än 1 par. Ring 021 / 
12 08 91 e kl 17. 

EXCLUSIVA audioprodukter till 
bra priser. Ex EMPIRE 20002 
499:50 ink moms. Lista mot fran
kerat kuvert. ST-INTERNATIONAL, 
Box 49, 18321 TÄBY. 

TANNOY GRF m 15" MONITOR 
GOLO, spec. best. i klassisk de
sign, extr. lättdrivna, ca 300 I 
lådvolym, näst . oanv., värde ca 
3.000:-/st , sälj , f , 1.500:-/st . 
046/733401. 

ELE KTRON I K- SU RPLUS 
Tulegatan 37 , Stockholm . 
Transf. reläer, högtalare, motorer, 
instrument m m , m m . 
Öppettider vard 17-20 lörd 10-14. 

QUAD 33 + 303 + FM3 + Trähölje 
'S'märkt ERA Mk6 + SME 30091 
S2 + AOC XLM II BOSE 301 par 
60W 5 års Gar. 5.925:- Kon 
tant! Ord. Pris : 7.700:- Pro 
Audio i M:ö Lundav. 9. 040/ 
290921 Oemotid KL: 10.00-
18.00. Söndagar 14.00- 17.00. 
BOSE 901 II/ Eq. 3.650:-. Stativ 
vit , svart/par 275 :-. 1.850:
ERA Mk6/SME 3009 3009/ S2 + 
Ultimo DV38/ 20A+ Lock 525:
SME 3009/ S2 löst skal BOSE 
501 /par 100W. 2.400:-. 

KVAlITETSBAND TILL LÅG
PRIS'" MaxelI C-90 UD 12 :75, 
UD-XL 1 17 : TOK SA C-90 
17 :50, Audua r 34:-. Endast 
hel kart. 3 kart . fraktfritt I TOP 
TAPE . 040/91 1990 el. 139006. 

1 par Ouad ESL högt, svarta 
Sony PUA 286 Tonarm lämplig 
för moving coil pu . Tel 0 31 / 
164586 Bengt Juu l. 

SÄLJ ES studiomixe r Soundcraft 
serie II 12/8 . Fabr.ny. Tel 0431 / 
17564, 15388. 

Stereo Billigt !!!! 
Hela programmet av Marantz, 
Luxman, Pioneer, Techn ics m fl till 
marknadens lägsta priser. 18.00-
24.00.Ljudorama . Tel 08/ 
527570. ' 

Fältstyrkemeter - antennpro
vare. Prestec MC16 spec iellt 
lämpad för centra lantennanl. Nu 
till förmånligt pris då lirekurse n 
gått ned. Ing fa Carl- Erik Larsson 
AB , Sturevägen 66, 181 32 Li
dingö. Tel 08/765 27 50. 

Välskött kassettdäck, Harman/ 
Kardon 1000. 2 år gam malt, som 
nytt, då tonhuvud, motor m m 
byttes nyligen. Dolby brusred 
1600:-. Tel 08/477834. 

Datadäck m all mekanik o lite 
elektronik 2 papst RLM 1 HSSM, 
2 9 -S P Arshuv, bromsar. Tel 
08/624755. 

Grundig Satelit 6000 m SW MW 
LW FM. Fynd OX kontant 750 
kr. Tel 011 / 14 69 22 . 

SÄWES ; Revox bandspelare 
E36 19/38 cm bandhastighet. 
Monoförstärkare 2 st Ouad Cont 
Unit OCII , 1 st nätaggregat, 1 st 
slutförstärkare. Ring Hans Sandin, 
0520/ 180 60 efter kl 18.00 
0521 / 61411 . 

Unamco T-l med pick up 900:-. 
Rune, tel 0320/706 71 . 

n u A D elektrostatiska högtalare 
säljes. Tel 08/ 4427 17 eft kl 18. 

SURPLUS-FYND! 
Elektronräknare fab . Facit m . fl. 
med massor av värdefull elek
tronik I BI. a. 12- 16 st sifferindi
katorrör, mängder av IC-kretsar, 
transistorer, dioder m . m. m. m . 
Stab.-nätdel , fina tangentbord . 
(Nypris 2- 4000 :- !) App. är helt 
kompletta o många OK. ETT 
FYND!! Vårt pris: 275:-/st eller 
2 st för 500:-, end. frakt. tillk. 
HELEKTRON Radi , Box 58, 901 02 
UMEÅ. Tel. 090- 13 44 00. 

