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TIlTA I 
DET KAN STA DIG DYl (I 

Jl-F45. 

" SUPERSTAPELN" från JVC är in
te bara en dröm för Ijudentusiaster bort
om ljudvallen , utan den mest praktiska 
lösningen på den kvalificerade ljudan-
läggningens utrymmesproblem . Den här 
nya serien från JVC omfattar tre förstär
kare med olika uteffekt upp till 2x130 
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 

Signal/Brus 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 kassettdiick Frontladdning med rart~änd kassett . Extra 

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

JA-S31. 
Ny stereo fö rstärkare på 2x60 w enligt DIN Frekvensomfång 

20-50.000 IIz. Inga TIM-problem Försteg med extra hög överstyr 
ningsreserv Direktkopplat helkomplementart slll tsteg Kraftigt di
mensionerad nätdel. 
Ca. pris: 1.300:-. 

JVC 
DEN NYA WUDREAUSMEN 
Rydln Elektroakusllk AB Spångavägen 399-401 

16355 SPANGA tel 08/760 03 20 
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Rapport från videosymposiet i Montreux: 
Digitaltekniken tränger in i videovärlden 
Förutom det faktum att digitaltekniken i allt högre grad kontrollerar videoappa
ratur var de stora nyheterna l" videobandspelare en ligt tre system för helical 
sca n och Video 80 som representerar ett nytt systemtänkande. Vi rapporterar 
här i ord och bild från utställningen och föredragen. Läs även på sid 10 om 
ljudnyheter och på sid 110m utvecklingen av kamerarör . 
Tillverkning av skiktkondensatorer - en rationell metod 
RT rapporterar här från ett besök vid Simens kondensatorfabrik i Regensburg 
där man tillverkar sk iktkondensatorer. Tillverkningsmetoden är mycket ratio
nell sa mtidigt som den ger låga toleranser. 
Ny generation Wersi-orgJar 
Den tyska tillverkaren av orgel byggsatser och färdiga orglar. Wersi. har nyli gen 
presenterat en ny serie instrument som är uppbyggda kring.specialutvecklade 
kretsar. Här ge r Ernst Karman även en genomgå ng av fabrikantens rytmgene
rator och kompinstrument: Wersimatic. 
Programmera hemdatorn med Basic 
Basic är etl användbart programspråk for hobbydatorer. Läs här B G Wenner · 
stens orientering om Basic. 
Pejling - RT:s speciella nyhetssidor med aktualitet och debatt, kommentarer 
och recensioner. 
Svenskbyggd, expanderbar högtalarväxel med CMOS 
18 integrerade CMOS-kretsa r innehåller denna högtalarväxel. som kan kontrol 
lera 10 högtalarpar men som kan expanderas till 50 par. 
RT -provningen: Accuphase-tunern T- I 00 
Den här japanska tunern. som vår brittiske medarbetare Angus Mc Kenzie haft 
till granskning och mätn ing. är en utmärkt apparat och tillika en motlagare som 
också har ett AM -band. Prestanda är punktvis av yppersta slag och motlaga
rens driftegenskaper har stort imponerat på Anugs. 
Bygg själv: Mångsidig pulsgenerator 
En pulsgenerator kan användas både vid mätning och konSHuktionsarbete. Etl 
sätt atl skaffa en sådan till rimlig kostnad är atl bygga efter denna RT-beskriv
ning. 
Videosyntes ger nya spännande bildintryck 
Nya mönster. former. färger och rörelser kan skapas med en videosyn teti sator 
från BJA Systems Inc som vi presenterar med exemplifierande ra rgtransforma
tioner. 
SR-59 från Texas Instruments ny räknedosa 
Generationsskiftena kommer snabbt i räknar-branschen. Denna medlem i en ny 
generation uppvisar en mångfalt större minneskapacitet vilket avspeglar sig i en 
hög användbarhet. 
Tellurometers positionsfixsystem MRD-I 
RT granskar här efter egna. praktiska prov etl avancerat. mikrovågsbaserat 
positionssystem för en rad marina till ämpningar. bl a oljeprospektering och sjö· 
kartering. Systemet arbetar på 3 GHz frekvens och beskrivs i detalj av Stefan 
Essen. 
Från primitiv klangkropp till popåJderselektronik - del 4 
Artikelserien av Bo Klasson är nu framme vid elgitarrens rorstärkare som här 
betraktas i historiskt perspektiv. 

NX-sidan 
Nya produkter 
Medicinsk elektronik 
Radioprognoser 
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BARA SVERIGES MEST o •• 

SALDA HI-Fl DACK HAR 
ALLA DESSA FINESSER! 

"DUAL CAP STAN" TRE MOTORER. ELEKTRONISK MANÖVRERING. 
s k Closed-Ioop-system. Ger minimalt svaj, vägt som ovägt även 

efter lång tids användning. 
u änn u bekvämare tack vare nya 

tangen ter. 

SPECIALTONHUVUD SJÄLVJUSTERANDE INGÅNGAR. TOPPVÄRDESKÄNNANDE 
INSTRUMENT, av "super-permalloy"-typ utvecklat av 

Tandberg. 
Anpassas automatiskt till olika pro
gram källor. Ger minimalt brus och 
stor dynamik. 

inkopplade efter korrektion. 

Den enda kassettbandspelare i världen 
med 3 motorer, dubbel 
capstan och Dolby 

Beprövade TeD 310 
i ny modell 
• 
• 
• 
• • 

Beprövad teknisk uppbyggnad ger stor 
driftsäkerhet och bekväm manövrering. 
Ny design anpassad till övriga Tandberg 
produkter. 
Utrustad med Dolby som reducerar 
bandbrus med upp till 8 dB samt om
kopplare för olika band. 
Urkopplingsbart MPX-filter. 
Uttag med egen förstärkare 
för hörtelefon . 

Tekniska data: 
Nätspänning: 230 V, 50 Hzeller115 V, 60 Hz . 
Effektförbrukning: 34 watt. 
BandhastIghet: 17/8" (4,75cm) persekund . 
HastIghetstolerans: Maximalt ~ 1 % vid nominell nät
spänning och normal drifttemperatur. 
HastIghetsvarIatIoner: Maximalt 0,2% , DIN 45511, 
toppvärde. 
Frekvensområde: 30 Hz till 16000 Hz , DIN 45500 . 
Signal/bandbrus: Dolbykretsarna inkopplade: 
Bättre än 65 dB , IEC A-kurva och DIN 45500 (Geräusch
spannung). 
Bättre än 55 dB , IEC li njärt RMS och DIN 45500 
(Fremdspannung) . 
Överhömingsdämpning vid 1 ()()() Hz: Bättre än 60 dB från 
sida1 t il l sida2ochbättreän35dB från spår 1 t ill 
spår2. 
Harmonisk distorsion: Mindre än 0,3% från förstärkaren vid 
O dB. Mindre än 3% från band vid O dB inspelningsnivå. 
Ingångar: MIC: Ingångsimpedansen j usteras automatiskt 
efter dynamiska mikrofoner med impedans mellan 1 00 och 
800 ohm . Känslighet frånO ,15 mVt ill20 mY. LINE : Ingångs
impedans 220 kohm . Känslighet från 40 mV till5 V. 
RADIO : Ingångsimpedans 47 kohm . Kän lighet från 8 mV till 
1 V. 
Utgångar: RADIO / LINE: Utgångsimpedans1 O kohm . Nivå 
vid obelastad utgång 0,775 V. HEADPHONES: Minimum 
beiastningsimpedans 8 ohm . Effekt 2 mW vid 8 ohm. 

• Namnet «Dolby " är inregistrerat varumärke för Dolby 
laboratorieslnc ., USA . 



NYA~ DBERG 
T~D 310 .Mk 'I 



M ontreux- TV-s)!mposiet 1977: 

Kameror, bandspelare, kontrollbord 
-" allt" styrs nu med digitalteknik 

Fig J . Här visas några av komponenterna i 
Philips nya system Video 80: Baskameran LDH 
10 med 1,5" sökarmonilOr ansluten till TV-kassett
bandspelaren LDL 1100. 

•• Videosymposiet och utställningen i Montreux. 
som i början av juni höll s för 10:e gangen. kom att 
innehålla ganska få nyheter i jämförel se med vad 
som visades 1975 (se tidigare RT-rapporter 1969 
nr 7/8. 1973. /1r 8 och 1975 , /1r 8) . 

Detta. vartannat å r återkommande evenemang. 
har successiv t vuxit till ett storevenernan g: 4200 
delegater och besökare från 56 länder blev arets 
facit. Ytan var som tidigare 7 200 m2 och i ar var 
det uppenbarligen trångt i montrarna. 

Sett i ett brett perspektiv visades inte sa manga 
nya modeller. Man hade i stället i många fall fin 
putsat befintliga konstruktioner. I;n klar trend kun 
de. naturligt nog. skönjas mot ett ökat användande 
av digitaltekniken. Denna kommer in i samman 
hang som tidbaskorrektorer. inlägg av text och gra
fiska sym boler i bilder. synkroniseringsenheter och 
omvandlare mellan olika färgsys tem. Digitala min 
nen for ett antal stillbilder är ett alternativ till "Slide 
scanners". Morgondagens studio kommer att vara 
helelektronisk och automatisk med ett mycket litet 
inslag avelektromekanik. Mikroprocessorer har re
dan börjat användas i många kontrollsystem. 

Den ökade användningen av auto matik kommer 
att innebära ett rorenklat handhavande av appara
turen. Det är framror allt denna sida som kommer 
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att utveckla,. ansag merparten delegater i en rUIl 
dabordskonferens som anordnades kring temat 
"Videotekniken 1985". 

Bland de framt ida utveckl ingarna nämnde R D 
Stewart, General Electric, minnen sa stora att de 
kan lagra videoi nformation i stället ror att man tar 
till lagring pa band . Därigenom sk ull e man kunna 
bygga in minnet i en videokamera för lagring av 
nagon minuts program. Ar 1990 kan 30 minuter 
vara realis ti skt att tä nka sig. Minnena skall utgöras 
av CCD (flykt igt och snabbt) clk r hubbclminne (ic 
ke flyktigt och relativt långsalllt ' 

Vissa delegater reagerade 111, >l det fra mtidsper 
spektiv som målades upp. " (;,.,dl vid Boseh
Fernseh menade att det sku lle hl, 1111 det dyrt att 
na fram till det mal som presenterade'" Han ansag 
att flera generationer måste passer;t'. l t \ ecklings
tiden for ett system. en generation . . t ll~avs till ca 
fem ar . 

Flera delegater instämde i att kO'I'l.I , l,aspekten 
vägde tyngre än den tekniska utvedl, " :!en i sig . 
Vissa gick sa långt att de ställde fragall" Vad ska ll 
vi ha den nya tekniken till' Sva ret pa fragan hle\' 
användningsvänligare system som kan skötas av 
personal med lägre tekni sk skolning och alltsa 
mindre kostnadstyngda att engagera ett per 
spektiv som inte behöver inge någon oro. eftersom 
kvalificerat folk alltid kommer att behövas dessut 
om. 

Nytt systemtä nkande 
Video 80 lanserat 

Manga bedömde Video 80 som den största nyhe 
ten: med sin systemlösnin g och s itt relativt laga pris 
har det f n ingen konkurrens. 

Detta färgvideosystem. vilket är framtaget av 
Philips, är moduluppbyggt och avsett att användas 
i semiprofessioncl la och professionella tillämpning 
ar. Man anger "broadcast" klass. men den uppgif 
ten kan diskuteras. I systemet ingar alla nödvändi 
ga enheter ror TV -program i olika former. 

Man har en baskamera som genom utbyte a\ 
moduler kan användas som ENG -kamera (eick tro 
nisk nyhetstäckning). EFP -kamera (elektronisk 
fältproduktion). st udiokamera eller kamera for mi 

Fig l. Ampex nya bandspelareför J" helical 
sean: aj VPR JO, b) VPR I . 

krosi",,,. telecine ,h\. Kameralllodulen. LDH 10, 
innehalkr tre kamerarör med diametern 2/ 3. K a 
meran uppfyller specifikationer enligt CCIR och 
FCC. 

Det som skiljer de olika användningsom rade na 
at är bl a det optiska ,ystemet. SOI11 är elt zoom 
objektiv med sex eller tio ganger och sökarmoni 
torn. som kan vara 4.5 " med spegel för vinke1a v 
länkning för EFP och 1.5" för E l G. 

Till alla kameror utom ENG varianten kopplas 
en kamerakont roll som finns i tva utföranden: för 
en eller ror tre kameror . 

En intressant detalj är att Video 80 innehåller två 
hjälpsystern som ka n användas ror alt trimma ka 
merorna utan yttre instrument: ett som används för 
färgbalansering och ett annat som ger en oscillo
skopbi ld pa monitorn. 

Videomixern i systemet har sex ingangar fö r 
klipp och toning . Man kan i denna astadkomma 
effekter som vertikal eller horisontell hilddelning. 
textkameraingang med au tomatisk konturläggni ng 
av texten och Chroma Key ·funktion (bortnyck ling 
aven färg i det här fallet blatt. vilket ocksa är 
det vanliga). 

I systemet ingar även en ljudmixer med nio in 
gangar. monitorer i storlekarna 9". I~ " . 20". 24" 
och 14" och som videobandspel are används den 
kända BCN 20 eller den nya VCR ·s pelaren 1.f)I-1 
1100. Den senare tillverkas f ii av G rundig och 
aterf'anns även i den firmans monter. 

Samarbete på videofronten: 
Parallell till bilbranschen 

Alt tva märken ga r ut med samma konstruktion 
är ingen tillfällighet. För att täcka de allt dvrare 
utveck lingskostnaderna har a llt Il er videot illverka
re. i likh<.:t med biltillverkarna. gatt samman om vis 
sa projekt. Den professionella varianten av VCR är 
ett exempel. 

Sony U -I//Glic är ett annat. Dessa kassettspelare 
med kringutrustning marknadsförs även under 
namnet Thomson-CSF. De senare tillverkar en ka 
mera. som vi senare ska ll aterkomma till. Den li 
censtillverkas även av Sony. 

BCN är nog det tydligaste exemplet pa hur man 



• Digitaltekniken kom att dominera utställningen och symposiet i Montreux. Kameror, 
videobandspelare, audiobandspelare, redigerings enheter, textmaskiner och annat nytt som visades 
var till största delen digitals t yrda. 
• Bland nyheterna märks främst Video 80, som representerar ett nytt systemtänkande och tre nya 
1" -bandspelare från Ampex, Sony och Bosch-Fernseh. 
• R T:s utsände medarbetare Gunnar Lilliesköld rapporterar här i ord och bild. 

l!emensamt tar fram en n; produkt. Bandspelarse 
rien finner vi represen terad hos Bosch-Fernseh, 
Philips, IVC och RCA. 

Tre l " helical sean-system 
konkurrerar med 2" -bandspelarna 

Lyck ligtvis existerar en standard för _ 2" 
VTR-handspelare. Så är det tyvärr inte på I " -si
dan. Den kan tac k vare tek nisk utveckling numera 
konkurrera med 2" i kvalitet. Givetvis finns ett 
mycket starkt intresse bland dagens 2" -användare 
att gå över till I " . eftersom bandkostnaderna blir 
lägre. Bandspelarn a blir även billigare och mindre. 
vilket också är av intresse_ då må nga av dagens 
maskiner börjar bli uttjänta. 

Det olyck liga med I " -maskinerna ä r att det idag 
existe rar tre standarder: Ampex, Sony och BCN 
frå n Boseh-Fernseh. Systemen ä r ej kompatibla. 
Ampex oc h Sony li gger dock varandra nära och 
man disk uterar f n att forsöka komma fram till en 
ge mensam standard. Det tråkiga är att man måste 
ändra befintli ga standards för att få fram ett fjä rde. 
icke kompatihelt syste m. Dagens inköpare har som 
synes stora problem. och på nera håll intar man en 
avvaktande hållning i denna väsentliga fråga. 

De tre nuvarande I" -systemen ror hel icalscan är 
i stora drag uppbyggda enligt rolja nde: 
~ BCN har en 50 mm trumma med 190 0 kontakt 

Fig 3. Sonys svar på ifterfrågan av I" -lTUlskiner: 
BVH-500PS som här är ansluten till den nya 
kameran BVP-200P för ENG-ändamål. 

pa handet. ht spar rvml11er 1/ 6 hild . Detta är en 
klar nackdel. erterso m man ej kan ra stillastående 
bilder cllcr slow motion (det är dock möjligt med 
yttre tillsatser). 

En rordel med systemet är att det fun nits nagra 
å r och alltså är inarbetat och bepröva t. Det ha r två 
huvuden for att avläsa fullständi g in forma tion un 
der videosläckpu lsen. Avläsningshastigheten ä r 
samma vid 50 och 60 Hz. eftersom man använder 
sex resp fem segment. 
~ Ampex-systemet har en trumma som söker av 
en hel bild. Långsa m avläsn in g och stillbilder är 
där~~enom möjliga. 
~ Aven i Sony-systemet tillämpa r man avsökn in g 
aven hel bild/ varv . Avsökningen sker med 1.5 hu
vud. Det låter kanske rorbryllande . Tekniken inne
bär att det ena hu vudet söker av linjern a 19 till 3 10 
och det andra huvudet täcker videosläckpulsen 
mellan linjerna 624 och 18. Pa detta sätt täck s hel a 
videosignalen. vilket möjliggö r registrering av 
VIRS. VITS. teletex t mm. 

Eftersom den nya generationen I " -bandspelare 
hå ller så hög kvalitet . kan man på längre sikt anta. 
att 2" -maskinerna rorsvinner. Detta sk ulle då ske 
om ca 15 år. 

Portabla, stationära 
videobandspelare för l " 

Bland nya produkter på videobandsidan fann vi 
variationer på temat BCN. Maskinerna BCN 50 
och BCN 40 ror studio- resp OB-tillämpningar har 
vi tidigare rapporterat om_ men nu finns även BCN 
2U. som är en portabel , baueridriven en het. En pro
tQtyp aven kassettmatad vers ion. BCN 5. expone
rades även. Den vägde 12 kg och klarade ett 20-mi 
nuters progra m. Kassettern a kan spelas av på BCN 
40/50. 

I BCN -systemet ingår ett antal hjälpen heter sa
som EES 9-editeringssystem. EES 40. program
merbart. datorassisterat edite ringssystem som till a 
ter bl a "jogging" (sti llbildselektion och enbildsök
ning)_ fast och slow motion. Enheten kan även an
vändas ror stillbildslagring. Ett 90 minuters video
band kan då rymma 100000 stillbilder. 

Ampex I" -bandspelare presenterades i tva ve r 
sioner: VPR -/ for station ärt bruk (eller OB) och 
VPR -IO for ENG och EFP. 

För att bredda marknaden för Ampex systemet 
har man sluti t ett avtal med Mareoni som skall till 
verka VPR-I och VPR-IO pa licens i Europa. Mot 
svarigheterna fr ån Marconi kommer att heta MR I 
och MR 10 . 

Ä ven Sony har satsat pa en stationär och en por
tabel variant. Bandspela rna heter här BVH-
1000PS resp BVH-500PS. Andra bitar i systemet 
är BVT-IOOOPS tidbasko rrektor. BVR -IOOOCE 
fjärrkontroll och B VG-IOOOCE tidkodgenerator 
enl igt SMPTE/ EBU. Speltiden på bandspelarna ä r 
en timme. 

Kassettspelarna 
är rörbättrade 

Videokasse ttbandspel are används i begränsad 
omfattning för programdistribution vid nyhetsin 
spelningar och likn ande. K valiteten är dock oftast 
otillräc klig. Vi kan se en trend till att kassettspelar
fabrikanterna nu erbj uder förbättrade versioner för 
ändamålet. 

Fig 4. Microtime 2020 PS är en tidbaskorreklOr 
med goda data. 

Fig 5. ENG-kamerorna blir allt talrikare. Här 
visas Thomson-CSF:s 'Microcam ': som även 
skall tillverkas av Sony. 