PROFESSIONELLA DEFLUXERS 
avmagnetiserare för bandspe

lare. REVOX: nya och begagnade 
även ombyggda Lowther horn
högtalarelement skumplastfron
ter till högtalare. Begär prislista : 
SOMBRAS AUDIO SYSTEM, 
Sweden, Box 22, 131 01 Nacka, 
08/7 1 5 7 O 01. 

! 



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 
rtågot att sälja så skall du prova 
"allt möjligt" - radio & televi
,ions radannonser! 

Manus till 'allt möjligt" 
(Skriv din annons här;) 

radio & televisions radannonser 

! 

D ET IG A ~ I N ~4 T E CK EN P A RA ID EN 

Namn ....... .. ............... . ..•.. Tel ................ . 

Adress ....... .. ........... . ........ . 

Postadress .... . .................. . 

Betalningssätt : 
O check bifogas O emotser faktura -------------_ .... _._._._._._._._._._._._._._._._._._._ .-

Prenumerera på 
radio & 
television 
~å får du den 
iirekt hem i 
Jreviådan! 

[nte dumt. 

PREN UMERATION 

Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION 
ett år framåt och får 12 nr (II utgåvor) för kronor 
93:60 J ag betalar senare när inbetalningskortet 
kommer. 

VAR GOD 07 207 392 
TEXTA TYDLIGT! 
Efternamn Förnamn 

c/o 

Gata, postlåda, box etc 

Postnummeri Adresspostanstalt --------------,-. _. _. _. _. -. _. _. -. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ .. 
Vill du 
veta mera? 
tdio & television hjälper dig gär
:1 med ytterligare upplysningar 
fil de produkter som annonseras i 
dningen. Ringa in numren på de 
monser som du vill veta mer om. 
arje annons är ju försedd med ett 
Jmmer. Det är bara att fylla i 
)rtet med namn, adress etc och 
)sta det till oss. Vi ser till att du 
labbt får svar. All informations
änst är kostnadsfri! Sänd in 
UDOn!!l'n inom 6 manadl'r. 

Jag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 I 32 33 34 35 36 37 3S - 47-- 48- -39 _40 41 42 43 44 45 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
58 ~9 60 9) 62 63 64 65 66 6'7- 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 8t8~_ 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 III 112 113 114 

115 il6 117 118 1-19 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 
134- 13-5 136137 138 139140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 

Företag 

Nalllll I c/o 

Gata. postl :lda. ho\. dc 

Post n Ullllller I Postadress 

Land 1 RT1771 5 



radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

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

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

-_.-._._._._-_._._ ---------------------_.-

rs::l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
televiSion 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

ADAKTA 
ÄR BÄST!!! 
Det har vi ofta fått höra från nÖjda 
och återkommande kunder. 
Har du inte provat att handla hos 
Adakta så har Du gått miste om 
något. 
V, har lågprIslInle . högsta kvalitet 
och god sevlce . Dessutom har VI 

vårt nyhetsblad ADAKTU ELLT 
och vår kundtldnmg IC- KURIREN . 
Och en katalog som D u får g ra
tis . 
Här är några smakprov på pri 
serna : 

7400 1.55 309K 12.15 
7447 9 .00 555 4 .85 
7474 3.50 723 5.00 
7475 5.00 741M 3.00 
7490 6 .80 8038 27 .00 

4001 2.00 
4011 2.00 
4017 10.2 5 
4026 14.10 
4049 5.00 

Dessutom Opto, transistorer, dio
der, motstånd, kondensatorer m. m . 

ADAKTA TRADING AB 
Box 9015 
10271 Stockholm 
Aut . ordermottagare : 
tel 08-69 52 50 

Inform:lfIon<; Tlil JlS I 50 

Ny. ig katalog over 
Batterieliminatorer 
Kraftaggregat (Power supply) 
Spenningsdoblere 
Spenningsdelere 
Polaritetsomformere 
Ladere 

For. Hjemmet • Kontoret 
• Bilen/Båten. Industrien 
• Verkstedet • Radio-~ 
amatlllren ---z;;:?: ,.,. 
-----------' 

Mascot Radio AB, 452.00 St,,,mstad 
Send meg den nye Mascotkatalog. 
Navn: ____________________ _ 

Adresse : _________________ _ 

Poststed: ________ _ _ 

Informationstjånst 51 



SPECIALERBJUDANDE - ELEKTRONIK 
UTDRAG ur vårt NYA SPECIALERBJUDANDE 

Sedan 30 år levererar vi beprövade kvalitetsrör till oslagbara priser ! 
Separat förpackade i kartonger. Med 6 månaders garanti! 

Mängdrabatt: fr. Q. m. 50 st., aven sorterade: 6 % 
AZ41 ~ .~ I ~g~ ~~ 1~~g ~~ ~~ tgg 

PL 2 1 6 :90 
DAF96 PL 36 5 :90 
OF 91 4 :00 I ECH 8 1 3 :20 EY 500 9 :70 Pl 81 5 :20 
OF 9 2 3 :70 ECH 8 3 5 :70 EZ 40 5 :50 Pl 8 2 3 :80 
OF 96 5 :20 ECH 84 3 :70 El 80 2 :60 Pl 8 3 4 :20 

OK 96 5 :40 ECH 200 6 :00 El 81 3 :70 Pl 84 3 :80 
Dl96 5 :50 ECL 80 4 :30 El 90 3 :50 Pl95 5 :40 
DY 86 3 :30 ECl 8' 3 :70 GY 501 10:00 Pl 500 7 :40 
DY 8 7 4 :40 ECl84 4 :40 Gl34 9 :20 Pl504 7 :40 
DY 802 3 :90 ECl85 5 :20 l F 183 3 :50 Pl508 9 :50 

EM 9 1 2 :30 ECl86 . 4 :50 lF 184 3 :50 Pl509 15 :70 
EABC 80 3 :70 ECl805 5 :20 PABC 80 3 :80 Pl51 9 21 :60 
EAF 42 7 :50 EF 40 9 :50 PC 86 5 :50 Pl 802 14 :70 
EAF 801 4 :50 EF 4 1 7 :30 PC 88 5 :50 Pl80 5 10:00 
EB 91 2 :30 EF 42 9 :50 PC 9 2 4 :00 PY 8 1 4 :00 

EBC 41 7 :40 EF 8 0 2 :80 PC 93 15:40 PY 8 2 3 :10 
EBC 9 1 3 :70 EF B3 9 :90 PC 96 4 :40 PY 83 3 :80 
EBF 8 0 3 :70 EF 8 5 3 :20 PC 9 7 6 :20 PY 88 3 :70 
EBF 83 5 :00 EF 86 3 :70 PC 900 4 :00 PY 500 A 8 :20 
EBF 89 3 :10 EF 89 2 :90 PCC 84 3 :70 UABC 80 4 :50 

EBl 2 1 6 :00 EF 91 4 :20 PCC 8 5 3 :80 UBC 4 1 5 :70 
EC 86 6 :40 EF 93 3 :30 PCC 88 5 :40 UBF 89 4 :70 
EC 88 7 :30 EF 94 3 :30 PCC 189 5 :50 utc 85 5 :20 
EC 9 2 3 :50 EF 183 3 :30 PCF 80 3 :50 UCH 4 2 8 :30 
EC 93 7 :40 EF 184 3 :30 PCF 8 2 3 :50 UC H 8 1 8 :10 

EC 900 4 :30 EFl 200 9 :60 PCF 86 6 :20 UCl8 1 7 :50 
ECC 40 9 :40 EH 90 4 :80 PCF 200 9 :20 UCl 8 2 5 :00 
ECC 81 3 :10 EK 90 3 :10 PCF 201 9 :20 UF 80 5 :00 
ECC 82 3 :10 El 34 8 :50 PCF 801 5 :50 UF 89 4 :90 
ECC 83 3 :10 El36 7 :10 PCF 802 4 :50 Ul41 8 :50 

ECC 85 3 :50 El41 7 :60 PCF 805 10 :40 Ul84 4 :70 
ECC 88 5 :00 El81 6 :70 PCH 200 6 :00 UY 4 1 5 :50 
ECC 189 5 :20 El83 5 :20 PCl81 6 :00 UY 4 2 6 :90 
ECC 804 9 :50 EL 84 2 :80 PCl82 3 :30 UY 82 4 :50 
ECC 808 7:50 EL 86 4 :20 PCl84 4 :20 UY 85 3 :10 