Sony presenterade en professionell ve rsion av 
U-matic i sin nya BVU-200P (stationär) och BVU-
100P (portabel). Man kunde konstatera en bety
dande fö rbättring av bild kvaliteten i jämförelse 
med äldre typer. 3 dB bättre S/ N utlovas . I syste
met ingår tidbaskorrektor och elektronisk redige 
ringsenhet. Det är dock beklagligt att denna "lyx
ve rsion" ej är kompatibel med standardvariaJl ten. 

På VCR-sidan finn s tva förbättrade bandspelare 
att tillgå: Grundig VCR 601 och Philips LDL 
1100. Båda till verkas. som nämndes. av Grundig. 
Videoband bredden anges hä r till 3.5 M Hz BAS 
och S/ N till 42 dB. Bandspelarna tillater elektro
nisk redigering. En särskild enhet finns ror detta . 

Högpresterande, 
rejält små kameror 

Trenden går mot små kameror. som trots detta 
har goda prestanda. Sådana kameror kan an vän
das for EF P om de har egenskaper som ligger i 
"broadcast-klass". Något mindre prestandakrav 
sätter man for ENG -kameror. men dessa måste å 
andra sidan vara ext remt små. 

En av de minsta och int ressantaste kamerorna 
var Thomson-CFS:s nya microcam . Dess kamera
hu vud med o ptik och sökare väger bara 3,63 kg. 
Till detta kom mer en elekt ronikenhet med vikten 
1,64 kg, som fästs vid ett midjebälte. Man kommer 
således bara att bära 5,27 kg och därmed är kame
ran mycket lämpad fo r ENG! Detta är ursprungli-
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Fig 6. KCK-Rfrån Bosch
Fernseh. Denna portabla 
kamera har rUlldradiokvali
tel. 

gen en amerikansk konstruktion som skall tillver
kas på licens även av Sony. EffektfOrbrukningen är 
bara 36 W och kameran kan drivas en timme på ett 
NiCd-batteri som kan återladdas på tre timmar. 

Andra ENG-kameror som visades var Philips 
LDK II och Bosch KCA 90. 

ENG har vuxit sig stark i USA. Frågan ställdes 
på symposiet om samma kommer att ske i Europa? 
Mr Turk från EEV ansåg i ett foredrag att man 
troligen var konservativare i Europa och att ENG 
inte skulle bli ett så stort område. eftersom man 
arbetar med tidbunden produktion. För denna typ 
av produktion råder f ö en intern debatt om val av 
video eller fil m som bästa mediet. 

Portabla kameror i broadcast-klass. dvs EFP
kameror. finns nu i många tillverkares sortiment. 
Man menar. att här finns i högre grad än for ENG 
en marknad i Europa. Vissa av dessa är små nog 
att kunna användas även fOr ENG. Så är t ex EM! 
2008 som bara väger 7.7 kg inkl objektiv och söka
re. Till detta kommer elektronikenheten som väger 
10 kg och som kan placeras antingen på ryggen 
eller på golvet. Kameran är bestyckad med anting
en japanska Salieoner eller blyoxidrör. 

En kamera i ungefär samma klass ä r Bosch
Femsehs nya KCA 90 med en vikt av 7.8 kg . I den 
klassen hamnar även Philips LDK 15L. 

IVC har också lanserat en EFP-kamera. Den he
ter 7000 p. väger 7.3 kg och har en "back -pack" på 
10.9 kg . 

Studiokamerorna fårnyas 
i både USA och i Europa 

Den nya studiokameran BCC-IO från Ampex 
ser inte särskilt ny ut. Dess hölje är nämligen iden
tiskt med BCC-I. men innehållet är helt annorlun
da. Kamcran är automatstyrd och innehåller ett di -

Fig 7. Philips LDK Il är en portabel kamera 
som är användbar ävenfor ENG. 

gitalt minne och " intelligenta" kontrollfunktioner. 
Det senare innebä r. att den som handhar kameran 
blir informerad om när ett kommando inte kan ut 
fOras och varfor. Signal/ brusforhållandet uppgår 
till hela 54 dB och frekvensgången är rak upp till 5 
MHz. 

Andra nya studiokameror som visades var IVC 
7000. Bosch KCK och RCA 7600. 

Allt mer digitalteknik 
i videotillämpningar 

Digitaltekniken har öppnat nya vyer för video
tekniken. Ett exempel bland många är digitala tid
baskorrektorer . De kan t ex användas fOr att korri
gera jitter från en U-maticbandspelare. På så sätt 
kan man få broadcast-kvalitet vad beträffar tidsig
naler. 

Sonys BTV-!OOOPS är en digital tidbaskorrek 
tor som inte överraskande är avsedd just för U-ma
tic. Den kompenserar for hastighetsavvikelser. 
drop outs m m. Den klarar en hastighetsavvikelse 
som är flera gånger den normala vid färg och ca 30 
gånger vid svart/vit signal! 

CVS, dvs Consolidated Video Systems, tillverkar 
en tidbaskorrektor som korrigerar for ± l linje i 
standardutfOrande. Som option kan man dock få 
± 16 linjer. 

En annan amerikan , Microtime, har fått lovord 
fOr sin 2020. En intressant detalj hos denna tidbas
korrektor är att den erbjuder brusreduktion med 3 
dB. Det låter kanske inte så mycket, men det mot
svarar ungefär vad man får vid en kopiering. 

SpecieDa etTekter 
med digitaltekniken 

En tidbaskorrektor som även fungerar som syn 
kroniseringsenhet tillverkar den engelska firman 

Fig 8. Som komplement till den lilla ENG-kameran 
TK-76 har RCA nu tagit fram TK-760 som 
visas på bilden. 

Fig 9. Två nyheter från Sony: a) Den nya profes
sionella varianten av U-matic, BVU-200P/200S 
och b) redigeringsenhet, BVE-500CE, till denna. 



Fig 10. 'The state of the art" ifråga om redige
ringsmaskin: Ampex EDM-l. Denna elektroniska 
redigeringsutrustning innehåller en minidator 
for bearbetning och lagring av redigeringskom
mandon. Enfullständigforredigering kan göras 
innan den slutliga redigeringen sker. 

Quantel. DFS 3001 betecknas denna apparat_ som 
kan byggas ut fOr speciell a effekter. En mikropro
cessor ingå r. 

Genom att bilden lagras digitalt kan man använ
da olika klockhastigheter vid in - och utl äs ning för 
att därmed få en storleksändring av bilden. Man 
kan med denna mixa in en forminskad bild i öns
k.ad kvadrant på skärmen. 

Till satsutrustningen heter DFP 5000. 
Liknande nedminskning av bilden kan ske i 

Grass Valleys DVE-system. 
Vital Industries Inc har gått ett steg vidare . De

ras "Squeezoom VMU-I" till åter ned minskning av 
fyra bilder som samtidigt presenteras i var s in 
kvadrant pa rutan. 

Speciella videoeffekter som överbländning oc h 
mixning av två bilder enligt olika snitt till verkas nu 
av många. Exempel härpå är Prowest Special EI 
fects System Tweh'e/30, Grass Valley CD 480, 
Central Dynamics CD 480, American Data 558, 
Richmond Hill VPM 3220/6 m fl. 

Elektronisk redigering 
- nu med datorhjälp 

Elektroniska redigeringsenheter har tidigare en 
dast rorekommit för stora broadcast-mask iner. 
men deras användande och tekniska ni va har bred
dats både uppåt och neda t. u finn s t ex en redige
ringsenhet fOr Sony U-matic. kallad BVE-500CE, 
som erbjuder ett flen al tämligen avancerade redige
ringsmöjligheter. Man kan t ex stega fram ruta för 
ruta i båda riktninga rna och man kan köra maski 
nen med no rmalhastigheten x2. x I. x l / S. och 
x 1/ 20 . 

Ett avancerat redigeringssystem presenterades 
av CMX. Detta innehåller en dataterminal. en 
switcher och dess utom minst en bandspelare för 
avspelning och en för inspelning. Med detta kan 
man göra en fullständig forredigerin g som lagras i 
ett dataminne. För kontrolländamål kan man få ut 
data ur programmet på en skrivare. Man har dess
utom möjlighet att ändra sig under red igeringen 
och lägga in flera funktioner som skall utföras. 

Ännu mer avancerat (och även dyrbarare) ä r 
Ampex nya redigeringssystem E DM-I: Systemet 
innehåller dator och skivminne. Det ha r en kapaci 
tet av 3 200 händelser. All nödvändig information 
som bandnummer. identifikation av bildfOrlopp. vi
deo och audio (in - och utmatning). maskinidentifie
ring. styrning av kontroller i switchern och även 
språkliga kommentarer kan lagras. 

Fig Il. Scotch nya band 8250_ 

Tva andra intressanta red igeringsen heter pa ut 
ställningen var RCA AE-{)OO som är avsedd att 
arbeta till sam mans med RCA TR-{)OO och Peter 
Albrecht ESP M. 

Digitaltekniken 
för ljussättning 

Digitaltekniken kommer även in i ljussättnin gs
bord. Ett sa dant digitalstyn bord tillverkas av Sie
mens under namnet Sintralux M. Lj usreglagens in 
ställda värde digital ise ras och lag ras i ett minne . 
Från ett siffenangentbord programmeras lampor
nas ljusnivå . Indikering sker på en lamptabl å. 

En liknande utrustnin g visades av brittiska 
Thom Lightning, som ju ä r kända i det här sa m
manhanget. 

Det intressantaste systemet stod Datalite för. 
Det kan byggas ut för upp till 500 lampor. Indike
ring av samtliga lampor och deras ljusstyrka sker 
på en vanlig TV-monitor. 

Nytt videoband 
med bättre ljud 

Då och då sker små fOrbättringar av banden . 
Scotch for bättrade för en tid sedan ett videoband 
för helieal-scan i videoavseende. Det bandet hette 
455 och gav bättre data än föregångaren 420. 

u har man gått ett steg längre och även förbätt 
rat det i audioavseende . (Förmodligen har man oli 
ka orientering på bandet for bild och ljud .) Det nya 
bandet heter 8250 och det har 3.5 dB lägre brus än 
400/420 vid normalutstyrning eller kan sty ras ut 5 
dB mer. 

"Rapande batteriIaddare" 
ökar livslängden för NiCd 

En betydande del video utrustning arbetar med 
batterier. speciellt då i ENG-sammanhan g. Ladd
ning av batterier och låg livslängd hos nickeI 
kadmiumcell erna ger ofta problem. Lösningen på 
detta heter R ej/ex 20 från Christie som är en batte
riladdare enligt en helt ny teknik : "Burping char-

ger"·. dvs en rapa nde laddare! 
För a tt forklara tekniken gav man följande ana 

logi: En baby som matas med nappflaska maste 
" rapas" för att befrias från tryckande gase r. Ge 
nom att kontinuerligt återk ommande "rapa" batte
riet med negativa pulser kan man använda större 
laddningsströ m hela tiden fram till full laddnin g 
utan att batteriet uppvärms. Fulladdning sker på 
20 minuter. men batteriet får trots detta 10 ggr 
längre li vslängd än vad vanliga celler har . 

NiCd-ccll erna är specialframtagna för dcn här 
tillämpningen och inneh å ll er tenni storer som kän 
ner av temperaturen. 

Sofistikerade 
videoskivor 

Frånsett Telefunkens videosk iva har inte sa myc 
ket hänt på denna sida. Bosch-Femseh demonstre
rade sin videoskivspelare även vid symposiet. Prin 
cipen for den liksom för Thomson CSF:s videospe
lare beskrev vi i Montreuxreponaget for tva år se
dan. Båda är baserade på laser och framtagna med 
sikte på rundradiobruk. Priset ä r en klar indikation 
på detta: 

Thomsonspelaren kommer att li gga i storlek s 
ordningen 10000 20000 F. Det är tveksamt vil 
ken kategori användare so m har intresse av maski 
ner som dessa? Egentligen är det väl ba ra hemelek 
troni ksektorn som ä r betjänt av videosk ivs pelare. 
men då måste priset ligga på en rimlig ni vå. Vi vän
tar med intresse på Philips system som till hösten 
skall introduceras i USA och som kanske. i bästa 
fall. kan komma om ett å r till Europa. 

Mycket mer kan sägas om denna intressanta ut 
ställning. men vi mås te sätta punkt här. På sä rski ld 
plats redovisar vi några ljudn yheter och ett referat 
från någ ra av roredragen. Är 1979 hå ller man näs
ta videosyrnposium i Montreux. Om allt gå r vägen 
kommer detta att då ske på en större yta. Dc täm
ligen nybyggda lokalerna är nä mligen redan över
fyllda . • 

GL 

Fig 12. En av de två videoskivspelare somfanns 
med på utställningen. Här visas Bosch-Fernsehs 
version (den andra var Thomson-CSF). 



Montreux -utstäIIningen 
bjöd även på ljudteknik 

•• Flera audionyheter exponerades vid 
Montreux Videosymposium. En verkligt 
ovanlig konstruktion står SteDavox för. Den 
nya schweiziska bandspelaren TD 88 liknar 
ingen annan på marknaden, och frågan är vad 
man har tänkt sig för användningsområden ? 
Filmljud verkar vara det primära syftet. Den 
tar spolar upp till 36 cm, finns för 1/ 4", 1/ 2" 
band eller 16 mm perfotape och kan drivas 
från ett batteri; 24 V och 4 A. Omkoppling 
kan ske mellan sex hastigheter : 4,75, 9,5 , 19, 
38 och 76 cm! 

Möjlighet för redigering finns och till hjälp 
har man ett sex sitTrors digitalur som visar 
sekunder, minuter och timmar. 

Telefunkeo M ISA 
- ou digitalstyrd 

Kända M 15 har nu begåvats också den 
med en s k "auto lokator" ; en digital styrenhet 
som tillåter redigering. Maskinen fmns för 
1/4", I " och 2" med upp till 24 kanaler. 

Väljer man 24 kanaler, blir spårbredden li 
ten och bruset kan bli ett problem. Lösningen 
på detta kan heta Teleam. vilket är det nya 
brusreduktionssystemet som Telefuoken har 
tagit fram. Det sägs förena de bästil egenska
perna hos Dolby och dBX. Telcom har tidiga
re visats på flera ljudfackmässor. 

I Telcom arbetar man med kömpression 
och expansion som i fallet dBX. Man har 
dock delat upp frekvens bandet i fyra delar för 

Fig l. Stellavox, känd tillverkare av små bandspe
lare, tillverkar nu denna TTUlskin. TD 88. som 
klarar stora spolar. nren som kan användas 
för portabelt bruk. 

att lösa problemet med tidkonstanter. För att 
systemet skall svara tillfyllest på transienter 
måste det vara snabbt. Å andra sidan måste 
utsvängningstiden vara långsam för att man
inte skall få distorsion i basen. 

Hela 30 dB signal/brusförhållande kan man 
vinna med Telcom! Vi återkommer ev senare 
med en detalj presentation. 

En annan nyhet på audiobandsidan var 
Studers "Tape lock system 200 ". som är en 
digital kontrollenhet. Denna möjliggör kon
troll av ett helt system av bandspelare. 

Ett nytt band från 3M presenterades i 
Montreux för två år sedan: Scatch 250. Det 
fmns nu i en variant som ger lägre bandeko, 
Scatch 256. 

Rumsekvalisering 
med oy anaIysator 

En intressant oktavbandanalysator i litet 
format tillverkar Shure. Med denna kan man 
registrera vilken frekvenskurva man får i ett 
rum. Med lysdioder sker indikering om nivån 
ligger över eller under normalnivån vid ett an
tal frekvenser (32, 65 , 125 Hz, osv). I analysa
tom, SR 107. ingår en generator för skärt 
brus som matas till högtalarsystemet. Regi
strering sker t ex med mikrofonen och korri
gering sker med equalizern M 615AS eller nå
gon annan likvärdig apparat som har samma 
mittfrekvenser. 

Firman presenterade även en ny liten mi
krofon av Lavalier-typ som även är lämplig 
att använda tillsammans med musikinstru
ment som cello, gitarr m fl . Mikrofonen kallas 
SM Il . 

Vi skall avsluta denna " ljudspalt" med att 
nämna det nya bandekot EX 15 för portabelt 
bruk från AKG och den nya toppvoltmetern 

Fig J. Realtidanalysator för bestämning avfrekvenskurvan i ett rum: Shure SR 107. 

Fig 2. Magnetofon M J5Ajrån Tehifunken 
visas här i 24-kanaluifOrantk. Nunrera har 
den digital styrelelaronik och brusredulaion. 
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Nya rön om kamerarör 
vid Montreux-symposiet 
• Utvecklingarna på kamerasidan följer rundradioutvecklingen. Detta kräver nya kamerarör och 
tekniker • 
• Vi ger här några glimtar från kameraavsnittet i Montreux-symposiet. Förf är Gunnar Lilliesköld. 

•• Bland de fåredrag vid Montreux Video
symposium som bäst svarade mot den utveck
ling man kunde skönja på utställningen var 
"Trender inom kameratillverkning" av S L 
T an, Philips. 

Han inledde anfårandet med: 
- Att tala om framtida utvecklingar hos 

TY-kameror får broadcast-ändamål är att tala 
om hela rundradion i sig själv . Inom de senas
te åren har rundradiofolk visat ett ökat intres
se av att producera direktprogram. 

Han menade vidare, att denna trend mot att 
tittarna ögonblickligen konfronteras med hän 
delser skulle bli än mer uttalad i framtiden 
som en konsekvens av att nya, fårbättrade 
system skulle se dagens ljus. 

De framtida kamerorna måste konstrueras 
för att ge största möjliga flexibilitet och till får
litlighet får att möta de nya kraven som ju 
också har den aspekten att satellitförmedlad 
TY väntar runt hörnet. 

För att realisera en sådan kamera har 
många fåreslagit en l -rörskamera. Alla dessa 
är baserade på en få'rgseparation genom strå-
lens avlänkning . . 

Dessa kameror kommer dock inte upp i 
rundradioklass. Han menade att 3-rörskame
ran med blyoxidrör skulle vara den bästa lös
ningen även i framtiden. 

Det är intressant att notera, att framgången 
för en sådan kamera inte är så mycket base
rad på de utomordentliga blyoxidrören utan 
snarare en unik kombination av många mer 
eller mindre marginella effekter för att tillgo
dose kraven på rundradiokvalitet. 

Att detta antagande gäller, bevisas av de 
många korrektions- och återvinnings metoder 

från NTP. Den senare, danska firman har 
specialiserat sig på utstyrningsinstru ment och 
presenterar nu en fårg-TY-enhet, på vars 
skärm utstyrningsgraden visas för de 24 kana-

Fig 4 . Dynamisk miniatyrmikrqfon, Shure SM 
Il, monterad på en cello. 

som har introducerats under senare åren får 
att får bättra kamerafunktionen, grundljussätt
ning, kretsar för att förhindra kometsvansar 
mm. 

Alla dessa nödvändiga åtgärder har kompli
cerat den från början så enkla kameran med 
blyoxidrör. Philips har i många år försökt att 
lösa dessa problem. 

Problematisk introduktion 
Nya lösningar har krävts 

1968 introducerades kameran LDK 13, 
som var försedd med 5/8 miniatyrplumbiko
ner i hybridutförande. Experimentet gav föl
jande problem: 
- Produktionen av röret var komplicerad. 
- Katoden producerade 2 W, vilket gav vär-
meproblem i en så liten kamera. 
- Upplösningen i bildens centrum var be
gränsad i jämförelse med vad magnetiska rör 
kunde prestera. 
- Den optiska anodens lins användes över 
hela bildfåltet, vilket gav distorsion i bildens 
hörn och vissa registreringsproblem . 

Några av dessa nackdelar har man över
kommit i ett nytt rör, som rubriceras som 
"5/8 extended head hybrid Plumbicon". Det 
använder en diodkanon, en accelerationslins 
och en unik konstruktion av huvudet. 