ECF 80 4 :40 El90 3 :80 PCl85 4 :80 OA 2 5 :50 
ECF 82 4 :20 EL 9 5 4 :40 PCl86 4 :80 2 0 2 1 6 :90 
ECF 86 6 :80 El 504 8 :50 PCL 200 7 :30 6AU 6 3130 
ECF 200 8 :70 EL 50 8 13 :00 PCl 805 5 :00 68A6 3 :30 
ECF 20 1 8 :70 EL 509 17 :30 PD 500 25 :00 6 8E 6 3 :00 

ECF 801 5:90 EL 519 25 :00 PD 510 25 :00 6 L 6 GB 7 :80 
ECF 802 5 :60 EM 8 0 4 :30 PF 86 7 :80 35W4 4 :30 
ECH 21 10:70 EM 84 3 :80 PFL 200 6 :90 807 9 :50 

Lågvolt Elektrolytkondensatorer. Fabrika t. BOSC H 
stående 1 st . lOst. 100 stående 1 st. lOst. 100 

l /JF SOV -:20 1 :70 16 :- 1O. F 16V - :25 2 :40 21 :-
3.3.F SOV -:20 1:70 16 :- 1O. F 2 5V -:35 3 :10 28:-
4,7. F 25V -:25 2 :40 21 :- 1O. F SOV -:35 3 :10 28:-
4.7.F50V -:35 3 :10 28 :- 33.F 6.3V -:20 1 :70 16:-
1O.F l OV -:25 2 :40 21 :- 33.F lOV -:25 2 :40 21 :-" 

axia la axiala 
47. F 16V -:35 3 :10 28 :- 220.F 16V - :45 4 :00 35:-

loo. F 3V ~:45 4 :00 35 :- 470.F lOV - :35 3 :10 28 :-
loo.F 16V -:70 6 :00 49:- l000. F lOV 1 :05 9 :50 85 :-
220. F 10 V -:35 3 :10 28:-

TYRISTORER hölje 
TH 0 ,8/2ooM 0 ,8A 200V M-367 1 :20 10:50 95:-
TH 0 .8/2ooT 0 .8A 200V TO-92 1 :20 10:50 95 :-
TH 1/400 lA 400V TO-39 1:60 15:00 138 :-
TH 3/499M 3A 400V TO-66 3 :10 28 :00 242 :-
TH 7/400 7A 400V TO-64 3 :80 36 :50 328 :-
TH 7,5/400 7.5A 400V TO-48 4 :40 40 :00 362 :-
TH 10/4ooM 10A 400V TO-48 5 :00 47 :00 431 :-
TH 15/400 15A 400V T048 8 :00 76 :00 690 :-

TANTALKONDENSATORER tDrop form) 
lOst. 100 10 st . 100 

0 .22.F 35V 3 :30 26 :- 1O. F lOV 3 :50 28:-
1.F 25V 4 :20 33 :- 15. F 6. 3V 3 :30 26 :-
2,2 . F 20V 4 :20 35:- 150F l OV 3 :50 28:-
3 ,3 . F lOV 3 :50 28 :- 22.F 3v 3 :30 26:-
6 ,8.F 3V 2 :90 25:- 33",F 3V 3 :30 26 :-
6 ,8.F lOV 3 :50 28:- 33/JF 10 .. 4 :70 38 :-
1O.F 3V 2 :90 24 :50 47 .F 3v 3 :30 26 :-

TV-LIKRIKTARE i plasthölje l st la st 100 
1 N 4006 800 V lA -:50 4 :70 43 :-
1 N 4007 1000 V lA -:60 5 :50 50 :-

OIAC - BR - 100 
Jämfar: A-9903 ER ·9oo 0 -32 GT-40 V-41 3 1 :5013 :- 119 :-

ELEKTROLYTKONOENSATORER - SORTIMENT 
Beställningsnummer : 
ELKO 1 30 st. Lågvolt s-Mlnl8tyre lektrolyter. va l son erade . B:50 
ElKO 2 C 10 st. Lågvohs-M lnl&l yrelektrolyter. val sorterade 3 :00 
ELKO 3 D 5 st. Elektroly ter 6J..1F 350/385V 3 :00 
ELKO 4 50 st. lågvolts M mlatyrelektrolyter, val sorterade 14 :00 
ELKO 5 100 st. Lågvol ts MInialyrelektrolyter, val sorterade. 21 :00 

Ytterst prisvärda TRANSISTORER - SORTIMENT 
Beställningsnummer : 