Röret har samma upplösning över hela bild
ytan, varvid ingen dynamisk fokus krävs. man 
får ingen roterande avlänkning p g a fokuse
ring, vilket gör att avlänkningsspolen kan vara 
fast monterad. Det har dessutom låg vikt, ba
ra 80 g, och det kräver blott en liten avlänk
ningsspole . 

Genom att en diodkanon används får man 

ler som kan anslutas . Man kan välj a fårg hos 
de olika vertikala staplarn a som är ordnade i 
grupper om fyra. 

Denna mångkanaliga toppvoltmeter beteck
nas 3 77-100 och innehåller synkgenerator, 

en konstant strålstrÖm. Ingen olinjär övergång 
förekommer, varför kompensation bortfaller 
(Bias lightning). Reducerade krav på vacuum 
är en annan fördel. 

Accelerationslinsen har en liten ljusfläcks
diameter, vilket ger utomordentlig upplösning. 
Anoden är dessutom utformad för att ge låga 
hörneffekter . 

LSI-kretsar och minnen 
ger nya möjligheter 

LSI-kretsarnas utveckling kan leda till en 
får bättring av kamerorna. Yideosignalbear
betning kan ske över hela bilder för att redu
cera brus, fårgblandning m m. Detta erbjuder 
även omkoppling mellan olika standarder. 

Ljusförstärkare (image sensors) är en an
nan komponent som kan förbättra kameran . 

Kamerarör från Japan: 
en ny 18 mm saticon 

Saticon betecknas ett japanskt rör, som ut
vecklats i samarbete mellan det japanska 
rundradioföretaget NHK och Hitachi. 

Rörets fotokänsliga yta utgörs av förening
en Se-As-Te. Utmärkande egenskaper är hög 
upplösning, stIlbil registrering, god fårgrepro
ducerbarhet och låg efterledning. Denna upp
går efter 50 ms till 2 % av den ursprungliga 
strömmen 200 nA med en fårström av 10 nA. 

Efterledningen är ytterligare förbättrad i H 
8397A jämfört med H 8397. Detta gjordes ge
nom att man minskat den ekvivalenta elek
trontemperaturen, framgick det i rapporten 
från Ehata och Fukushima från Hiatchi och 
N Goto och C Ogusu från NHK, Japan. • 

GL 

Iogomvandlare, textgenerator, stapelgenera
tor, fårgblandare och ingångskretsar. • 

GL 

Fig 5 . Tillsats till Nagrabandspelamaför 10" 
spolar. 



Material och metoder 

Rationell tillverkningsmetod: 

Skiktkondensatorer 
"på hjul" 

•• Det är inte bara inom monolillekniken 
som det sker innovationer. även om denna 
teknik kommit att dominera det senaste de
cenniet. Ä ven på de passiva komponenternas 
område sker banbrytande nyutvecklingar. Ett 
område är kondensatortillverkningen. som 
visst inte har stått stilla. om någon trott detta! 

RT:s utsände medarbetare hade för en tid 
sedan tillfälle att bese Siemens kondensator
ti ll verkning vid fabriken i Regensburg. där 
man hittills tillverkat 500000 miljoner kon 
densatorer. Maskinkapaciteten är f n 300 mil 
joner kondensatorer per ar. Portarna där har 
länge varit lyckta för pressen i avsikt att be
vara hemligheterna kring tillverkningen av 
självläkande skiktkondensatorer av plastfolie
typ. men nu slog dr Gotlob. chef för Regens
burgfabriken. upp dörrarna och visade oss in 
i det a llra heligaste. 

Hade man väntat sig en komplicerad pro
cess sk ulle man blivit besviken. ty en av hem 
lighetern a med tillverkningsteknologin är att 
den är enkel och därför ekonomisk. 

Innan vi går in på tillverkningstekniken . 
ska ll vi orientera litet om kondensatortypens 
egenskaper. 

20 års tillverkning 
av MK-kondensatorer 

Meta lliserade plastfilmkondensatorer har 
till verkats i ca 20 år (MK-kondensatorer = 
Metal li sierte Kunststoffolie). Självläkningen 
gör att man kan använda mycket tunna folier 
oc h få en driftspänn ing som ligger strax inti ll 
genomslagsspänningen. Detta innebär . att 
kondensatorns format vid en given spänning 
blir li tet. E!I annan rördel är a tt de lämpar sig 
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Fig l. Schematisk uppbyggnad ar en skiktkondensator: 1) S ky dds beläggning. 2) Dielektrikum. J) 
Metallbeläggning. 4) Kontakteringsskikt. 5) Anslutningstrådar. 

Fig 2. Tillverkningen av skiktkondensatorerna sker ijOljande steg: Lindning. På eu stort hjul lindas den 
rrretalliserade .kondensatorfolien mellan lager av omelalliserad täckfolie. Resultatet blir en ringformad mo
derkomrensator på ltiulet. Kontaktering. De skikt som byggts upp på ltiulet sprutmetalliseras jOr kontakt 
mellan kondensatorns belägg och Ullslutningsstiften. Sågning ochfastsäuning av kontaktstiften. Ur moder
kondensatorn sågas segment, vi/kajär en kapacitans som svarar mot längden. En minidator styr jOrloppet. 
Kontaktstiften monteras automatiskt. Självläkning och testning . Eventuella kortslutningspunkter självläks. 
Varje kondensator testas med avseende på kapacitansvärde, isolationsresistans ochjOrlusifaktor. 



Material och metoder 

• Rationell serietillverkning av kondensatorer demonstrerades av Sie mens i Regensburg vid ett besök 
av R T för en tid sedan . 
• Vi ger här en rapport från tillverkningen av skiktkondensatorer. Denna avviker starktfrån gängse 
tillverknings metoder. 

väl för rationell serietillverkning. 
Självläkningen sker på två sätt: [ det ena 

fallet ger dielektrikum. som kan bestå av cel
lulosa-acetat. ifrån sig syre. Detta reagerar 
med aluminiumfolien som oxideras. Som be
kant är alumi niu moxid en mycket god isola
tor. 

I det andra fallet bränns defekten bort vid 
genomslag. Den. som vi ll övertyga sig om att 
självläkningen Faktiskt är verksam. kan slå en 
spik genom kondensatorn. Denna kommer då 
fortfarande att fungera! 

Aluminiumtjocklek 
bara 25 atomer 

Foliekondensatorerna kom 1966 och de var 
avsedda för 2S0 V max arbetsspänning. De 
har ett dielektrikum med tjock leken 611. Tek
niken har utvecklats så. att man i dag använ 
der dielektrikum ned till 0.8 Il för lågspän
ni ngsvarianter. Det låter inte mycket. men 
jämför med a luminiumfolien ; den är endast 
100 - ISO Ångström tjock. Eftersom en al u
miniurnatom är ca 4 Å innebär detta en tjock 
lek av 2S atomer! 

Metalliserade plastfoliekondensatorer till 
ver kas med dielektrika lack (cellulosa-acetat). 
polykarbonat. polypropylen och pol yester. 
De tre senare materialen används i skiktkon
densatorer. 

Tillverkningen 
sker steg ror steg 

Hur är då en skiktkondensator uppbyggd? 
Låt oss granska tillverkn ingen steg för steg :
• Processen börjar med att man på ett hjul 
lindar alum in iumfolie och dielektrikum i två 
lager. När hjulet roterar. kommer man för 
varje varv att få ytterligare två lager med al 
folie och die lektrikum. Aluminiumbanden är 
sinsemellan förskjutna så . att de ligger mot 
ena resp andra sidan av hjulet. 
• Nästa moment är att bespruta sidorna med 
metall på de upplindade banden . Metallen för
binder de aluminiumfolier som ligger mot den 
besprutade sidan. På samma sätt förbi nds de 
övriga alumin iumfolierna då andra sidan be
sprutas. I praktiken sker besprutningen samti
dig t för båda sidorna. Resulta tet blir då att 
varannan folie kommer att vara förbunden 
med resp metallsida. 
• Vad vi nu fått är en cirkelformad konden
sator. där de bägge besprutade sidorna utgör 
var sin anslutningspol. . 
• Cirkeln kapas sedan så att vi får segment 
med önskad kapacitans. Eftersom uppbygg
naden är lika längs cirkeln. kommer kapaci
tansen att vara linjärt beroende av längden av 
det segment man tar ut ur cirkeln för att fram 
ställa den önskade kondensatorn. 

------------------------

Freirändel 

~ HHHHH f-I 
700 , --~., 

Kontaktierungs
schichleo 

8elägeaus Al 

Kontaktierungs
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Fig J. Kondensatorer för höga spänningar 
uifärs i praktiken somjlera seriekopplade 
kondensatorer. 
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'" 
Fig -l . Den interna kopplingen hos 
skikt kaskaden TVK 86. 

Fig 5 . Mekanisk uppbyggnad aven 
skiktkaskad. 

Automatisk mätning 
av segmentIängden 

Segmentets längd mäts upp automatiskt. 
Maskinen för detta gör ett sni tt efter en speci 
ficerad längd. Den känner av den erhållna ka
pacitansen och kan vid nästa kapning avpas
sa längden för önskad kapacitans. Med denna 
metod kan man hålla mycket snäva toleranser 
samtidigt som proced uren sker snabbt och ra
tionellt. 

N ästa steg är att förse kondensatorn med 
anslutningstrådar. Dessa svetsas helt enkelt 
till metallsidorna (de som tidigare sprutades 
på). Efter detta mäts kondensatorvärdet upp i 
en maskin som även kontrollerar spännings
tålighet. 

Slutligen märks kondensatorn med kapaci
tansvärde. spänning och tolerans. Den är där
efter färdig. 

Seriekopplade segment 
ror högre spänning 

Kondensatorer i skikttek ni k tillverkas för 
upp till 10 k V enligt en speciell teknik. En 
kondensator med den uppbyggnaden visas i 
fig 3. Nederst i fig visas ekvivalentschemat. 
Komponenten består som synes av ett antal 
seriekopplade kondensatorelement. Eftersom 
dessa har lika kapacitans. kommer spänning
en att fördela sig jämnt över dem. Över varje 
kondensator kommer därför maximalt att lig
ga 10 kV / 12 = 833 V. I bildens mitt ser vi 
hur de olika aluminiumbeläggn ingarna över
lappar varandra. så att seriekoppling uppstår. 
På höjden räknat innehåller komponenten 
700 kondensatorelement. 12 sådapa är serie
kopplade och vi får totalt 12 X 700 = 8 400 
delkapacitanser. 

Dielektrikum i kondensatorerna är poly
progylen som har låga förluster och som ge
nom den här processen har ' goda självläk
ningsegenskaper. 

Spänningsrordubblare ror TV -mottagare 

Så gott som uteslutande åstadkommer man 
högspänningen i moderna TV -mottagare med 
en spänningsfördubblarkedja av det utförande 
som visas i fig 4. Siemens har tagit fram en 
kaskadkoppling som denna, där kondensato
rerna är uppbyggda i skiktteknik. Rent meka
niskt framgår uppbyggnaden av fig 5. I ett 
stycke tillverkas kondensatorerna C I, C3 och 
CS resp C2 och C4. Därefter löds dioderna in 
och kombinationen kapslas i en plastbehålla
re som fyll s med isolerande plastm assa. Tack 
vare den enk la uppbyggnaden jämte använ
dandet av självläkande kondensatorer blir till 
förlitligheten hög. något som står i kontrast 
till de tidigare använda kopplingarna där lik
riktn ingen sker i ett steg. G. L 
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Musikelektronik 

Specialframtagna monolitkretsar 
i nya orgelprogmmmet från Wersi 

•• Hur bra en sak än är. så kan den förbätt 
ras. Detta gäller naturligtvis även elektroniska 
orglar . Exempel på detta finner vi i det nya 
orgel program met från Wersi. 

Visserligen finns de fullt utbyggda orglarna 
fn bara som färd igbyggda instrument. men 
till hösten skall alla moduler vara klara även 
som byggsatser. 

Den nya generati onen orglar kännetecknas 
av: ··Tyst'· generator. sustain i alla fotlägen. 
elektronisk nyckling. programmerbarhet m m. 
Det ä r bara antalet fot lägen. register, program 
och manualomfånget som skiljer dem åt. 
Byggsatsprise rna ligger mellan 14000 kr och 
40000 kr i de fullt utbyggda utföran~en a. 

I princip har den nya serien de gamla mo
dellernas möjligheter (se artikelserien " Mo-

av ERNST KARMANN 

dern orgel som he m bygge" i atta delar. R T 
1976 nr 9 t o m 1977 nr 4). 

De är dock realiserade med en ny teknologi 
som ger orgeln en mängd nya egenskaper. I 
.den nya orgelgenerationen ingår ett stort antal 
specialframtagna integrerade monolitkretsar 
som har utvecklats av Wersi. Detta forenklar 
visserligen arbetet med byggsatserna, men ef
tersom specialkretsarna inte finns i handeln 
kan man inte utan tillgå ng till byggsatsen byg
ga orgeln , något som många har lyckats med 
som följde R T :s nä mnda a rtikelserie. 

RC-kopplad 
tongenerator 

Tongeneratorns uppbyggnad skiljer sig från 
det tidigare utförandet. Den har varken spole 

Hg J. Den största orgeln. GALAX/S. i Wersis nya program. 
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eller kapacitansdiod i topposcillatorn, utan ar
betar med tre invertersteg och en RC -krets, 
där en transistor ingår som via en å terkopp
lingsslinga styrs av tolvgeneratorns högs ta 
frekvens . Ko pplingen ger god frekvensstabili 
tet. Frekvensen kan varieras med en likspän 
ning så att slalom-. hawaii - och vibratoeffe k
ter kan åstadkommas . Alla signal utgångar 
fors över grindkopplingar som aktiveras fö rst 
när en tangent är nedtryckt. Därmed ha r o r
geln i spelpa userna blivit så tyst. att det trots 
nedtryckt svällpedal knappast hörs att orgeln 
är på. 

Endast en kontakt 
rör varje tangent 

En ann an nyhet är den elektroniska nyck 
lingen. Numera finns det bara en mek a nisk 
kontakt under varje tangent. Den styr gr ind
kopplingarna för de olika fot lägena, pianot 
och ackompanjemangautomaten . Härige nom 
kan man påverka både in - och utsvängnings
förloppen med en enk el likspänningsstyrning. 
Det medger också sustain i alla follägen. Per
kussionen kan kopplas in " repetitivt", dvs den 
fungerar även vid legatospel. 

Register och funktioner som exempelvis 
vibrato, sustain, perkussion, efterk lang, wah 
wah. orkestereffekt m m är samtliga likspän
ningsstyrda. Detta innebär två väsentliga sa
ker: Dels blir ledningsdragningen till omkopp
larna helt okrit isk. eftersom inga tonsignaler 
förekommer där. Dels kan a lla kopplingsfunk
tioner programmeras. Progra mmeringen sker 
över 10 till 40 programkort i de olika orgel
modellerna med plats för upp till 90 dioder. 
Med en enkel knapptryckning kan man kopp
la om upp till 90 funktioner samtidigt. Pro
gramkorten kan kopplas godtyckligt och även 
förses med miniatyrkopplare för snabb pro
grammering efter egna önskemål. 

Alla kretskort är försedda med komaktpin 
nar för anslutning till kabelstammar. Kabel 
stammar levereras numera till hela orgeln. 

~y rytntgenerator 
och "kompautomat" 

I samband med nyutvecklingen har även 
rytmgeneratorn och ackompanjemangauto
maten fått uppleva en omarbet ning. Kon 
struktionen är i och for sig helt oberoende av 
orgeln för övrigt, så att den kan byggas in 
även i o rglar av annat fabrikat ell er i separat 
låda som fristående enhet. 



Musikelektronik 

• En ny serie orgelbyggsatser presenterades nyligen av Wersi, Tyskland. Vi ger här en kort 
introduktion • 
• Till de nya orglarna och till den serie orglar som vi tidigare beskrivit i RT kan man ansluta en 
rytmen het och kompautomat. Läs här om dess möjligheter! 

Fig 2. Här visas rytmgeneratorn Wersimatic ifristäende uifOrande. 

Rytmgeneratorn har 24 rytmer och 15 in
strument. Varje rytm går över två takter. Ryt
merna kan blandas med varandra, även auto
matiskt växlande med varandra, så att samma 
rytm upprepas fOrst efter fyra eller åtta takter. 
Atta av de 15 instrumenten kan var for sig 
kopplas bort. så att ytterligare variationer fås. 
Instrumenten är bastrumma, virveltrumma, 
lång och kort cymbal och hi-hat, hög och låg 
bongo och tom-tom, träblock, tam burin, ma
racas, guiro och koskälla. 

De olika rytmernas tempo kan antingen va
rieras godtyckligt eller fås direkt i den rätta 
hastigheten. Inkopplingen sker antingen över 
en särskild fotkontakt eller en beröringskon
takt fOr handen eller automatiskt när en ma
nual- eller pedaltangent trycks ned. 

Kompautomaten spelar automatiskt grund
och växelbastoner (som basgitarr) samt ac
kord (som piano, gitarr eller spinett). Tonar
ten väljs genom att man trycker ned en mot
svarande tangent i undermanualen ("fantom
styrning"). Omkoppling till moll-, fOrminska
de och septimackord sker med pedaltangen
ter. Detta är i och för sig inget nytt, bortsett 
från att man har ersatt de hittills ganska all
mänt brukliga, degiga flöjttonerna med de 
ovannämnda klangfårgerna . 

Styrda harmonier 
som "waIking bass" 

Det nya är handstyrningen av harmonierna, 

Fig 3. Hela elektroniken och kontrollpanelen fijr 
rytmgeneratom och kompautomatenfijr inbyggnad 
i orgeln. 

minnes kopplingen och "walking bass" i en ut
byggd form: I undermanualen kan man välja 
egna ackord som sedan automaten bearbetar. 
Den väljer själv grund- och växel bas och ryt
miserar det aktuella ackordet. Detta ger en ny 
spelkänsla, då man direkt har inflytande över 
ackorduppbyggnaden samtidigt som det gör 
spelet mycket mer levande. 

I båda fallen - fantom- eller handstyrning 
- kan man koppla in ett minne, så att tangen-

terna inte behöver hållas nedtryckta under he
la taktslaget; det räcker med ett kort tryck. 
Efter detta fortsätter automaten tills den får 
en ny "order". Under tiden är den vänstra 
handen fri fOr omregistrering eller spel. Dess
utom kan man i båda fallen koppla in "wal
king bass". vilket innebär att inte bara två 
bastoner spelas utan hela bassekvenser i skif
tande följder - allt efter vald rytm eller rytm
kombination. 

Egen tongenerator 
i kompautomaten 

Kompautomaten har sin egen tongenerator 
som gör den oberoende av orgeln . Den påver
kas inte heller av olika synthesizereffekter el
ler slalom, som fOrändrar huvudtongenera
torns stämning. Den kompletta rytmgenera
torn med kompautomaten syns i fig 6. 

Kontrollpanelen monteras till vänster eller 
höger om undermanualen. 

För att styra kompautomaten behövs en 
slutkontakt per tangent fr o m tonen f i fOrsta 
oktaven (i undermanualen) t o m tonen e i den 
tredje oktaven (totalt 24 toner). F ör återställ-
ning av minnet behövs en kontakt till fOr-
slagsvis forsta "c" i undermanualen. • 
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Mikrodatorn som hobby 

BASIC-ett användbart högnivåspråk 
for prognunmeringav hobbydatorer 

•• Att programmera sin hobbydator är pre
cis lika nödvändigt som att lägga en LP på 
skivspelaren för att man skall få ut musik. 
Utan program är datorn bara en "dum" och 
oanvändbar låda med elektronik . 

Ett program är en rad instruktioner. som 
talar om för datorn hur den skall lösa ett spe
ciellt problem . 

Att skriva programmet kallas för att pro
grammera. 