7 :-A 20 st. ohka Germanlum.Translstorer 
B 50 st. olika Germantum.Translstorer 15:50 
C 20 st. olika Klsel,Translstorer B:-
O 50 st. olika KIsel · TranSistorer 17 :-
E 10 st. olika EHeku ranststore r. Germanium och Kisel 17 :-
F 100 st. ohka EF och LF TranSistorer, Germ. och Kisel 26:-
G 500 st. olika EF- och LF-TranSIstorer Germ. och Kisel 119:-

Bestä ll broschyr om vårt KOMPLETTA SPECIALERBJUDANDE 
Försändelsen skickas m ol postförskott f rå n Lager Nurnberg. Emballage och 
porto mot självkostnadspris t i llkommer. M ellanförsäl)ntng fö rbehålles. 

INGENIEUR-BURO· IMPORT· TRANSIT · EX PO RT 
ELE KTRO-RUNDFUN K-G ROSSHANDEL 

E) Eugen Queck 
Auguslenstrasse 6 . Tel: 46 35 83 D 8 5 N urnberg, Västtyskiand 
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Toppmodem pol isscanner av professionell 
kvalitel, 164- 173, 75- 85 MC. Höga 
bandet 8 frekvenser, låga bandet 8 + 12 
frekvenser. Automatisk och manuell av
sökning. 12-1 5 Volt DC eller 220 V AC. 
Uteffekt 2 watt. 19 Trans. 47 dioder, 
5 I C-kretsar. 

Kristaller för Scanners : 

Sydimport CB-18 
Nu åter i lager för omgående leverans. 5 watt 
23 kanaler syntesstalion. Dubbelsuper, kom
plett med alla kristaller. Ny upplaga. Bättre, 
billigare, effektivare än någonsin. 

Pris endast kr 630:-

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 Ibl x 35 mm (hl x 159 mm (dl. 

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

UR-2A - -
En önskemodell för alla DX-are. Denna ap
parat är trots det I(\ga priset av professio
nell klass. 
A 0,535- 1,6 Mc, B 1,55-4,5 Mc, C 4,5-
13 Mc, D 13- 30 Mc. 16 transistorer. 
Utomordenllig bandspridning för alla 
amatörbanden, även användbar för alla 
övriga frekvenser. Utomordentlig SSB
mottagning. AM och CV. Omk. för AVe, 
ANL, BFO och Stand by BFO PilCh, 
Antenntrimmer, lF-vol. R F-vol. Käns
lighel ca 2- 0,5 !lV/ lO dB. HF-steg med 
fälteffektransistorer. Ker. filter ger abso
lut bästa selektivitet. 
220 V växelsp. 350 x 250 x 
180 mm. Vikt ca 7 kg. Kr. 1350:-

TONGENERATOR 
TE-22 D 
Frekvensområde: 
20 pis - 200 KC 
på 4 band. Sinus 
och fyrkantvåg. 
Moderna dubbelrat
tar, 140 x 11 5 x 
170mm. 

Kr 415:-

Sydimport Bilradio 
2 x 5 Watt uteffekt 

Stereo-Radio-Kassettbandspelare i absolul 
toppklass med vilken Ni även kan avnjuta 
stereosändningar på radio. Mellanvåg och 
FM. Lätt an montera i därför avsett uttag 
på instrumenlbrädan. 6 trans. 4 dioder, 
5 I C-kretsar garanterar kristallklar och 
störningsfri mottagning. S1orlek: 44 x 180 
x 150 mm. Passande kassetter: Philips 
modell. Pris Endast Kr 550:-

Bilradio TR-270. 
En ypperlig mono-radlo med mellanvåg 
och UKV. Stor uleffekt. 6 Watt, små di
menSioner. 11 trans. IC-krets, 7 dioder. 
Känslighet bättre än 10 !lV, Vikt 1,2 Kg. 
158 x 45 x 115 mm. Pris inkl. högtalare 
endasl Kr 275:-. 

Kassettbandspelare SO-302 
En synnerligen effektiv och prisbillig ste
reobandspelare som tack vare sina små 
dimensioner får plats även i de trångaste 
bi lar. Uteffekt 2 x 2,5 Walt. 52 x 160 x 
170 mm. Snabbspaining, balanskonlrol l. 
tonkontroll m. f l. finesser. Komplett med 
monteringsdon Kr 175:-. 

Stereohögtalare för bilar med Kromgrill. 
Pris per par endast Kr 32:-. 