Själva programmeringen är en procedur 
som av många data-amatörer anses vara ·allt· 
för svår och tidsödande att syssla med . Och 
med rätta; programmering kan vara både 
komplicerad och tidkrävande. 

För den skull skall man inte ge upp. Det 
finns programspråk som är mycket enkla att 
lära. Ändå är de kraftfulla och synnerligen an 
vändbara . 

Ett sådant språk är Basic - det betyder 
Beginners A ll -purpose Symbolic lnstruction 
Code. 

Detta språk utvecklades vid ett college i 
USA på I 960-talet och har sedan dess vunnil 
en enorm spridning över hela världen . Hund 
ratusentals program har skrivits. Många a\ 
dessa finns idag tillgängliga for dataamatörer. 

Basic-språket enkelt att lära 

Att lära Basic är mycket enkelt; redan efter 
några minuter är det möjligt att skriva egna, 
enkla program. 

Därmed växer genast ens hobby dator till ett 
verkligt användbart arbetsinstrument. 

Du kan få datorn att göra precis vad du 
själv vill. 

Det är egentligen mycket tack vare data
amatörerna. främst i USA, som det i dag är 
möjligt att programmera mikrodatorer i Ba
sic. Lite historia : 

När man i datatidernas begynnelse (om
kring 1950) började med programmering, 
skedde det mestadels med tidsödande arbete 
med nollor och ettor; dvs maskinkod . Dessa 
rudimentära metoder utvecklades dock 
snabbt, så att vi fick s k högnivåspråk av olika 
slag: Forttan, Cobol, osv. 

Nya högnivåspråk 
för mikrodatorer 

När mikroprocessorerna började dyka upp 
1972 hade programmerings utvecklingen be-
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skrivit ett helt varv; programmerarna var till 
baka vid nollor och ettor. Detta är ett synner
ligen enerverande sätt att programmera, var
for det nu på senare år kommit fram olika 
högnivåspråk för mikrodatorer; t ex APL, 
PL/M, Fortran, Assembler, Cobol - och Ba
SIC. 

Första steg är att 
definiera problemet 

Konsten att skriva ett program - i vilket 
språk det vara må - kan delas upp i fyra 
block. 

Det första är det svåraste: att definiera själ
va problemet. 

Steg 2 i programmet hanterar inmatningen 
av data . 

~. 

Fig l. l Basicfinns nu hundratals spel- och 
jOrströelseprogram tillgängligajOr chJtaamaLÖrer. 
All kämpa sig igenom ell intelligensspel med 
chJtorn som motpart kan vara både spännande 
och svårt. 

Därefter följer den programdel som sköter 
själva behandlingen av data. 

Slutligen följer utmatningen av resultatet. 
Låt oss nu ta en forsta titt på hur Basic

språket uppför sig. 
Vi sitter ned vid hobbydataanläggningen -

i RT:s fall en Imsai 8080 med 12 k ord minne, 
ett tangentbord och en TV -bildskärm. 

Vi har förberett datorn på att vi skall tala 
Basic-språk med den - dvs vi har matat in 
Basic-interpretatorn från en bandkassett in i 
datorns minne. 

Nu börjar vi: Vi skriver på tangentbordet 
" Radio & Television ", därefter trycker vi på 
tangenten Return. 

Datorn svarar genast: 
??? 
eller kanske 
?SN ERROR 
eller måhända 
WHAT? 
Detta innebär helt enkelt att datorn inte har 

förstått. Däremot förstod datorn innebörden 
av vårt tryck på Return-tangenten; inmatning
en är klar. 

Vi försöker en annan variant: Skriv på 
tangentbordet 

NEW 
10 PRINT "Jag förstår" 
20 END 

Viktigt att komma ihåg är att efter varje rad 
trycka på Return och att inte glömma cita
tionstecknen runt "jag förstår". 

Skriv nu 
RUN 

Datorn skriver nu på skärmen orden 
JAG FÖRSTÅR 

Låt oss nu titta närmare på detta synnerligen 
korta 3-radersprogram. 

Första instruktionen, NEW, är egentligen 
bara en hjälpinstruktion som tjänar till att ra
dera i minnesutrymmet så, att man inte blan
dar ihop detta nya program med annat i min
net. I andra Basic-varianter kan denna hjälp
instruktion vara SCR (Scratch) eller CLE 
(som i Clear). 

Följande två rader i programmet består av 
I vå programinstruktioner: 

10 PRINT "Jag förstår" 
20 END 

Vid inskrivningen placeras dessa instruktioner 
i datorns minne. 

Programmet består av 
numrerade instruktioner 

RUN är precis som NEW en hjälpinstruk
tion som talar om for datorn att den skall ge
nomföra det i minnet befintliga programmet. 

Instruktionen 10 PRINT "Jag forstår" talar 
om för datorn att texten inom citationsteck
nen skall skrivas på skärmen. 

Den andra instruktionen, 20 END, talar om 
för datorn att den skall stanna. 

Ett Basic-program består således av ett an
tal nu mrerade Basic-instruktioner. 

Här har vi stiftat bekantskap med PRINT 
och END samt kommandona NEW och 
RUN - enkla engelska ord precis som Ba
sic-språket i övrigt. 

Tag din egen dator 
som praktiskt exempel 

För att tränga något djupare in i Basic
språket tar vi ett nytt exempel: Låt oss anta, 
att du köpt en hobbydatoranläggning för 



Mikrodatorn som hobby 

Det är alldeles nödvändigt att man programmerar hobbydatornfor att den skall kunna uiföra arbete. 
Konsten att programmera är inte alls så invecklad och knepig som många vill ha den till. 
Det oftast använda programspråket bland datorhobbyns utövare är Basic, ett enkelt men ändå ganska 
krqfifullt språk som även används i "riktiga" datorsammanhang. 
B G Wennersten ger en inblick. 

Fig 2. Utan ett vettigt programfTUlterial ger 
hobbydotorn knappast valuta for pengarna •.. 

7 SOO kr med en kontantinsats om I 000 kr 
och resten på ett 18-månaders banklån med 
en ränta av 12 %. Det kan då vara intressant 
att låta hobby datorn ge svaret på följande tre 
frågor : 
• - Hur mycket ränta måste du totalt beta
la? 
• - Hur mycket pengar är du totalt skyl 
dig? 
• - Hur stora blir månadskostnaderna? 
Därmed är själva problemet definierat. 

Nästa steg är att identifiera de data som 
skall matas in i programmet. Dessa är låne
summan (6 SOO kr), räntesatsen , 12 %, och ti
den (18 månader) . N u skall vi tala om för da
torn vad den skall göra med dessa data. 

Svaret på första frägan (Hur mycket rän 
ta?) får vi fram genom att ställa upp en for
mel: Räntan = lånebeloppet X räntesatsen 
X tiden eller R = L X RS X T. Eftersom 
tiden i formeln anges i antal år måste vi, efter
som det är frågan om 18 månader, dividera 
svaret med 12. 

Formeln blir: R = L X RS X T/ 12. För 
att få fram räntan på lånet instruerar vi datorn 
att multiplicera lånebeloppet med räntesatsen 
och tiden samt dividera med 12. 

Vi vill också veta det totala belopp vi skall 
betala. Formeln är: Totala betalningen = lå
nebeloppet + räntan (B = L + RS). 

Den tredje frågan (Hur stora månadsbetal 
ningar?). Formeln blir Månadsbetalningen = 
total betalning dividerad med tiden i månader 
eller M = BIT. 

N u återstår det sista och fjärde steget i pro
gramskrivningen - utmatningen av data . 

Vi skall nu tala om för datorn vilka svar vi 
vill ha : 

• Totala räntan 
• Totala skulden 
• Månadsbetalningen 

Byggt på dessa fakta är det nu möjligt att 
skriva programmet: 
NEW 
10 LET L = 6 SOO 
20 LET T = 18 
30 LET RS = 0, 12 
40 LET R = L*RS*T/ 12 
SO LET B = L + RS 
60 LET M = BIT 
70 PRINT "TOTALA RÄNTAN ÄR": R 
80 PRINT "TOTALA SKULDEN ÄR": B 
90 PRINT " MÄNADSBETALNINGEN 
ÄR": M 
100 END 
RUN 

Programmet har 
två instruktionssatser 

Detta program innehåller två slag av in
struktionssatser (statements): LET -instruktio
ner och PRINT-instruktioner. 

Ett statement, en instruktionssats, är en in
struktion till datorn. Instruktionen verkställs 
dock endast efter att datorn fått ett komman 
do att göra det. 

Den första instruktionssatsen i vårt pro
gram, 10 LET L = 6 SOO. instruerar datorn 
att sätta värdet 6 SOO på L (lånebeloppet 
6 SOO kr). 

Basic-språket innehåller ett antal olika slag 
av instruktionssatser. Vårt program innehåller 

tvä slag: LET·instruktioner och PRINT
instruktioner. Ett kommando är en direkt or
der till datorn som verkställs omedelbart efter 
dess inmatning. De två kommandona i vårt 
program är NEW och RUN . 

Radnumret - placerat i början av varje in 
struktionssats - gör två saker. 

• Datorn får klart för sig att inte verkställa 
instruktionen som följer efter radnumret förr 
än ett kommando har matats in. 

• Anger i vilken ordning programmets in 
struktionssatser skall verkställas. 

Vid inmatningen spelar det egentligen ingen 
roll i vilken ordning instruktionssatserna ma
tats in; datorn verkställer dem ändå i tur och 
ordning med början på lägsta radnumret. 

Orsaken till att numren är valda 10. 20, 30 
osv är att man vid modifieringar av program
met kan stoppa in nya instruktionssatser -
då numrerade II , 12,2I osv. 

De tre första instruktionssatserna (10, 20 
och 30) hanterar inmatningen av data. 

Följande tre instruktionssatser (40, SO och 
60) representerar programmets beräkningsdel; 
lägg märke till de tre formlerna i programmet. 

Rad 40 innehåller två asterisker; det är 
multiplikationstecken. Datorn förstår nä mli
gen inte skillnaden mellan bokstaven x och 
multiplikationssymbolen X . 

Inst ruktionssatserna 70. 80 och 90 hanterar 
utmatningen av resultaten. Det som i pro
grammet skrivits innanför citationstecken kal
las en "teckensträng". PRINT-instruktionen 
anger att datorn skall mata ut strängen på 
skärmen plus det framräknade siffervärdet. 

Om det gäller andra villkor för lånet som 
används i detta exempel är det enkelt att vid 
terminalen mata in nya belopp iLET-satsern a 
10, 20 och 30. 

Interaktivt arbete 
typiskt för Basic 

Men Basie-vokabulären - som är den i 
särklass vanligast utnyttjade i alla datas am
manhang - är väsentligt rikare än vad hittills 
framgått. Inmatning av data kan ske med en 
INPUT-instruktion , t ex 
lO INPUT x 
Terminalen skriver då - när datorn arbetar 
- ett frågetecken . Då slår man på tangent
bordet in värdet på variabeln x. Denna typ av 
interaktivt arbete är typiskt för Basic - da
torn frågar eller ger instruktioner på terminal
skärmen, användaren ger svar. 
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Mikrodatorn som hobby 

Alternativt kan variabelns värde hämtas 
från en datalista i programmet. Instruktionen 
heter då "READ" och datalistan heter "DA
TA". 

Ett exempel: 
10 READ x 
15 READ Y 
20 READ z 

50 DATA 50, 75,4 
Variabeln x får då värdet 50, y värdet 75 och 
z värdet 4. 

Utskriften klaras med en PRINT-instruk
tion t ex 
60 PRINT x, y, z 

Två former av 
hopp i programmet 

Instruktionen for ovillkorligt hopp i pro
grammet är "GO TO" efterfOljt av numret på 
den instruktion vartill hoppet skall ske, t ex 
25 GO TO 190 
Instruktionen for villkorliga hopp är 
"IF . . . THEN" 
Mellan "IF" och "THEN" skall finnas ett re
lationsuttryck och efter "THE N" numret på 
den instruktion vartill hoppet skall ske vid 
uppfyllt villkor. Relationssymbolerna är fOl 
jande: 

Sy mbol Betydelse 
lika med 

< mindre än 
> större än 
< = mindre än eller lika med 
> = större än eller lika med 
< > skilt från 

Ett par exempel: 
50 IF x = 10 THEN 285 
55 IF y = A + B THEN 310 

En s k loop kan programmeras på fOljande 
sätt. 
50 LET N = 10 
55 

• • • 
• "Loop-programmet" 

• • 
70 
75 LET N = N - I 
80 IF N = O THEN 55 

Loopen kan emellertid programmeras på ett 
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mera utstuderat sätt genom att man utnyttjar 
instruktionsparet "FOR" och "NEXT". 

Loopen blir då 
55 FOR N I TO 10 
55 

• • • • • 
70 
75 NEXT N 
I FOR-instruktionen kan variabelns intervall 
inte vara annat än I. 

Detta måste då redovisas, t ex 
80 FOR x = 5 TO 25 STEP 5 

• • • • • • 
120 NEXT x 
Ovanstående loop kommer att genomlöpas 
fem gånger med i tur och ordning foljande 
värden fOr x: 5, 10, 15, 20, 25. 

Man kan i programmet utnyttja s k subruti
ner. Hoppet till en sådan sker med en 
GOSUB-instruktion, t ex 
50 GOSUB 250 

Ett hopp sker då till subrutinen som börjar 
med instruktion nr 250. 

Även begränsad ' vokabulär 
ger användnings möjligheter 

Basic-vokabulären är mera omfattande än 
vad som anges i 4enna artikel. Med känne
dom om blott de lO-tal instruktionstyper som 
diskuteras i denna artikel är det emellertid 
möjligt att komma mycket långt. . 

På datahobbymarknaden finns i dag till 
gängliga inte bara mängder av Basic-program 
utan också flera olika Basic-interpretatorer 
(dvs ett systemprogram som gör att datorn 
forstår Basic-språket). 

Dessa interpret~torer kan vara olika omfat
tande (antalet instruktionstyper varierar); de 
kan också vara skrivna i något skilda "dialek
ter". 

När du skriver ett Basic-program är det så
ledes nödvändigt att ta hänsyn till den inter
pretator som skall användas. 

Det är också viktigt att ha klart for sig re
dan fore köpet aven hobby dator att det över 
huvud taget går att tillämpa Basic-program. 
Långt ifrån alla mikroprocessorer klarar näm
ligen Basic. Till de vanligaste typerna (8080 
och 6800) har det emellertid skrivits en rad 
olika interpretatorer som idag finns tillgängli
ga på hobbydatormarknaden. • 

Fig 3. Första körningen av ett program brukar sällan bli som man har tänkt sig ... Då är 
del bara att gå til/baka och modtfiera. 



SLR har 
bekymmer med 
teknik, publik 

Lokalradion startade överlag bra 
på de platser där verksamheten tidta
bellsenligt gick igång i olika . etapper 
under 1977 års rorsta månader. Att 
starten fick positiva reaktioner ' får 
nog gottskrivas såväl Televerkets hel 
hjärtade insatser som de lokala redak
tionernas entusiasm och beslutsam
het. Men sedan dess har orosmoln 
och bekymmer seglat upp: * Publikrnätningssiffrorna (som ar
betats fram i SR:s regi) visar en för
skräckande nedgång i pu blikintresse 
sedan starten. När detta skrivs pågår 
en intern och något inflammerad de
batt om de framtagna siffrornas till 
rorlitlighet. SLR-chefen Nils Peller 
Lindskog har offentligt anmält tvivel 
på dem. * Fördjupade motsättningar mellan 
SLR och Svenska journalistförbun
det, som ställt sig kritiskt till SLR:s 
sätt att ta sig an bevakningsuppgifter
na, till personalpolitiken och den be
svärande knappheten i fråga om re
surserna, som effektivt hindrar en 
obunden och självständig journalistik, 
enligt SJF. Personalen är så numerärt 
ringa, att det knappast finns någon att 
sätta mikrofonen i händerna på, är en 
inom SJF tydligen allmänt omfattad 
åsikt - samtidigt som man erkänner, 
att yrkesskickligheten överlag är bety
dande. Detta rorslår dock inte: Be
dömningen är, att det kommer att ta 
åratal innan en verksamhet värd nam
net upprättats med den takt som re
surser nu tillfOrs SLR. * Radioutredningens rorslag vållar 
inte bara olust inom SR:s led. Även 
ror SLR är detta med t ex regio
nal-TV och satsningen på lokala 
TV-stationer en tanke som man knap
past kan omfatta med entusiasm. För 

EVENEMANG 

Bröe) & Kjrer 
25 -årsrtrade 
Sverigeftrman 
Med "en rorstklassig bil" som en del 
av aktiekapitalet (det var en de Soto 
1949) bildades våren 1952 Svenska 
AB Bruel & Kjrer som det allra förs 
ta utländska dotterbolaget till det 
1946 grundade danska moderbolaget 
i Nrerum. Om de 25 åren i Sverige 
blev en hel del talat och skämtat då 
närmare 90-talet gäster en kväll i 
somras firade jubileet på källaren 
Diana under respektlöst och roande 

de personalkategorier som är verk
samma med nyhetsbevakning oeh 
med teknisk programtjänst resp distri 
bution innebär ett förverkligande av 
utredningens planer att vi till slut 
skulle stå där med två på gräsrotsnivå 
konkurrerande etermedier. där båda 
skulle ha lokal förankring och med ett 
givet underlag arbeta mer eller mindre 
parallellt men där ingetdera reellt för 
fogade över resurserna ror sina be
vakningsåtaganden - än mindre för 
något självständigt skapande. Det går 
naturligtvis att inrätta både lokalra
dioenheter och små region-TV-team, 
men frågan är om inte man då radi
kalt får frångå alla anspråk som hit 
tills rests på dessa mediers kvalitet 
och på den utformning vi vant oss vid 
från rikskanalerna ? 

* Sverige är för litet för de här am
bitionerna. Man kan inte gärna vänta 
sig kvalificerad nyhetsbevakning utan 
uppbackning av rutinerade journalis
ter med fullgoda resurser bakom sig i 
form av teknik, research, arkivresur
ser, transportmedel och en mängd 
andra faciliteter. Varifrån taga allt 
detta? Och till vad? Så små enheter 
som man kan befara det hela sk ulle 
resultera i bleve handikappade från 
början i en konkurrens om publik
gunsten, som mycket inom några få 
år också innebär satellitdistribuerad, 
samnordisk TV med en mängd loc
kande stoff i kanalerna. Av den an
slående lokal-TV-tanken blev förmod
ligen en sorts rörlig bild-journalistik 
på bygdenivå, där man försökt "sätta 
bilder" till lokaltidningarnas reporta
ge och textnotiser .' . . redan nu menar 
ju kritikerna, att lokalradion ror över
skådlig tid inte rormår mera än just 
idka högläsning ur de lokala avisorna 
och göra små mikrofonronder - an
tagligen en orättvist onyanserad bild 
men säkert en som inte är alldeles 
missvisande! Det finns helt enkelt inte 
folk och resurser till så mycket mera 

värdskap av Sverigechefen Börge 
Ravn jämte till 25-årsdagen uppreste 
grundaren Per Briiel. 

Stilriktigt fick de gästande akusti
kerna och elektronikerna ur kund
och vänkretsen - i mycket samma 
sak då det gäller B & K - inleda med 
att stärka sig med drycker som Pink 
Noise, Earl)' Decay. Deci-Bell eller en 
Uni-Gagg - om icke rent aven Ball 
& Knall! 

Sådana transienta effekter ägnade 
annars sig krögaren Åke Söderqvist 
åt, då han sköt pistol på akustikers vis 
eller klämtade i klockan för att. om 
möjligt, synkronstyra den uppsluppna 
menigheten med det tänkta festförlop
pet, som förstås omfattade en mängd 
gratulationstal, trots högt och ihållan 
de bakgrundsbrus . 

Av dessa kunde den fåkunnige slu-

just nu, och det är en öppen fråga om 
och när sådana här visioner kan bli 
realiteter inom en rimlig kvalitetsram 
mera än bara något slags provins
video. 