Passa på tillfället Nu. Ett mindre antal bll
radioapp. Scanners och bandspelare med 
obetydliga skönhetsfel utförsäljes så länge 
lagret räcker till myckel låga priser. 

Marknadens billigaste 
och minsta l-watts
apparat. För sitt priS 
fullkomligt enastående. 
Tack vare kompakt 
uppbyggnad har di
mensionerna kunnat 
nedbringas lill fick
format. TC- l O är ej 
nämnvärt större än 
vanliga 100 mW 
stationer. 
TC- l0 har alla finesser 
som finns på stÖrre och 
dyrare apparater. 2 ka
naler, 12 transistorer, 
tonsIgnal, öronmussla, . 
uttag för extra högtalare 

TC- 10 

Kr255:-

1 watt inmatad effekt. KänSl ighet 0,5)JV 
vid 10 dB S/ N. Apparaten är även ut
rustad med squelch. Kan Justeras t ill 
0,5 watt. 

SYOIMPORT 
72-200 
200000 Nolt. 
Bättre än F ET
instrument. DC 
Volt: 60 mV, 0,3, 
3, 30, 120, 600, 
1200 V. DC Amp: 
6 !lA, 1,2, 12, 
120, 600 mA. 
12 A. AC Volt: 3, 12, 60, 300, 1200 V. 
AC Amp: 0- 12 A. OHM: Rxl , Rxl00. 
Rxl K, Rxl00K. DB: - 20-+66. Instru
mentet försett med polvändare. Extra 
kraftiga lestsladdar medföljer. Ideal
instrumentet för all avancerad service. 

Kronor 318:-

V i söka återförsä ljare över hela landet. Även p rivatpersoner kunna antagas 
som återförsä ljare, V i ha de absolut lägsta nettopriserna. Rekvirera vårt nya 
försä ljningsprogram med speciell nelloprislista för återförsälja re. Sändes 
mot kr 3:- i frimärken. 

Alv~ö Sydimport flktiebolag 
Vansövägen l . 12540 Älvsjö 2 . Tel. 08/47 00 34 . Postg iro 453453-3 
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AMPEXTAPE 
DEGAUSSER 

Model 111 Tape Degausser används för 
att radera magnetband upp till 2 " bredd. 
alla slags centra samt diameter upp till 
14". 50Hz!220V 
Pris inkl. moms: kr. 1.590 :-

AMPEX 
Ampex AB, Ljudavd., Box 7056 
S-172 07 Sundbyberg/Sverige 
Tel. 08/28 29 10 

1.l lu r llli:lllUllS IJanSl ~4 

Lästen. 8 - 381 00 Ka1mu - Tel. 0480-739 54 

BILHOGTALARE - ANTENNER - BILRADIO - STEREOBANKAR 
HOGTALARSTATIV - SKIVRENGORARE - HORLURAR 
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Prenu merationstjä nst 
Postadress: Box 3263 , 
103 65 Stockholm 3 
Telefon : 34 07 90 
Postgirokonto : 88 95 00-5 
Prenu merationspris : 
Helår 12 nr 93 :60 
Reservation för pris 
ändringar. 
Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjänst. Box 3263. 
103 65 Stockholm 3. i Sverige på närmas
te postanstalt med postens tidningsinbetal 
ningskort postgirokonto 88 95 00-5 . 

Definitiv adressändring, som måste vara 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda I kra ft . görs skrift ligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens ad
ressändringsblankett 2050.03. (Adressänd
ringsavgift 1: 50.1 

Nuvarande adress anges genom att ad
resslappen på senast mottagna tidmng eller 
dess omslag klistras på adressandrings
blanketten . 

Adressändnng på utländskt postabonne
mang verkställes på posten i respektive 
land. 

Äldre lösnummer kan rekvireras genom 
Pressbyrån eller direkt från Åhl,;n & Åker
lunds Förlags AB . Torsgatan 21 . 105 44 
Stockholm. t el 34 90 00 - Lösnummerex
peditionen . Som rege l finns dock endast ett 
halvt år gamla tidningar att tillgå. 