* Tekniska och distributionsmässi
ga bakslag. Till det värsta av dessa 
hör det hotande debaclet för Radio 

• Malmöhus. som går igång 28 augusti. 
I skrivande stund ser Televerket ingen 
lösning på det akuta problemet. att 
sändningarna inte går att uppfatta för 
stora delar av det tilltänkta publikun
derlaget! 

Redan i vintras kom besked om att 
sändarnas täckningsområde inte skul
le omspänna hela länet, ett angenämt 
besked för alla berörda: Det gällde 
främst Hörby, Malmö och Helsing
borg . Hörby är nu inte precis någon 
lågeffektstation, men där skall Radio 
Kristianstad - som går i luften sam
ma dag som MalmÖhus ha sin pre
miär - disponera den installation 
som är på 60 kW. Kvar blir då en 5 
kW-sändare jämte Malmös och Hel
sing borgs 3 kW-stationer. Det går in
te att öka dessa effektresurser på de 
aktuella geografiska pOSIlIOnern a 
p g a skyddszonerna ror sändarna 
som föreskrivs internationellt. I det 
här fallet har danskarna sagt nej till 
allt över 5 kW för att inte själva dra 
på sig störningar och interferenser för 
flera utsatta stationer som betjänar 
både Köpenhamnsområdet och kust
sträckan. 1 och för sig kunde man in
stallera flera sändare i Hörby och gå 
upp i effekt till 120 - 150 kW, men 
det är något man vet att såväl Dan
mark som Polen och DDR kommer 
att inlägga veto mot. En internatio
nellt alltid ömtålig balans rubbas 
ofrånkomligt av dylika åtgärder. 

Sedan i våras har man grubblat 
över möjligheterna att installera en 
sändare med effekten lOk W strax sö
der om_ Malmö för att säkra en rimligt 

ta sig till en god del av denna idag på 
sex huvudområden världsledande fir
mas tillkomsthistoria: 

1 likhet med en rad andra av värl 
dens aktade mårkesnamn blev början 
för B & K blygsam. det hela startade 
som "en köksbordsverksamhef' . De 
första instru menten byggdes 1941. 
Upprinnelsen till den blivande världs
firman var att två civilingenjörer av 
årgång 1939. Per Bruel och Viggo 
Kja?r. hyste starkt intresse för den då 
outvecklade och tämligen akademiska 
vetenskapen akustik. De ville speciali
sera sig på instrument ror akustiska 
mätningar. A v den vördade läraren, 
professor P O Pedersen - själv fram
stående akustiker - tillråddes de 
dock bestämt att "skaffa ett inkomst
bringande yrke", som det står i jubel
historiken. Akustik och bullerproblem 

god distribution. Men f n är det yt· 
terst ovisst om något sådant kan bli 
av. 

* Hela den här täckningsfrågan var 
uppe i riksdagen den 10 mars, där 
kommunikationsministern, statsrådet 
Bo Thuresson, tyvärr inte kunde ge 
några konkreta besked. Från Trelle
borgshåll hade yrkats på vissa in
grepp i form av ett byte mellan P 2 
och P 3 i Malmöhus län. SR är inte 
odelat förtjust i projektet men har lo
vat tänka på saken för att lokalradio
starten skall kunna räddas. Förslaget 
tar fasta på att Radio Malmöhus får 
ta över P 2-sändaren i Hörby, vilket 
dock missgynnar musikradions pub
lik. som får sämre mottagning av ett 
redan förut kritiskt programmaterial. 

Ett annat förslag är att lokalradion 
får disponera en mindre sändare i 
Hörby, som t ex 5 kW-installationen, 
som då samordnas med dels två små 
sändare i Malmö och Helsingborg, 
dels två ev tillkomna lokalsändare, 
vilka förläggs till Trelle borg och 
Ystad. Täckningen blir på papperet 
förbättrad, men man kan klart förutse 
att den stora bilradiopu bliken får 
svårt att ta in lokalradion med den 
lösningen och då missas från början 
en väsentlig målgrupp. 

Hr Thuresson sade sig inte vara 
obekant med problemen men kunde 
bara peka på att Malmöhus inte är 
ensamt i ett utsatt läge - lokalradion 
har akuta svårigheter på en rad håll 
med täckning och hörbarhet. Såväl 
där som på andra håll övervägs tem
porära lösningar som att flytta fre
kvenser och disponera om program
strukturerna. Televerket är redo till 
lämpade effektökningar, men sådana 
kan inte projekteras fram på kort tid, 
oaktat allas vilja att lösa de här pro
blemen som hotar lokalradions fram
tid på ett snöpligt sätt. 

v s 

var ända in på 1950-talet något ute
slutande för entusiaster och fanati 
ker ... 

Kriget och ockupationen av Dan
mark gjorde att de två kompanjoner
na kom att skiljas åt. Per Briiel kom 
över till Sverige och var verksam vid 
Chalmers i Göteborg under krigsåren . 
Av dessa markerar dock 1942 till bli
velsen av firma '"Bruei & Kjrer Civil
ingeniörer'" i Danmark. Under dessa 
1940-talsår utvecklade han vid Chal
mers ett av de för hela den senare 
verksamheten grundläggande instru
menten, den första elektrodynamiska 
nivåskrivaren, som patent togs ut ror 
i Danmark 1946, samma år som AlS 
Bruel & Kjrer grundades då freden 
var knappt ett år gammal. Produktion 
av nivåskrivaren började man 1947. 

~20 
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"Tredje mannen" i firman blev Hol
ger Nielsen, ekonomichef m m. 

Professor Pedersens råd följdes i 
det att man i slutet av 1940-talet gav 
sig på en rad projekt, från fartygsra
dio till mätare för radioaktiv strål
ning. In på 1950-talet hade insikten 
dock klarnat om att man måste be
gränsa sig till något. Det beslöts då 
utan prut att firman skulle inriktas på 
att bli "främst inom akustik & vibra
tion" . 

Det blev den j u - men vägen dit 
stundom jobbig. Man måste få volym 
på ett så snävt specialområde, och för 
att uppnå detta måste världsmarkna
den erövras, varken mer eller mindre! 
Det blev att slå sig in på en marknad 
där enkla och simpla instrument do
minerade. Målet blev att få erkännan
de av den avancerade kretsen använ
dare. Något av ett genombrott kom i 
slutet av I 95 O-talet, då världens för
sta precisionsljudmätare, "nästan hel 
transistoriserad", förelåg, B & K:s 
2201 av år 1959. Bara i Sverige finns 
3 000 ex i bruk i dag. Instrumentet 
blev en sensation . 

På 1950-talet kom så hela raden av 
förfinade och banbrytande produkter, 
som innebar stora mättekniska fram
steg, t ex tersoktavanalysatorerna, ef
fektivvärdesmätarna och, viktigast av 
allt kanske. mätmikrofonerna. De är i 
dag världsstandard för akustisk mät
ning och kalibrering och, som hyll
ningstalande Carl A Tegner uttryckte 
det vid jubileet: Mikrofonerna har bli
vit grunden till allt. 

Resten är känt - firmans nyska
pande accelerometrar, alla transmis
sionsmätplatserna etc som lett till att 
världsindustrin i Nrerum i dag omfat
tar 2 000 anställda - trots profes
sorns varnande ord om akustikens 
framtid ... 

Men Sverige då ... ? Ja, som det 
står i historiken : Bolaget (och bilen?) 
gick lite knackigt i början, och tidvis 
fick direktinsatser göras från Dan
mark för att hålla affarerna över vatt
net. De första åren hade man varit fö 
reträdd av AB Hugo Tillquist, men 
1952 bildades alltså Sverigedottern, 
som från 1955 togs över av Carl We
gener som VD och med detta stabili
serades den något olinjära och skaki
ga resultatkurvan . Veteranen Wege
ner avgick 1967. Då hade man efter 
en del ambulerande i lokaler i inner
stan, bl a vid just den gränd i Gamla 
stan där jubileet celebrerades, flyttat 
ut till Huddinge, där Börge Ravn om
sider tog över ruljansen . Han kom, 
påminde han, 1955 till B & K, an
ställd av Viggo Kjrer själv. 

Festtalarnas rad var imponerande, 
och nestorn Bertil Johansson, teknisk 
akustik vid KTH/ Karolinska, inledde 
med att anknyta till sin forskn ing på 
området embryonal hörsel. Han fann 
tillståndet för "25-periodiga" B & K 
högst hoppfu ll t. Med framträdandet 
av Chalmersprofeten Tor Kihlman 
slöts en cirkel : Han bringade inte bara 
ett spirituellt budskap utan också nå
got högst påtagligt : Den av Per Bruel 

själv år 1943 förfärdigade, träskrins
förlagda prototypen till den historiska 
nivåskrivaren, som i alla år stått på 
Chalmers. En lika rörd som glad Per 
Bruel knäade under den mastiga bör
dan i kartongen som Kihlman lade i 
armarna på honom under hjärtliga 
välgångsönskningar . 

Kl. 21e -u.o' 

DA NMA RK 

PATENT 'I N ••• 7.33. 

BESKRIVELSE 

Grunden till alltsammans . .. patentet 
/lP 1946 för den elektromagnetiska 
nivåskriParen B & K inledde med. 

- Tack för allt ni gjort akustiken! 
Stellan Dahlstedt, nestorn bland våra 
akustikspecialister, gjorde tillbaka· 
blickar på Aga-BaJtic-tiden och hur 
han själv kom att etablera sig i bran 
schen inte så lite tack vare Wegeners 
välvilja - Dahlstedt hade inte råd att 
köpa en så fin ljudnivåmeter som B & 
K kom upp med: 

- Men Wegener trodde på mig 
och gav mig helt enkelt oändlig kre
dit ... ! 

Det lär nog inte B & K ha behövt 
ångra. 

Juhani Nuotio fick bullernivån att 
stiga minst 3 dB till då han allvarligt 
fördelade koncernchefen sina Fin
landsgåvor, som visade sig vara en 
med B & K-produkterna starkt be
släktad, jättestor s k green bottle, 
"noggrant kalibrerad och med 3 
dB-gränserna markerade", varpå 
mycket riktigt en kantig flaska, mo
dell större. kom fram och goda råd 
om "den inbyggda resonans(rekven
sen" gavs. Innehållet, som distribue
rades för sig i form av ett obestäm
bart fluidum i tre buteljer, tillråddes 
dock Per Bruel "helst smuggla in i 
Danmark ... " 

Leende åhörare till allt detta var 
bland fest uppvaktningens angenämt 
dambemängda skara akustikprofes
sorn Göran Gadefeit, KTH, Telever
kets Norman Gleiss, akustikkonsulten 
Ove Brandt, B & K:s Rolf Eklund, 
Rikskonserters Ulf Rosenberg och 
mångsysslande akustikexperten S ten 
Wahlström, som ni ofta hör från van
ligtvis fågel förtätad källa: Med Börge 
Ravn höjde alla sina glas och ropade 
skål "medan hörseln fanns i behåll", 
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som han manade. 
Och till detta är bara att foga den

na tidnings respektfyllda hälsning till 
det jubilerande företaget, utan vars in
satser det nog inte hade blivit t ex 
några Hi fi -mätningar genom åren. Vi 

ser fram mot fortsatt gott samarbete 
med föregångsindustrin Bruel & Kjrer 
och tackar för allt angenämt, infor
mativt och arbetsunderlättande ge
nom åren. 

u s 
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PRoJE.KT PLAN 5J 

RusGENE~ATO~ 

Ny etapp invigd 
hos Arthur Rydin 

1:1 

Rydin Elektroakustik AB i Spånga. 
svensk distributör av det japanska 
JVC-programmet. tyska Beyers pro
dukter tillika en rad internationella 
specialprogram, kunde på "årets lju
saste dag" , den 21 juni, inviga en stör
re tillbyggnad till huvudkontoret vid 
Spånga vägen: 

Nu har man ytterligare ca 400 kvm 
.kontorsyta i två våningar att förfoga 
över plus 700 kbm lagerutrymme. I 
de nya lokalerna har man lagt en rad 
ekonomifunktioner plus vissa service-, 
kontakt- och utställningsorgan. 

I takt med att telexen hasplade ur 
sig leverantörernas och många kun
ders gratulationer till det nya skedet, 
blommor anlände och välgångsönsk
ningar uttalades av alla de personli
gen tillstädeskomna - enskilda hand
lare, företrädare för Expert-kedjan, 
entreprenörer. leverantörer. bankfolk 
och alla andra vänner till firman -
steg amplituden på handskakningarna 
och värdarna trängdes i passagerna 
med sina sommarklädda visnings
grupper. 

Där fanns som sig bör grundaren, 

Denna månad låter vi jubilerande 
Svenska AB Briiel & KjlU medar
beta med några /lPfirmans tillju
bileet /lPslöjade Ko'lfidentiella 
och Förborgade Framtidsplaner, 
Sekreta för utomstående. M a o 
fullföljer Briiel & KjlU en slor 
tradition och breddar sitt utveck
lingstänkande på ett intressant 
sätt. som synes. 

ingenjör Rydin senior, A rthur. med 
maka, vilka gladdes med barnen Bo 
och Lillemor jämte hela personalen 
- med både distriktschefer och säl
jarkår på plats, dagen till ära - över 
de nya tillskotten i lokalväg : de vitt
nar om en obrutet stark expansion, 
och särskilt på JVC -sidan har inga 
konjunkturavmattningar märkts. 
Glad åt de nya möjligheterna var ock 
så Gunnar Palm, som fått alltmer att 
göra med PA - och specialljudproduk
ter, nu koncentrerade' till en egen av
delning i det i grönt och vitt färgsatta 
kontorslandskapet. 

Men styrka är också konsolidering 
och koncentration: Rydin slutar 
fr o m i höst med det engelska högta
larprogrammet från Tannoy (numera 
ägt av USA-koncernen Harman Kar
don/Jervis-gruppen) liksom italienska 
GaJactron. 

- Vi kan tyvärr inte ta hand om 
de här i och för sig utomordentliga sa
kerna som de borde med de krav som 
produktsortimentet i övrigt ställer på 
oss nu mera än någonsin, säger Bo 
Rydin till Pejling; smakprov på J VC:s 
kommande serier som visades er ut
sände bar syn för sagen. 

Leverantörernas arbete underlättas 



STEREODEKODER 

VHF/UHF 
Antennförstärkare 
H F 385 är en antennförstär
kare med två ingångar. Detta 
sparar antennfilter och dämp
ningen i detta . En för VHF 
och en för UHF. Förstärk
ningen är ca. 20 dB (ca. 10ggr) 
per ingång. Passande låda med 
mastbeslag B 850 - Kr 14:00 
Byggsats. . . . Kr.65:50 
Färdigbyggd. . .. :<r. 78:00 

NT 410 är speciellt avsedd för 
antennförstärkaren H F 385. 
Byggsats . . . . Kr. 45:00 
Färdigbyggd . . . . . Kr. 54:00 
Låda (B812) . ... . Kr. 18:00 MINI LESLIE 

PZ 10 är ett minileslie som 
passar till alla musikinstru
ment. Variabel hastighet på 
leslieeffekten. Fotomkopp
lare. Ansluts mellan instru
ment och förstärkare. Endast 
färdigbyggd. 
Pris ... .. ... Kr. 198:00 

HÖGTALAR
STATIV 

HF 330 är en universellt an- .,;~_-\ 
E legant förkromat högtalar
stativ som passar till de flesta 
högtalarlädor upp till ca. 601. 
Höjd : 150 mm. 

vändbart stereodekoder. Den 
passar till de flesta förberedda 
mottagare . Plus eller minus till 
jord . HF 330 har inbyggd 
stabiliseringsdel varför den kan 
ansluta.s till spänningar mellan 
12 till 50 volt Dt. Stereo
indikering med lysdiod som 
medföl jer byggsatsen . Mycket 
enkel intri.mning. HF330 pas
sar även direkt på kretskortet 
på mottagarna H F 310 och H F 
325 från josty Kit. 
Byggsats . . . . .. Kr . 69 :50 
Färdigbyggd . .... Kr .79 :50 

NT 411 är en variabel batteri 
eliminator mellan 5 till 12volt. 
Spänningen justeras lätt utan 
skruvmejsel o dyl. Kortslut
ningssäker. På anlutnings
sladden finns kontakter som 
passar till alla typer av appa
rater. Max. ström är 400 mA . 
Vid spänningar mellan 9 - 12 
volt är max. ström 150 mA. 
NT411 kan även användas 
som batteri laddare till NiCd
batterier, då, med en lampa 
i serie. NT411 säljes endast 
som byggsats komplett med 
inbyggnadsläda och kontakt
don. 
Byggsats .. . .. . . Kr. 69 :50 

TILLÄMPAD ELEKTRONIK 
Antingen Du är garvad eller grön. Drygt 260 sidor om elektro
nikens grunder och sedan lika mänga med byggnadsbeskrivningar 
och principschemor. Steg för steg lär Du dej, hur Du själv beräk
nar komponenternas storlek, vad som händer i konstruktionen 
frän ingång till utgång m.m. Det är enklare att lära än Du tror. 
Till hjälp har Du den troligen effektivaste av alla inlärningsme
toder - PROGRAMMERAD UNDERVISNING. Sedan Du läst 
ett avsnitt , fär Du kontrollera dina kunskaper i ett antal frågor 
med svarsalternativ. Samtliga svarsalternativ kommenteras i 
FEEDBACK - LISTAN som är nägot helt annat än ett »facit». 
Sä fortsätter Du undan för undan , hela instruktionsdelen igenom. 
Har Du inte matte-kunskaper så det räcker? Köp då lugnt den 
här boken . Den lär dej matematiken ocksä. Och redan när Du 
läser boken, har Du tio intressanta och roliga konstruktioner att 
öva dej på. Kretskort för dessa, ingår i bokens pris. 
Detta är den tredje helt reviderade upplagan med alla de nya 
byggsatserna ( 530 sidor). 
Pris inkl kretskort . ... . . ... .. .. ... ... .. . Kr. 39:50 

Pris (per st.) .. .. Kr. 54:50 

FM-AM 
Antennförstärkare 
Antennförstärkare till AM 
och FM, samt VHF . Mycket 
bra till polisscanners. För
stärkningen är över 30 dB 
under 30 MHz och 10 dB vid 
ca. 100 MHz. 
Byggsats . . . . Kr. 19:50 
Färdigbyggd .. .. Kr. 26:50 

Till JOSTY KIT AB Box 3134 200 22 Malmö 3 

.. -,;, 
~ , .... 

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

O 
O 
O 

JOSTY KIT katalog 1977 (370 sid.) Kr 7:00 plus porto 
ex . av Tillämpad Elektronik a' pris Kr . . ...... . 
ex . av byggsats typ . .... mot postförskott a'pris Kr ... . .. . 

Namn . ..... . 

Utdelningsadress 

Postnummer och ort 

Föredrar Du att ringa till oss, finns vi på 0401 
126708, 126718. Du är alltid välkommen till vära 
butiker pä Ö. Förstadsgatan 8 i MALMÖ eller i 
GÖTEBORG på Övre Husargatan 12_ 
Öppet 10 - 18. Lördagsstängt under sommaren. 
Alla priser inkl. 17,65% moms. 

RT 8-77 
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starkt av de nya lagerresurserna. men 
också allmänheten har gott av nyord· 
ningen, som innebär smidigare rutiner 
på servicesidan och mindre jobb med 
att hämta och lämna apparater. In
ternt har nu Rydins f ö till fullo kört 
in datorrutiner for redovisningar etc 
och tar också i bruk de modernaste 
resurser på den sektorn. 

Pejling gratulerar en gammal fin 
firma till ännu en etapp i tillväxten 
och hoppas att expansionen både nu 
och framdeles aldrig skall bli ett hin
der ror de personliga och nära kon
takter branschen (och fackpressen!) 
alltid haft rormånen av i umgänget 
med familjeforetaget Rydins, där nu 
generationsväxling forestår . 

HÖRT 
Elit -blåsarkvintett 
på Mark Levinson-LP 
Jazz for ljudälskare 

US 

Det har kommit en rad fina och in
tressanta skivor till oss sedan i våras, 
och sommaren har i det avseendet in
te inneburit något nämnvärt avbrott. 
Intresset är avsevärt ror de ljudtek
niskt avancerade produkterna, och 
många är bevisen ror att Pejlings läsa
re vill ha fortlöpande information och 
någon form av värdering av nyheter
na. F ö besannas vad som framhållits 
i den här spalten nyligen - antalet 
små entusiastbolag ror t ex direktgra
vering bara växer, och då detta läses 
finns i USA flera som t ex specialise
rat sig på respektive gammaljazz och 
symfonisk musik, det senare speciellt 
intressant, eftersom hittills bara mind
re sättningar spelats in . Största pro
jektet därvidlag måste ha varit Shef
fields Harry James-satsning. Från 
detta bolag finns annars flera nyheter, 
men for dagen skall vi syssla med ett 
par andra USA-utgåvor jämte en ja
pansk produktion . 

Och så en liten ursäkt for ru briken: 
Det är naturligtvis inte bara fråga om 
musik ror "Ij udälskare". I synnerhet 
den japanska gruppen presterar fullt 
ut lödig musik, som dessutom fått en 
tekniskt beundransvärd upptagning. 

NEW HAVEN BRASS QUINTET. 
Volume Four i Mark LevinSODS 
Acoustic Recording Series, dubbel
LP-album. Distribution Glotta, 
Stockholm. Produktionsår 1976, ste
reo. I vintras letade sig de första fyra 
LP-utgåvorna från Hi fi -materieltill
verkaren Mark Levinsoo hit. D v s -
redan for tre år sedan, om jag inte 
minns fel, släpptes de två forsta titlar
na ut av USA-flfman, som alltså ville 
skapa en image av exklusiv musikali-

tet med sina helt gammaldags utforda 
inspelningar; "akustiska" = utläses i 
lokal, utan brusreduktion, med blott 
stereomikrofonteknik och med ett 
visst mått av efterklang och rums
känsla i upptagningen . Lägg därtill att 
en del publikljud också kom med -
bandspelaren fick stå på rore och mel
lan numren etc, sådant man normalt 
klipper bort (det hade inget med gra
veringen att göra heller). Skivorna 
med den blåa (dåtida) ML-etiketten 
kom på den tiden i helt text- och bild
lösa, vita mappar. Informationen om 
musiken fanns på i mapparna instuck
na lösa blad.· 

De nu aktuella utgåvorna från ML 
omfattar alltså också de ursprungliga, 
vilka dels bestod aven orgel- och kör
musikskiva med 1600- och 1700-tals
tonsättares verk, främst Bachs, och 
med orgelinslagen utforda på ett av 
Nordamerikas äldsta instrument, dels 
aven skiva ganska slätstruken piano
musik. Orgelskivans främsta attrak
tion torde ha varit Bachverken de sex 
Schiiblerkoralerna samt ess-durprelu
diet (BMW 547?). Men också körmu
siken - sakral även den - rortjänar 
högt betyg, med körsatsen återgiven i 
ljus, svävande och, frestas jag säga, 
seren klang. Ändå har otvivelaktigt 
andra ideal och forutsättningar legat 
till grund i ML-fallet än vad som gäl
ler t ex ror Bertil Alving, som ju med 
sina Proprius-inspelningar (Adolf 
Fredriks Bachkör, Lidingö kammar
kör m fl) specialodlat genren med ly
sande resultat. Vem som egentligen är 
tekniskt ansvarig for ML-skivornas 
upptagningssida har veterligt aldrig 
meddelats, men en viss Robert Lud
wig . framhålls som mannen vilken 
"mastered the records" genom att an
sluta tapen till en "custom mixer" di
rekt in till graverrorstärkaren utan 
mellanled i form av ftIter, begränsar-

. forstärkare, fasnät eller annat. 
Hela tiden har också gällt, att -

naturligtvis vill man utbrista! - ML 
Audio Systems byggt speciell och 
egen utrustning for saken med "kali
brerade mikrofoner" (vilken ljUdtekni
ker använder inte sådana?), "high 
speed, wide track tape formaf', vilket 
möjligen kan utläsas halv- eller en
tumsbredd och 38 eller 76 cm/s, detta 
ror att, som det står, skapa praktiskt 
taget brusfria, ultralågt distorderade 
masterband, vilka (forstås, purister 
emellan) inga brusreduktionsattiraljer 
ens kommit i närheten av ... 

Högtidliga deklarationer av precis 
den här typen åtfoljer nu varje, under 
stora åtbörder utsläppt skiva av lite 
speciellare typ, har ni märkt det? 
Ibland känner man lust att brista i 
skratt: En hel massa saker inom ljud
tekniken är nu så gamla, att de for 
många blivit spriIlans nya. Det gäller 
t ex direktgraveringen. Annars har vi 
då det enkla (stundom t o m rundkän
nande) stereoparet mikrofoner. en 
storartad nyupptäckt dessa de ytter
sta dagarna, och det gäller också 

De i England utsläppta upplagorna 
av Hi fi-tillverkaren Gales Maximum 
Fidelity Records uppvisar samma 
märkliga utseende och med "brev" till 
kunden instuckna i mapparna - ror
klaringen är dock att samplaneringen 
mellan sk iv presseri och tryckare/ 
klicheanstalt helt missat, så Ira Gale 
fick tillgripa nödutvägar. 
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rumsligheten med efterklangen och gi
vetvis hela den nygamla enkelheten 
med att undvika filter, kompressorer 
och the like. Det finns också yrvakna 
"upptäckter" att göra på områdena 
gravering och andra led! 

Med t ex de amerikanska 40-talsin
spelningarna på Mercury, med hela 
den forsta stereoepokens utsökt fina 
och rumsliga engelska produktioner 
och, här hemma, med Stig Carlssons 
upptagningar i minne är det svårt att 
känna någon jublande rorväntan över 
vare sig anspråk eller resultat så här 
ca 20 år efteråt när det gäller nypro
duktioner. Men: Visst är det bra att 
dessa gamla vägar beträds igen i 
mångkanalepoken! Åthävorna är 
dock lite häftiga, och den här "nya 
ljudet"-mystiken ibland prövande: 
Vilken kompetent studio som helst 
kan troligen göra något bra, om ror-o 
utsättningarn a också ges! 

De nu distribuerade ML-skivorna 
är numera inte gjorda i USA utan 
pressade i Frankrike, där CIDIS, som 
står for Philips och DGG :s produk
tion, specialbehandlat dem. Förmodli
gen ligger i "den speciella pressnings
tekniken" en annan kär vän från rorr, 
den manuella framställningen, till 
skillnad från kontinuerlig automat
pressning, med korrekt centrering av 
massan, väl tilltagen kyltid och en all
mänt rorsiktig behandling. Också om 
brusnivån inte är påfallande låg. rör 
det sig dock om tysta ytor där man 
märker frånvaron av Dolby etc ge
nom att det inte blir abrupta över
gångar mellan separerande resp sig
nalforande spår och heller inga pump
effekter i känsliga avsnitt. 

Bleckblåsarna från New Haven be
står av fyra män och en dam, hon vi 
sar sig vara hornisten i ensemblen, 
sammansatt av två trumpetare, en ba
sunist och en tubaist jämte alltså hor
nisten, som heter Christine Snyder. 
Som ett led i ML:s ansträngningar att 
kreera det goda "akustiska ljudet" 
(också terminologin blir ansträngt löj
lig ibland då definitionsresurserna try
ter eller vissa jargongbetonade be
grepp börjar brukas allmänt) har 
kvintetten uppfyllt önskemål från pro
ducenten om att disponera inslagen 
så, att inga inklipp skulle behöva gö
ras och inga iskarvningar av tapen. 
Citat: "In this way, the coherency and 
immediacy of the musical event, rat
her lhan the note-by nate per/ection of 
the spliced tape, are preserved". Mil
da makter! 

Ty några svagpresterande eller 
osäkra nybörjare är det faktiskt inte 
fråga om utan om en lysande ensem
ble som visar sig hålla en imponeran
de bredd i repertoar och stilriktningar. 
Det faller sig alldeles osökt att tänka 
på deras världen över berömda britti
ska kolleger i Philip Jones Brass En
semble, den kanske mest virtuosa och 
rornämsta konstellation som går att 
uppleta. De två är inte jämförbara till 
alla delar. men stora likheter finns. 
New Haven-kvintetten står inte efter i 
precision i ensemblespelet. i intona
tion och frasering och man behärskar 
suveränt sina stilmedel. Här forekom 
mer så disparata saker som t ex två 
IS00-talsmästare (Mantua-komposi 
tören Giovanni Gastoldi och slovenen 
Jacobus Gallus) och tre nummer av 
Beatlarna Lennon och McCartnel'! 

Mellan dessa ligger stycken a~ Vi
valdi, Bach, J P Sweelinck och Paul 

Hindemith samt mClaude Debussy 
samt en for mig totalt okänd A Hom
zyde, inget tillgängligt uppslagsverk 
har minsta att andra om honom, ty
värr. De samtliga fantasifullt variera
de arrangemangen är gjorda av forste 
trumpetaren David Baldwin resp 
Kenneth SingleIon, tuba: Båda tillva
ratar fmt materialets många möjlighe
ter och instrumentkaraktärerna l 

stämmorna. Här omväxlar dansanta 
stycken med livlig rytmik med de ror
foriskt lena harmonierna i Debussy
arrangemangen på Trois Chansons, 
tjocka klangblock. smattrande figurer 
hörs i Britannicafor Brass och maje
stätiska barock klanger ljuder myndigt 
i verken av Bach och Sweelink. De 
Fyra madrigaler av Hindemith man 
tagit fram har jag inte kunnat återfin
na i någon opusforteckning under va
re sig kammarmusik eller instrumen
tal - och ensemblekompositioner, men 
H var ju oerhört produktiv. Hur som 
helst - här lyssnar man tacksamt till 
den konstrika. vitala och sant musi
kantiska satsen . där musiken lever 
spänningsfylld, händelserik, med tem
perament och nerv: Det är storartat 
spelat och ett gott prov på ensemblens 
höga nivå. I det lilla men intensiva 
formatet bjuder man så Americana av 
noblaste märke, Charles Ives Four 
Sangs. Jag vet inte tillkomståret. men 
jag gissar på den rika epoken strax 
fore 1900. Dessa sparsmakat koncen
trerade men intensiva uttryck ror det
ta ensliga snilles konst måste ha känts 
angelägna ror hans sentida landsmän 
att framrora. 

De avslutande numren har man 
lyckats hålla fria från alla överslag i 
det parodiska, men de framrors med 
en humor och verve på alla händer 
som gör de tre Beatles-arrangemang
en - Magical Mystery Tour, Penny 
Lane och Ob-la-di etc - till något 
som verkar vara skrivet från början 
ror ensemblen! Man är tacksam över 
att ha gjort dessa fina och samspelta 
blåsares bekantskap, och vill man 
jämfora med Philip Jones är de i varje 
fall inte mycket långt efter: Jones en
semble är ju det forkroppsligade vir
tuoseriet och anlagd på glansfullt. ex
pansivt spel. New Haven har en låg
mäldare stil. synes det mig. Det hade 
varit intressant att få veta mera om 
dessa instrumentalister (särskilt Ms 
Snyder på sitt svåra instrument). 

Nu några ord om ML:s rent inspel
ningsrelaterade kvaliteter: De kanske 
imponerar mindre. Visst finns det en 
rumslighet som Jones-tagningarna på 
Decca/Argo vanligen inte har (där
emot finns en särpräglad LP med Jo
nes gjord i Schweiz av Angus McKen
zie, som bl a använde två bandmikar 
i åttakoppling med verkligt fint resul 
tat), men åtminstone på en av skivsi
dorna tycker jag ljudet blir både en 
aning ror flackt och dynamiken lidan
de med en dovare klang. Det där ytt
rar sig främst vid legatospel och låga 
passager. Något slags missljud har 
också insmugit sig på ena sidan åv 
den rorsta LP:n. Det blir ett diskant 
rikt "fnissel" i ljudbilden. en subtil 
men dock distorsion, som om något 
skallrat med vid inspelningen. Detta 
hörs med anpassad intensitet, en god 
forstärkare och analytiska högtalare. 

Man kan ju också undra vilket som 
bort överväga vid upptagningen: 
Rummet eller instrumentkaraktärer
na? Jag undrar om inte Argo-tekni-



kerna i samma situation trots allt gör 
det klokare, tar ett övervägande di
rektljud och får fram hela den skinan
de tonala gyllenglansen ur klockstyc
kena. Risken med en övervägande 
"akustisk" tagning är att rummet in
verkar antingen överrikt eller nivelle
rande, som här. Upplösningen i stäm
morna ' över vissa passager blir då li
dande. 

Här har vi naturligtvis en spatial di
mension som är fin - men älskare av 
the Brass sound vill nog ha mera di 
rektljud ändå, föreställer jag mig. 

Något jag tycker är en ren skandal 
och en nonchalans mot köparen av de 
(dyra) ML-albumen är deras totala 
brist på information om musikerna 
och musiken. Det finns icke ett ord 
om någondera, bara de med gneten 
stil satta namnen. (Inga lösa blad hel
ler.) Den som vill veta vem t ex "J 
Hand/" var får idka musikforskning 
bakåt i seklerna för att - förhopp
ningsvis - upptäcka att det är Jaco
bus Gallus ur Mantuaskolans rika 
gal leri ca 1600, omförmälde Gastoldi, 
Giovanni, 1550 - 1622, hade också 
han kunnat bestås några rader, att in
te tala om J P Sweelinck och några 
andra mästare.. . främst då Hinde
mith . Har ML ingen albumredaktör 
att tillgå alls? 

Men hatten av för the New Haven 
Brass Quintet! Kompetens och konst
närlighet i fi naste förening! 

• 

THE LA 4: PAVANE POUR UNE 
INFANTE DEFUNTE. EW 10003, 
direktgraverad LP. stereo. Produce
rad 1976 - 1977, inspelad 1976 i 
USA. Bud Shank, Laurindo Almeida, 
Ray Brown och Shel/y Manne, resp 
as/ fl, g, b och dr. Svensk distribution 
Audio Lah A B över A-ljudhandlarna 
m fl. " Inflytande från Faun: och 
Chabrier är märkbart i R:s tidigare 
verk. t ex Pavane for en död prinses
sa - - - . Förnäm poetisk känsla i 
förening med viss ironisk esprit, klar
het och sinne för raffinerad kolorit 
äro liksom ett överlägset tekniskt 
mästerskap utmärkande drag i R:s 
konst ... " 

Så står det i ett gammalt uppslags
verk jag roat mig med att titta i sedan 
jag konfronterats med den här idio
tiskt opsykologiskt tillkrånglade ti
teln. som "R" - alltså Maurice Ra
vel, den store mästaren i orkestrering 
- blivit bestulen på. - Vi lken japan 
eller amerikan eller svensk köpare or
kar försöka sig på att uttala den utan 
betyg i franska? 

Ja~ har alltid funnit dct del!rade-

rande för jazzen då man ogenerat 
"övertagit" andra genrers opus, det 
lägger ingen tum till någons växt. Jaz
zen behöver som egen konstart knap
past göra sådana markintrång. Men 
det är inte för att liva upp en nu 
många decennier gammal debatt jag 
går in på det här utan på den grund 
att det här gänget gamla Västkustare 
( = California, USA) anslår 7 minuter 
37 sekunder åt Laurindo Almeidas 
arrangemang av Pavane, och föga av 
någon "förnäm poetisk känsla" etc 
etc går att inlägga i eller utläsa av re
sultatet, oaktat ett överraskande 
känsligt och mjukt spel av Almeida, 
som låter gitarren utföra de melodi bä
rande orkesterstämmorna som inter
folieras av Shanks ljusa altsax under 
ett avlägset klockspelsplongande av 
Manne .. . finalen är up tempo. men 
intrycket blir ändå en skäligen platt 
"adaptering" av Ravels både för
drömda och sensuella sorgestycke. 
Trist, pretentiöst. 

Den här direktgraverade LP:n an
sluter sig till den i Pejling nr 4 i år 
anmälda föregångaren The Three. 
Enda skillnaden är att man då hade 
med sig pianisten Joe Sample, som nu 
ersatts av Almeida. som tycks vara 
flitigare än någonsin i olika studios. 
Men den här skivan, LA 4, har musi
kaliskt fått en lite annan inriktning, 
och nog blir eftersmaken den, att man 
stundom balanserar farligt nära cock
tailunderhållningens domän med de 
här bossa nova-besläktade rytmerna. 
Det är defin itivt ett s k populärt urval 
det är fråga om. med Autumn Leaves 
- mycket gångbar i Japan, där 
många inspelningar finns och där den 
sentimentala låten älskas - . med A n-

tonio Carlos Jobims Corcovado, att 
inte tala om samme mans Wave, plus 
Almeidas egen Revei/. Den välkända 
Samba de OrJeu ingår också i de sju 
numren, där C'esl What av Bud 
Shank även den går i bossainspirerad 
stil, en "happy tune" . 

Men visst finns många fina enskild
heter och avgjort en mängd notabla 
inspelningstekniska detaljer att gläd
jas åt på den här Lee Herschberg
gjorda LP :n som kommit till i War
ners Los Angeles-studios hösten 
1976 . Låt mig nämna det fina bettet 
över flöjtljudet i Corcovado och in
prickningarna på trumsetet jämte de 
sprickfria, täta bastrumslagen, altsax
ens goda balans mot den mörka fon 
den av Browns alltid oändligt nyanse
rade basspel, en puls som är en hel 
skapelseakt! Ihop med Manne har 
han också några starkt förtätade tak
ter (i C'est What), som låter ana att 
ett friare skapande än direktinspel
ningssituationens måhända hade av
satt något omedelbarare än nu. Men 
fortfarande har skivan en myckenhet 
musikaliska kvaliteter att ge och hela 
tiden har man fångat ett uttalat rent. 
mjukt ljud med mycket låg distorsion. 
I anslutning till recensionen av The 
Three redogjordes för synsättet: De 
här direktgraveringarna är modest 
gjorda. Den som väljer att dra på 
hemma skall också kunna få ut vad 
han väntar sig, men lyssnaren är inte 
låst vid en för hög intensitet från bör
jan. 

Hur den här East Wind-produktio
nen gjordes bör framgå av flg här in
till. Dokumentationen i mappen är 

sinclair för hela slanten . • • 

Cambridge Bygg-själv 

Scientific armbands- GT-urtör Black Watch 
trig. log. kalkylator bil , båt, kom-radio, kvartsur BW3 
m inne, exponent minne, rot mörkrum m. m . tim, m in, sek 
m.m. procent m. m . 80 x 45 x 14mm. (med dat, mån 149:- ) 
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<III 23 
riklig, och man får inte bara reda på 
alla de 12 använda mikrofonerna 
utan också de exakta ekvalisatorin
ställningarna som mixbordet, ett av 
Warners modifierat, 24-kanalers 
Bushnell med en API-equalizer, till
rordes: t ex bastrumman, som togs 
med en Sennheiser MD 421: + 2 dB 
vid 3 kHz. Höger och vänster cymbal 
varsin Sony C-J8 (kondensatormik): 
t 6 dB vid 10 kHz, - 2 dB vid 3 kHz 

och - 4 dB vid SO Hz. Altsaxen är 
upptagen med en Neumann U-87, 
~om höjts 6 dB vid 10 kHz och inget 
mera Osv. 

EMT 140 TS och ett ekorum var 
tillkopplade. Använd limiter: Ureis 
LA -Ja. Monitorhögtalarna var Wesl 
lake TM 1 med de kända trähornen 
och Gauss-baselement, en mycket fin 
och renljudande högtalare. Drivning 
över två bi -a mp system typ Crown 
DC JOO A och, som tidigare, delning 
vid frekvenserna 800 Hz/8 kHz. 