8ifoga inga pengar ; tidningen sänds mot 
postförskott. Redaktionen kan inte effek
tuera beställningar på kopior av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå t ill tjänst med ko
pior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belg ium 
Publicitas Media . Vleminckveld 44 , 8 -200 
Antwerper . Telephone 03/ 33 5461 . Telex 
33795 
France 
R.I P.S A . 26. avenue Vic to r-Hu go. 751 1 
Pafls 16. Telephone 0117277304 . Telex 
61067 
Denmark 
Civim konom 8ent S Wlssing. Int.ernational 
Marketing Service . Kronpnnsensgade 1. 
DK-1114 Köpenhamn. Tel 01 / 11 5255 
Germany 
Publ,c,tas GmbH . 2 Hamburg 39 . Bebelal 
lee 149 . Tel 040/ 511 0031 -35 . Telex 
02 15276 
Holland 
PubiicItas. 38 , Plantage Middenlaan . Am 
sterdam 1004. Telephone 020123 20 71 . 
Telex 11656 
Italy 
Etas Kompass. RIv1ste Estere. Via Manteg
na 6 . 20154 Milano . Telephone 
02/ 347051 . Telex 33152 
Switzerland 
Mosse -Annoncen AG . CH -8023 2lJ rich. 
L,mmatqua, 94. Telephone 01 / 473400. 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Crane Ltd. 16 - 17 Bnde Lane. 
London EC4Y 8EB. Telephone 01 / 353 -
1 000. Telex 2 1489 

Principscheman 
Principscheman i RT ar ritade enligt föl 
jande riktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande numm er i ev styckIis
tor. 

Betraffande komponentvärdena i sche
mana gäller att för motstand utelämnas 
ohm-tecknet . och för kondensatorer ute
lamnas F. 

Saledes ar 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 provs p om ej annat 
anges i stycklista. 

Alla förfragningar som avser i RT pu
blicerat material - artiklar. produktöver
sikter m m samt byggbeskrivningar sche
man och komponenter liksom kretsa r -
resp allmänna fragor skall göras skrift 
l igen till red . Telefonförfragningar kan i 
allmänhet inte besvaras p g a tidsbrist. 
För alla upplysningar om åldre AT-nr :s 
innehå ll hänvisas till bibliotekens inbund 
na arg med ars register. 



Sveriges bilister har fått en egen radiokanal, vägkanal 18. Den är 
avsedd för nöd- och nyttotrafi k, precis som kanal 11 a på sjön. 
Sil om det har inträffat en olycka, om det finns hinder i vägen 
el ler om du helt enkelt blir stående pil grund av motorhaver i 
eller bensinstopp kalla pil hjälp via vägkanal 18 . Ett rikstäcka n
de systern är under snabb utbyggnad (det finns redan omkri ng 
100 basstationer) . 
h a n d i c har ett av marknadens bredaste komradioprogram 
med ett flertal modeller som är speciellt lämpl iga för montering 
i bilen. Den billigaste kostar ca 595 :-. Gemensamt för alla mo
dellerna är att de är robusta och si itstarka och att de är förbe
redda för selektivanrop, samma som används pil sjön och vid 
fjällräddning. Kompletterad med universalkassett, bärkassett 
och selektiv S12 blir din anläggning ännu mer mångsidig. 

ljäna Upp till 1 04:-
Just nu är det extra förmilnligt att köpa h a n d i c komradi o. 
Titta in hos din radiofackhand lare. 

handie 43C 3WAM handapparat 4 kanaler Ca 699 :-
handi e 65C 5WAM handapparat 6 kanaler Ca 995_ 
handie 305 5WAM mobilstation 3 kanaler Ca 595_ 
handie 605 5WAM mob i Istat ion 6 kanaler Ca 725 :-
handic 235 5WAM mobilstation 23 kanaler Ca 1.095 _ 
handi c 2305 5W AM basstation 23 kanaler Ca 1895 -

Fyll i och posta kupongen sil filr du vårt nya katalogmateriall 
r-- -- --- - ------------------------ - ----------, 

Skicka mig : 77/4 
D h a n d i c katalogen 1977 -

kom rad io/pol israd io/h if i-stereo/ b i Istereo 
D h a n d i c vägkanalfolder 

Namn RT 577 

---------
Adress 

:~:~:~f:~::mradIO. b"telefon-b=dl~~ter.~. handie ~ 
henlo"""onik . poli srad io. bolagen W I 
" <J och PAut rustnmg. Box 15642122 V Frolunda Tel 031/450180 I 

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



Fulladdat ... 

VI HALLER VART KYLRUM UPPLADDAT MED MER ÄN 
15 000 BATTERIER AV MER ÄN 130 TYPER. 