Direktinkörningen gick på två gra
ververk , båda Neumann med VMS-
70 och skärhuvudet SX-14. Drivför-

Warners uppställning av de 12 mikro
f onernajör kvartellenjörfklafk sig 
så här. Märk all man markerat total 
eller fklvis isolering av deJYra instru
mentalisterna genom all sätta dem 
i bås eller bygga skärmväggar kring 
dem. Älla kanaler har av någon an
ledning markerats fra1tr{ör tonmästa
ren Herschberg ... 

stärkama likaså Neumann: SAL-14 
och SAL-68, elektroniken av egen till
verkning. Skäreggen i 74-an var en ja
pansk Namiki-Victor och lacket det 
USA-gjorda Transco. 

I den del av produktionen som re
sulterat i bl a mitt LP-ex rekommen
deras som bästa balans att minska 
högerkanalen med l dB. Svårt utrora 
om man inte har en i en-dB-steg gra
derad rorförstärkare, men var och en 
bör rors tås pröva sig fram. Jag har 
funnit att ändå lite mer kan vara att 
fö redra om man vill nå optimal balans 
i klangbilden. - Tyst över ytorna och 
berömligt brusfri är denna LP också. 

Jag gillar inte Ravel-tillgreppet, 
men som helhet är den här skivan bå
de lättillgänglig, underhållande och i 
många avseenden musikaliskt njutbar 
för den som gärna hör en liten jazz
grupp med en stundtals så läcker blå
sare och instrumentalist som Bud 
Shank och så, rorstås, Almeida. som 
bidrar med sitt speciella sound. 

Speltid A-s idan: 16 min 26 s, B-si
dan: 16 min 15 s. 

* 
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BLOW UP. Isao Suzuki Trio & 
Kvartett. Three Blind Mice Records 
TBM-15 stereo LP. Inspelad i Aoi 
Sludio i Tokyo i mars 1973. Svensk 
distribution : Audio Lab AB till 
A-Ijudhandlarna m fl . 

Redan tidigare - också i aprilnum
ret i år - anmälde jag en TBM-skiva, 
Midnighl Sugar, TBM-23 i serien 
som denna japanska, enbart på ror
nämlig jazz inriktade etikett spelar in 
med den fabulöse ljudteknikern, Aoi
chefen Yoshihiko Kannari, vid reglar
na. Den skivan är fantastisk , vidhåller 
jag (ingen har heller bestritt saken .. . ) 

Föreliggande produktion kom tidi 
gare. Tillkomståret är 1973, och i Ja
pan räknas Blow Up som smått klas
sisk och en händelse inom den in
hemska, mer eller mindre progressiva 
jazzen. Redan här samarbetade Kan
nari med den för TBM-23 m fl ansva 
rige graverteknikern Makolo Naka
mura, som man tillgår med Toshiba 
Records medgivande (han gör små 
underverk för dem också). 

Emellertid. 1sao Suzuki är en i Ja
pan berömd jazz basist och -cellist. 
och på den här produktionen, som 
fick namnet Blow Up efter ett av Su
zukis nummer vilket ingår på A-s i
dan, medverkar ännu en basist som 
komplement i ett par nummer, där 
Suzuki låter sitt intrument ha rent so
listiska uppgifter: Takashi Mizuhas
hi. De omges av pianisten (Fenderpia
no) Kunihiko Sugano jämte batteris
ten George Olsuka, båda elitjazzmu
siker i Öst. 

Skivan kan av naturliga skäl inte 
vara fullt så extrem som TBM-23 
m fl, den använda bandtypen fanns 
t ex inte 1973, har jag inhämtat. Men 
också här gäller att tape och elektro
nik pressas längre än man trott möj
ligt, och det jag finner speciellt intres
sant med TBM-1S är att fastän en 
hårt styrd studioprodukt och en fler
kanalig sådan har den överraskande 
mycket rumslig ulbredning i ljudet' 

Basisten, cellisten och handledaren 
Isao Su"<.uki 197J med cello och bak
om mikrofon bom. 

om också inte rumskänsla: Det finns 
långt mera än bara musik i två högta
lare här, det där eftersträvansvärda 
~bakom högtalarna" -intrycket infin
ner sig också, en plastisk och orga
niskt framväxande sfar - man tycker 
sig nästan kunna la på musiken! -
av ljud snarare än den typiska. fixa 
studiopackningen av stämmor från 
vänster till höger. 

Redan i rorsta numret sitter man på 
helspänn: Det är ett smått fantastiskt 
närtaget stråkljud från Suzukis cello 
som inleder, enda jämförbara jag kan 
minnas är en otrolig, gammal OG ski
va med Sigfrid Palm, den tyske mäs
tercellisten som helt ägnar sig åt sam-

George Otsuka, trummor och slag
verk. 

Pianisten Kunihiko SugwlO. 

tida verk. De i nummer som Aqua 
Marine m fl här fångade strukturerna 
är på något sätt absoluta, vill jag me
na: Intensiv presens från kontakten 
tagel och sträng, cellon bryter sjung
ande in i explosivt rullande slagverks
figurer. basen pulserar som dånande 
hjärtslag genom högtalarna: Avgjort 
intressant musik som ligger i gräns
landet mellan jazz och andra former, 
en plastisk, levande gestaltning. 

Hur totalt annorlunda och med 
konventionell. ehuru personligt varie
rad elegans gruppen kan spela visas i 
gamla Everylhing happens 10 me: 
Stuns, spänst, frisk jazz som rycker i 
åhöraren. ett febrigt rörligt trumspel 
och kanske ett som dominerar lite ror 
mycket. Tunga klangblock omväxlar 
med snabba ackord. Sugano varierar 
materialet personligt och ger det ett 
fint flyt. Titellåtens basspel är på nytt 
en intensiv affar med ganska så skar
pa transienter. Hör på de där lågregis
terkörarna som Suzuki släpper lös! 
Här vill det till en pick up med dels 
absolut bashållfasthet i ljudet och dels 

en som spårar perjello. Tryck rådet! 
Jag undrar om bakgrunden till Blow 
Up kan spåras i en japansk musiktra
dition? Låten fascinerar mig med sin 
ursinniga frenesi, sin stampande rytm 
och monotoni i en form av klippfast 
sammanhållning gruppmedlemmarna 
emellan. Den är utan vidare ett konst
verk i sitt slag, en expanderande form 
inom bundna melodilinjer. 

Bredare anlagd jazz är B-sidans 
Errol Garner-nummer Like il is. Jag 
spelade det, liksom det förra numret, 
med en Ortofon MC 20 plus en noga 
uppmätt och utvald MCA 76-trafo/ 
pre amp rakt in i förstärkeriet utan 
tonkontroller eller filter o dyl. Pick 
upen var likaså utvald och med farska 
råd från tillverkaren Ortofon i Dan
mark hade jag, efter deras förebild, 
monterat avkännaren i en högrörlig 
men i massa-avseende moderat tung 
tonarm, Micros SOS. Den här kombi
nationen är nämligen en mycket god 
sådan med tanke på MC 20-elemen
tets f'jädringsegenskaper , dämpning 
och tonarmens följsamhet. 

Med detta avkänningsdon fann jag 
bassoundet ha en smått häpnadsväc
kande närhet och en absolut inte vän
tad spatial utbredning. - i stil med en 
reflex buren information - inte bara 
mellan ljudkällorna utan också bak
om dem, enligt ovan antydda erfaren
heter. 

- Det här tar sl ut alldeles för ti
digt! lär undertecknad ha utbrustit ef
ter spårets första åhörande i Tokyo 
ror ca tre år sedan (jag minns själv 
inget alls. Tala om crunch och bett i 
ljudet.) 

Varror brusnivån verkar öka en del 
i B-sidans nr två. I can'l get starIed, 
är okänt. Också här spelar den agg
ressiva japanska gruppen som furier, 
Sugano går stundom på som en pia
nots samurai . Ingen rumslighet direkt 
i ljudet, men det är likafullt så skick
ligt utpanorerat och "space distribu
ted", att intrycket med en god pick up 
och en högklassig uppspelningsan
läggning blir ett i olika avseenden fri
gjort. ett icke högtalarbundet ljud. 

Avslutande numret, Low Flight, är 
en snabb låt med ibland intressanta 
klangfarger, hårt drivande rytm och 
höga crescendoregister (cellon och 
basen). Överlag är det en tempera
mentsfull kombination med stark ver
kan! 

Som helhet : En järnhårt discipline
rad grupp, som trots det individuella 
underordnandet - eller kanske just 
därror - skapar med en frihet som 
avsatt upplevelserika spår. Men musi 
ken kräver pådrag vid avspelningen. 

Några detaljer om hur Blow Up är 
tagen kan jag inte rormedla, men tro
ligen skiljer sig TBM-1S knappast 
särskilt mycket från uppställningen 
vilken användes ror TBM-23, se april
numret p 22. Ljudtekniker brukar säl
lan ändra sina arbetsmetoder då så 
likartade uppdrag roreligger. Ett 
storartat jobb är det hur som helst! 

Fotona av musikerna hoppas jag 
visar rätt person - enda chansen att ~ : 



NI KOMMER INTE ATT TRO ERA ÖRON, NÄR NI SER DOM. 
En Acron 100 c skymtar med nöd och näppe fram 

bakom en tändsticksask. Den är så liten, att en oinvigd 
säkert tar den för ett italienskdesignat bokstöd, om ni 
ställer den bredvid uppslagsverket i hyllan. 

Yttermåtten på Acron 100 c ärfuttiga 10,5x10,8x17,3 
centimeter, och det enda som förbryllar än mer än de ringa 
dimensionerna är ljudet. Detta enligt sto ra tidningar som 
HiFi Stereohonie, fono forum, Stereo, Die Zeit och Stern. 
Samtliga höjer nämligen Acron 100 c så gott som till 
skyarna i genomgående positiva recensioner. 

O ch vår svenska facktidskrift HiFi & Musik har även 
den vänl iga saker att förtälja i nummer 617, 1977: 

"Att få HiFi-ljud ur en högtalare med yttermåtten 
105x108 x173 mm är en prestation. Den här lådan helt i 

metall ger faktiskt ett förbluffande bra ljud med HiFi
kvalitet. Den allra lägsta basen saknas, me n för övrigt är 
ljudet väl balanserat och har låg distorsion. 

Verkningsgraden ligger lägre än normat, men kör man 
högtalarna för fullt med 30W per kanal så räcker ljudet 
mer än väl till även i ett normalt stort vardagsrum. För 
den som behöver en bra och verkligt liten högtalare är 
detta ett fynd." 

Själva kan vi bara bocka och tacka för det vänliga 
utlåtandet samtidigt som vi hänvisar alla intresserade t ill 
GJR i Bromma AB, telefon 08/262171. Hos GJR får ni 
upplysningar om närmaste återförsäljare, som kan demon
strera Acron 100 c. 

Distributör i Sverige: GJR i BrommaAB, tel : 08/262171 . 
Distributör i Norge: Four Aces Electronics A/S, tel: 02/37 42 02. 

Generalagent: Audio Lab AB. 
Informationstjänst 45 

RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1977 25 



H 
H . 
~ 
~ 
H 

~ 

'-i 
~ .. 
-i 
~ H 

~ 
• 
u 
~ 
~ 

rl .. . 
-I 
Z 

forsöka identifiera dem har varit att 
jämfora i myllret av japanska tecken i 
texten som avser sättningen med vad 
som står under bilderna ... 

Speltider: A-sidan 17 min 25 s, 
B-sidan 15 min 28 s. 

Vid uppspelningarna använd ut
rustning har omfattat: 

~ Högtalare Yamaha NS 1000 Mo
nitor jämte ett par ljudledningar, 
Transmission Line, av specialtyp. 

~ Förstärkare Pro Lab plus SAE Mk 
ID c och Yamaha B 2. 

~ Förforstärkare SAE Mk I M samt 
Yamaha C 2, Soundcraftsmen 2227 
och Technics SV 9600. 

~ Skivspelare Technics SP 10 Mk D 
och Micro OOX 1000. 

~ Tonarmar Micro, Stax och F ideIi
ty Research, Technics EPA-100. 

Här titel och bandpresentalionjOr 
Blow Up p å originalspråket. 

~ Pick uper Ortofon MC 20, AKG 
PS ES och Denon OS 103 S (plus 
specialtransformatorer och forsteg) . 

~ Hörtelefoner Technics EA 300 
Ambience ControI plus Yamaha HP 
3. VS 

MÄSSOR 

Stockholm får 
USA~ljudmässa 
6 - Il september 
Det s k häftiga ljudet, det man for
knippar med amerikansk Hi fi i fOrsta 
hand, får en egen mässa i Stockholm 
dagarna 6 - Il september i år och 
platsen U S Trade Center, Vasagatan 
Il. Åtta av de ledande fOretagen re
presenteras. 

De är: Audio Stockholm (BIC
högtalarna, skivspelare etc), Audio
gruppen AB (KLH, Burwen etc), Bose 
Sweden AB (Bose-högtalare och -fOr
stärk are), Wall & Wall (Heill -produk
terna. högtalare och elektronik). Au
dio Nord (Infinit y m fl), Nasab 
(Acoustic Research . NAD), ELA -ljud 
(Electro-Voice, Amcron) och Sonic
gruppen (Shure, Altec Lansing etc). 

Under utställningsveckan - dit all 
mänheten mot vanligheten har tilllrä
de - håller Kjell Stensson, SR:s mu
sikteknik, en serie foredrag under ti 
teln ·80-talets Hi fi -stereomarknad. 

- Alla fOretag kommer att hålla 
regel bundna live-demonstrationer och 
får speciella. 30 m2 stora ljudrum for 
detta. omtalar for arrangörerna press
chefen Börje Dahl, som haft problem 

med att hysa alla intresserade. Delta
garantalet innebär ett absolut maxi
mum fOr utrymmet. Han har måst sä
ga nej till flera firmor. Utöver de lju
dande demonstrationerna blir det 
också tekniska genomgångar och pro
duktvisningar. Detta sker dagligen. 
Vad utställarna även vill ge besökar
na tillfälle till är direkta och egna jäm
fOrelser mellan olika enheter både i 
fråga om objektiv och subjektiv kvali
tet, vägd mot pris. 

F ör detta har en celeber förmåga 
uppbådas - det blir "disco-kungen" 
Sidney "Big Brother ", som varje dag 
håller diskotek och då kopplar upp 
prov på utställarnas högtalare. 

Flera saker händer under veckan 
på U S Trade Center: Ett antal täv
lingar äger ru m, där högvinsten är en 
resa till USA. Utöver detta lottar man 
ut en samling verkligt begärliga Hi fi
utrustningar. 

Den årliga Stereo Hi fi -handboken 
debuterar med 1977/ 1978 års uppla
ga till USA-Ijudmässan. Handelspri 
set blir SO kr, men här får man köpa 
den fOr rabattpriset 3S kr under ul 
ställningsveckan. 

Under mässperioden inbjuds ocksa 
alla fackhandlare, och tanken är. all 
allmänheten skall dels kunna få infor 
mation om mässan, dels kunna köpa 
biljetter (= S kr stycket) från sina 
handlare på respektive orter landet 
över. 

Betr tiderna fOr bl a föredragen, 
som tar ca 40 minuter, enligt uppgift, 
läggs dessa på lite olika timmar de 
skilda dagarna. Fackhandlarna torde 
få disponera kvällarna . 

RT kommer givetvis att vara på 
plats - referat och nyhetspresenta
tion fOljer senare. 

INSÄNT 
Semlm-kraven 
på högtalar
hembyggena: 
Med anledning av ingenjör Leif Ma
renius insändare betr tillåtna spän
ningar på högtalaruttag vill Semko 
meddela foljande: 

Statens Industriverk, som är den 
fOreskrivande myndigheten, tillat L'r 
från 77-07-0 I att man får anviind :t 
s k självbyggen under förutsällni ll . 
att de från elsäkerhetssynpunkt up p 
fyller gällande Semko-bestämmelser. 

För att en självbyggare på ett pra~ 
tiskt sätt skall kunna ta hänsyn till de 
mest elementära kraven i Semko-be
stämmelserna har Semko utgivit en 
skrift, " Råd för självbyggare av elek
tronikapparater säkerhetskrav", 
Semko 900-/977. Genom att folja rå
den i skriften bör en självbyggare med 
hjälpliga kunskaper kunna uppfylla 
erforderliga elsäkerhetskrav for de 
vanligast fOrekommande självbygge
na och med sådana marginaler att 
man med säkerhet uppfyller kraven 
utan att behöva kontrollera med spe
cialinstrument. 

För avancerade självbyggen, och i 
fall där råden inte räcker till, måste 
man gå vidare till Semkos provnings
bestämmelser fOr "Nätanslutna elek
troniska apparater och liknande for 
allmänbruk", Semko 101 -/975, som 
är en översättning av IEC Publication 
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65. Därfor avslutas varje avsn itt i rå 
den med en paragrafhänvisning till 
Semko 101. 

Betr insändarens synpunkter på in
nehållet i råden, mitt på sida 6, när 
det gäller krav på högsta tillåtna 
spänning fOr högtalaruttag, finn s där 
en paragrafhänvisning till § 9.1.1 i 
Semko 101. Läser man i denna para
graf, fmner man att det är tillåtet med 
högre spänning än 34 V toppvärde 
under fOrutsättning att anslutnings
kontakten I,i r hii~lalaren är berö
ringsskyddad <,,'h uttaget är märkt 
med symhllkn ; 

Myndighel L'fll:t (lch Semko delar 
inte Leif Marenius uppfattning att en 
persons tekniska kompetens och 
egenskaper som uppfostrare skall få 
ersätta kraven på exempelvis berö
ringsskyddet på elektriskt materiel 
som används i hemmet. 

Torsten Sandgren 
Informationschef, 

Semko, Stockholm 

HÄNT 
Automatiserad 
bildanalys: 
Förening bildad 
Svenska sällskapet för alllomatiser~d 
bildanalys heter en nybildad fOrening 
med informativa och utvecklings
främjande syften på området datori 
serad bildanalys och relaterade aspek
ter inom teknik, vetenskap och konst. 

Föreningen, vars ordfOrande är 
forskningschef Torleiv Orhaug, FOA 
i Stockholm. ingår i International As
sociation for Paltern Recognitiol1 , 
som just nu organiseras. 

Bland styrelseledamöterna inenr 
professor Nils A'slund, KTH, St~k 
holm. Styrelsen har sex medlemmar. 

Intresset for datoriserad bildanalys 
är starkt i vårt land och med forenin g
en syftar man bl a till att bli ett forum 
for de många intressenterna. Exempel 
på tillämpningar är datortolkning av 
TV-bilder fOr "seende" robotar inom 
industrin. tolkning av flyg - och satel 
litbilder fOr karteringsändamal. au to
matanalys av cell- och blodkropps 
hildning inom medicin samt metallur 
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SLINGAN 

. . . tidigar~ har vi haft nöjet citera 
TV- och högtalarbudskap i annons
form från det här kända varuhuset i 
Stockholm. som nu lyck liggör oss 
med nyskapelsen den analogiska ur
tavlan. 

Det är snart dags fOr en digitalisk. 
har \i hiir! . 

På ren svenska: 
Interface. 

Et. (1t>j ~ anpaSSl\il1gs.};;retsal. 
A.l1dra saK~ drMtt'elsar 
W~ot:ast tmerlace, fÖl: då ~gl'lperaUa~.:r.td 
man talar om· - _k.. 

Sage!_vjsedan~tcm_fAtRCHli..O, såJ~Ju 
att';-:*atat'omdet~$ta:$o.'1ffif,ml'S 

FAIRCHllDsvj!lo;:aoda interfa<:elllcl"Sa,9665-68 
hitr 7 darlingronpat lTled Mg f&stilrkl')lr,g_ De hat 
l\J;;o;t<o"Jt-o!>, ..... ~rlfli __ .,"~nUO::."hi'ln)m.:tI"M'fL,-" 

, 
l' 

\ 
l 
l 

\ 
I 

.. . den här annonsen. fran Nordqvist 
& Berg, är rena hånet mot all a som 
på något sätt forsöker arbeta fOr en 
anings höjning av språkkänslan och 
användning av korrekt teknisk svens
ka. Att vädja till det foregivet a llra 
enklaste, detta att " all a forstår" ett 
visst uttryck, är faktiskt reaktionärt. 
Orden, begreppsapparaten, är de red
skap vi använder for kommunikation, 
nch att forsöka permanenta halvbild
ning och jargong så här är inte att gö
ra elektroniken någon tjänst. Inte an
vändarna heller. 

Läs t ex vad tekn lic Hans Nettel
bladt skriver under rubriken "Bättre 
skrivet blir mera läst" i Elteknik nr 10 
i år. Det är tacknäml'igt att någon vill 
gå tillrätta med detta. Slappa och 
ostringenta mischmasch av grekiska, 
engelska och svenska som bildar da
gens elektronikterminologi i alltfor 
hög utsträckning. Det är i n t e likgil 
tigt hur stora firmor som N & B ut
formar sina budskap. 

MARKNAD 
Jenving AB säljer 
Avab-ekvalisatorer 
Göteborgsforetagen Avab Elektronik 
AB och Tommy Jenving AB har in
gått avtal om att Jenving övertar all 
marknadsfOring och distribution av 
det till verk ningsinriktade A vabs 
FK -variatorprogram. Avtalet gäller 
for 1977 och framåt. 

Det har bedömts att Jenving kan 
bestå en bättre service tack vare sin 
struktur. Inga prisändringar är fn ak 
lue lla. inte annat än att den nya ekva
lisalOrfamiljen, som fOrbättrats gent
~ll1ot tidigare modeller, betingar mera. 
AterfOrsäljarmarginalerna är ofor
ändrade. 

N ågon direkt konsumentförsäljning 
~ker icke, utan privatpersoner hänvi 
sas till återfOrsäljarnätet, meddelar hr 
Jenving . 

Analoga skiftregister 
Rättelse till nr 6/7: 
Byggbeskrivningen på fördröjnings
enheten med analoga skiftregister i 
RT 1977 nr 6/7 har drabbats av fel 
och elände. 

I komponentforteckningen skall 
R 12 ha värdet 3,3 k och R 14 22 k. På 
placeringsritningen skall R 13 och 
R IS byta plats. Dessutom skall C 12 
vändas så att plustecknet vänds upp
åt. Ursäkta! 



OX-nytt 
i korthet 
Arets sommarsäsong går tyvärr mot 
sitt slut. Under augusti månad blir 
kvällarna allt mörkare, vilket innebär 
inte bara kräftfångst och samvaro i 
lyktans sken utan också tillfallen fOr 
DX-aren att fånga nya, intressanta 
radiostationer. Det är en brytningstid 
som inträder så här års. Sommarens 
kortvågskonditioner fortsätter ännu 
ett tag, samtidigt som de forsta av 
höstens konditionstoppar på mellan
våg infaller. För den nattpigge DX
aren kan det därfor vara rätt givande 
att lyssna de närmaste veckorna. 
• l övrigt kan noteras att sommaren 
också är konferenstider även for 
DX-arna. Det började under pingst
helgen, då Europeiska DX-rådet höll 
sitt årliga möte, denna gång i Belgien 
och med Sverige som deltagande 
medlemsland. Sverige har tidigare en
dast deltagit som observatör, men vid 
fjolårets DX-parlament beslöts att 
Sverige skulle ansöka om fullt med
lemskap. Samtidigt finns nu stor 
chans att Sverige står som arrangör 
av nästa årsmöte fOr rådet och i så 
fall under pingsthelgen 1978. 
• Den 10-12 juni hölls det svenska 
DX-parlamentet som behandlas i sär
skild artikel här intill. 
• I USA begick The Association of 
North American Radio Clubs sitt år
liga konvent under tiden 15 - 17 juni i 
Shaumburg, Illinois. 
• Det Finska DX-Förbundet har sitt 
årliga sommarkonvent den 5 - 7 au
gusti på Turuntien Motell , 24 kilome
ter nordväst om Helsingfors. DX-are 
från Finland och Sverige och utländ
ska stationsrepresentanter kommer 
att närvara. 
• Svalans DX-Club i HeIsingborg -
for att ta något lite mera lokalt - fi 
rar i år sitt 25 -årsjubileum. Med an
ledning av detta arrangerade man un
der pingsthelgen en stor DX-tävling, 
där en rad utländska radiostationer 
bidrog med speciella program. Resul · 
tatet av tävlingen är dock inte klart 
när detta skrivs. 
• Polens Radios svenska avdelning 
håller också sitt 25 -årsjubileum. vilket 
vi tidigare informerat om här bl a då i 
samband med jubileumstävlingen. 
Första priset, en 10 dagars resa till 
Polen med fritt uppehälle, vanns av 
Christer Lien i Vallentuna. RT:s 
DX-sida gratulerar! Dessutom utde
lades mängder med andra priser i 
form av souvenirer från Polen . 
• Radio Nacional Brasilia presente
rade vi här i spalten for något num
mer sedan. Vi nämnde då stationens 

ox
ING 
Börge Eriksson 
rapporterar 

fma utlandsservice och popularitet. 
DärfOr kom meddelandet om att sta
tionens utlandsprogram skulle läggas 
ned den 12 juni som en mindre chock. 
Tekniska skäl angavs som orsak och 
det sades att man knappast kunde 
återuppta sändningarna fOre 1978 års 
utgång. Månne politiska eller ekono
miska skäl är den verkliga anledning
en? 
• Cyprus Broadcasting Corporation 
överraskade under våren med test
sändningar på kortvåg. N är detta 
skrivs har man testprogram varje fre
dag, lördag och söndag Kl 
23.15-23.30 på 9 755 kHz och pro
grammen riktar sig till cyprioter bo
saUa utomlands. Hörbarheten är ut
märkt genom att man använder sig av 
BBC:s högefTektade reläsändare i 
Zyyi på Cypern. Rapporter besvaras 
med QSL-kort. 
• Surinam är ett annat land som 
också återkommit på kortvågs bandet 
under våren. Stichting Radio Omroep 
Suriname var for ett 20-tal år sedan 
en populär kortvågsstation men har 
sedan endast sänt på mellanvåg. Nu 
sänder man på 4780 kHz kl 
01.20-04.35. Huvuddelen av pro
grammen är på holländska men spe
ciella anrop sker på engelska och 
spanska. Stationen önskar rapporter 
och besvarar dem med QSL-kort. 

Årets DX-parlament 
ett soligt arrangemang 
Till skillnad från fjolårets DX-parla
ment kunde årets upplaga invigas och 
hållas i ett strålande högsommarvä
der. När representanter fOr Degerfors 
kommun fOrklarade årets Parlament 
invigt och hälsat deltagarna välkom
na infann sig också sommarens fOrsta 
värmebölja. 

Det var D X-Club Kiloherz som i 
år svarade för värdskapet. och detta 
skall de ha all heder av. Ett välkom
ponerat. trevligt och intressant pro 

Göran Eriksson (t h) ledde å rets par
lamentsförhandlingar med Nils Ja
kobsson och Håkan HolmIund som 
bisittare. 

gram fOr deltagarna. Mellan 80 och 
lOO-talet DX-are deltog och ett 20-tal 
representanter fOr olika radiostatio
ner. Finlands Svenska DX-Förbund 
hade en tre man stark delegation på 
plats och likaså deltog representanter 
från Kurzwellenring Nordsee i Väst
tyskland. Representanter deltog från 
Sveriges Radio, Deutschlandfunk i 
Köln, Radio-Berlin-Internationel , 
HCJB i Ecuador, IBRA Radio, Radio 
Nederland, Vatikanradion, Belgiens 
Radio. Telex i Belgien samt den turki
ska och österrikiska statsradion. l 
vimlet märktes också en gemytlig 
dansk, Jens Frost, välkänd redaktör 
for World Radio TV Handbook. 

Riksforbundet DX-Alliansens ge
neralsekreterare Göran Eriksson val 
des till ordforande vid forhandlingar · 
na, som i år avklarades på rekordtid. 
Redan på lördagsmiddagen var samt
liga ärenden klubbade utom styrelse
valet som hölls under söndagen. 

Inga sensationella beslut togs i år. 
Man beslutade bl a att inleda samar
bete med privatradiofOreningen Tellus 
for gemensam ansökan om statsbi
drag samt att som en absolut målsätt 
ning fOrsöka fördubbla medlemsanta
let i förhundet fcire arsskiftet 19 7R 79 

fOr att om möjligt hejda de senaste 
årens trend mot en tilltagande ned
gång av registrerade DX-are. Arbetet 
med en DX -riksklubb kommer att 
fortsätta och medlemsavgiften i fOr
bundet blir oforändrad 35: - per år. 
Då ingår prenumerationen av tidning
en Eter-Aktuellt. 

Till styrelsen fOr RiksfOrbundet 
DX-AUiansen fOr perioden 1977 -
1978 omvaldes Göran Eriksson, Li
dingö. som förste generalsekreterare 
med Håkan Holmiund som andre ge
neralsekreterare. 

Övriga i styrelsen blev Torsten 
Hemp, Moritz Saarman, Lars Berg
ström och Sven Ohlsson med Herrnod 
Pedersen som suppleant. Nils Jakobs
son omvaldes som huvudredaktör fOr 
Eter-Aktuellt, Göran Jansson valdes 
till rikskontaktman, Dick Gustafsson 
blev internationell sekreterare och A r 
ne Skoog tävlingskontrollant. 

Något beslut om var nästa års par
lament skulle forläggas kunde ej fat 
tas. Några klubbar hade anmält sitt 
intresse. och även radiostationen 
HCJB:s svenska avdelning i Marie
stad hade framfOrt önskemål om att 
få arrangera nästa års parlament. 

1978 års SM i DX-ing önskade 
Malmö Kortvågsklubb få arrangera 
under pingsthelgen med anledning av 
klubbens 30-årsjubileum. 

Frågan om ett Junior-SM hänsköts 
till styrelsen. som skall ta kontakt 
med Sveriges Radio om ett eventuellt 
arrangemang. SR arrangerade fOr nå
got år sedan ett junior-SM som blev 
en stor framgång. 

RT:s utsände DX-red 

På lördagseftermiddagen hade man 
kallat till presskonferens som tack va
re det vackra vädret hölls utomhus. 
Här ses representanterna rör de olika 
radiostationerna samlade rör att be
svara de närvarande journalisternas 
frågor. 

Foto: DCasselbrant 
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Svenskbygg~expanderbar 
högtalarväxel med CMOS 

D Högtalarväxlar är något somfranifOr allt funnit användning inom deta(jistledet och dessa 
demonstrationsanordningar har traditionellt utgjorts av specialbyggen. 
D På senare tid har ett par nya,färdiga och allmänt anpassbara system börjat säljas under 
användning av modernare krets- och signaldistributionsteknik än tidigare. 
D Här skildras en sådan ny , svenskbyggd och serietillverkad enhet, som styrs digitalt med 18 
CMOS-kretsar. 

•• Högtalarväxlar i ljudbutiker har hittills 
varit specialtillverkade fOr ändamålet och of
tast monterade på plats. med ett högt pris som 
fOljd. 

Nu finns dock att tillgå på marknaden en 
serietillverkad högtalarväxel med 10 stereout
gångar där signalen bara passerar reläkontak 
ter. Apparatbeteckningen Gamma fOr tankar
na till Bulgarien. men konstruktionen är fak 
tiskt svensk: Utvecklingen har gjorts av Fre
kvensia Gete AB i Upplands Väsby. 

CM OS-kretsar 
rör styrningen 

I konstruktionen ingår 18 CM OS-kretsar 
för sty rning av de 10 reläerna. Dessa är f ö 
fOrsedda med kontakter för S A belastning 
med övergångsmotstånd 0.1 ohm. Kontakter
na bryter högtalarnas bägge anslutningspoler. 
Manövrerin gen sker med "touch"-kontroll. 

Alla funktioner är uppbyggda på en enda 
kretsplatta, på vilken även kontakter för in
och utgångar är monterade. Kontakterna är 
av DIN-typ . Det ger snabb och enkel inkopp
ling av högtalarna, men om man ser det från 
rent teknisk synvinkel ä r nog polskruvar att 
fOredra. eftersom dessa ger ett mindre över-
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Fig 2. Högtalarväxeln är byggd på ett kretskort. Man ser på bilden några 
av CMOS-kretsarna och de 10 reläerna. 

Fig l. Högtalarväxeln Gamf1Ul med tillhörande lysdiodindikator. Upp till 
5 växlar kan sammankopplas. Indikatorn kommer då all visa O-50. 

gångs motstånd. Detta har dock egentligen ba
ra betydelse vid överföring av höga effekter. 
Den försämring i dämpfaktor som kontaktre
sistansen ger är knappast hörbar och hysterin 
kring goda dämpningsfaktorer har också to
nats ned de senaste åren. 

Utjämning bör ske 
röre slutsteget 

Gravare sänkningar av dämpningsfaktorn 
är dock hörbara, och därfOr skall man avstå 
från utjämningsmotstånd i serie med högtalar
ledningarna för att kompensera fOr olika verk
ningsgrad, något som förekommer i vissa kon 
struktioner. 

Denna korrigering bör man i stället göra 
t ex mellan för- och slutfOrstärkare, där så är 
möjligt. Tyvärr finns det väl ingen växel på 
marknaden som har denna finess. som kräver 
två extra reläkontakter och två potentiomet
rar. 

Att helt avstå från justeringsmöjligheter av 
utnivån på ol ika utgångar är inte helt tillfreds
ställande. Hi fi -handlaren kommer förmodli 
gen då att sälja mest av de högtalare som har 
högst verk ningsgrad, eftersom dessa kommer 
att låta bäst. Orsaken är att finna i örats ka-

rakteristik (Fletcher/ Munson-kurvoma): bas
känsligheten ökar med ökat ljudtryck. och så 
gör i viss mån även diskanten. (Detta prakti
seras ibland t o m som ett knep av mindre se
riösa handlare fOr att styra in kunden på en 
speciell högtalare som man i fOrsta hand vill 
sälja av.) 

Display med 
lysdioder 

Låt oss efter denna lilla utvikning om hög
talarväxlars uppbyggnad i allmänhet återgå 
till Gamma-växeln. Till denna finns ett Ijus
display eller indikator som visar vilken högta
lare som är inkopplad. Upp till fem högtalar
växlar kan sammankopplas och indikatorn 
kommer då att visa siffrorna O till SO. Mycket 
tydliga och stora siffror kommer upp. 

Eftersom växeln är utrustad med reläkon
takter kan den_ inom vissa gränser. kontrolle
ra signaler med olika nivåer. Så kan man t ex 
använda växeln fOr att välja förstärkare. Med 
fem sammankopplade växlar kan man då väl 
ja mellan SO stereoförstärkare. 

Priset per växel är I 2S0 kr. Lamptablå 
kostar SOO kr med röda och 6S0 kr med gröna 
lysdioder. • 



.:.. l 
i 

. ; 
' .,:-. ( . ~ , ~ '. 

" , 

Här avgörs kassettens 
verkliga kvalitet 

Örat är ett känsligt instrument. 
Det är med hörseln dina kunder 
avgör hur t ex en kassettinspel
ning låter. Visst kan man mäta 
ljud även på andra sätt. Men det 
viktigaste är vad dina kunder 
själva hör. 
Kassetter f inns, som du vet, i 
olika kvaliteter. Var och en tör sitt 
ändamål. Dina kunder vinner 
ingenting på att använda en bättre 
och oftast dyrare bandkvalitet än 
de har utrustning tör. 

Phi lips har tre bandkvaliteter. De 
säljs tillsammans mer än något 
annat märke i Sverige. 

Standard - ett band i den lägre 
prisklassen. Bra för den som har 
en vanlig okomplicerad kassett
spelare eller vill göra 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
settspelare med Cr02-omkopplare 
och för den som ställer mycket 
höga krav på inspelnings- och 
återgivni ngskva liteten. 

Speltider: Standard och Super 
finns tör 60,90 och 120 minuter. 
HiFi tör 60 och 90 minuter. 

Tryggt att veta. 
Philips kassetter har FFS 
Philips, som uppfann kompakt
kassetten, är ensamma om att ha 
FFS. Det är en konstruktion som 
ökar driftsäkerheten och bidrar 
till en bättre ljudkvalitet. Band-

Informationstjänst 2 

styrningen blir mer exakt och 
bandhastigheten jämn från den 
första centimetern till den sista. 
Risken för bandtrassel är så gott 
som obefintlig. Tryggt att veta, 
inte minst för den som har kas
settspelare i bilen. 

Skulle en Philips-kassett ändå 
krångla så byter vi ut den. 
Inom ett år från köpet. 

PHILIPS 



RT provar 

En Hi fl-toner i toppklass: 
Accuphase T -100 med AM-band 

•• För omkring två år sedan hade jag uppdraget 
att granska 12 kvalitets-FM -tuners för en brittisk 
kollega till Radio & Television. Priserna höll sig 
mellan ca tusenlappen och omkring 3 000 kronor. 
till vilka summor sedan skall läggas motsvarighe
ten till moms och andra pålagor. Det kan erinras 
om. att pri serna i England på Hi fi - och audioma
teriel lik som rena studioutrustningar ofta är patag
ligt lägre än i en del andra länder. beroende pa 
olika faktorer i konkurrensen. Graden av service
ataganden etc spelar ju också in. I dag har priserna 
givetvis ga tt upp i takt med den fortskridande inna
tionen och fördyringen i alla led. Emellertid har j ag 
under loppet av två år ännu inte till något pris fun 
nit en FM-mottagare som kan slå den ock så i RT 
tidigare testade Yamaha eT 7000 i kvalitet och 
prestanda. Den ingick också att titta på i mitt upp
drag. Ulf B Strange. RT:s chefredaktör. anknöt ju 
också i sitt test av Yamaha till mina rön härvidlag 
och i någon mån till våra gemensamma resultat. 

När jag nu tar till orda på nytt i sammanhanget 
tunerprovningar är det därför att RT ju haft ett test 
aven japansk förstärkare som tydligen väckt bety
dande intresse. och att det både i samband med 
detta och med Yamaha-testet fanns intressanta 
sammanställningar av toppkämparna i Japan-ligan 
på området goda FM-tuners. Här kan man se. att 
Accuphase ju intar en hedrande tätposition. Sedan 
ett par månader har jag på den grund haft till prov
ning. subjektiv granskning och värdering en sådan 
FM-tuner. och det står ganska klart. att för sitt pris 
erbjuder den på en del avsnitt i praktiskt bruk och 
under normala driftförhållanden faktiskt punktvis 
bättre egenskaper än sin världsberömda konkur
rent Yamaha. ehuru den senare fortfarande är 
överlägsen i fråga om nästan alla specifikationer 
och mätvärden eller alternativt marginellt bättre på 
vissa punkter. 

T- IOI en ren FM-modell 
Den aktuella tunern. Accuphase T-IOO, är nu in

te bara en FM-mottagare utan tillhandahåller ock
så ett AM-band för mellanvågsområdet 540 kHz 
till 1600 MHz. Yamaha är ju som bekant en ren 
FM apparat. Accuphases FM-område är det i vår 

Av ANGUS MCKENZIE, AMF 
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Fig I. Accuphases modell T- IOO är en kombinerad AM/ FM-mottagare. Skalan har en längd om 245 mm 
med markeringar med 250 kHz intervall. Skillnaden mot FM-apparaten T- IOI är bl a att löptidsindikatorr 
här inte ligger i skalan - vilket är snyggare - utan kommer nere i de rörsänkta reglagen. 
Tunern är en stabil och välgjord apparat med Accuphases kända rörkärlek rör ganska rörtätad kretskon
struktion. Här ingår bl a en frekvenslinjär, 5-gangad avstämningskondensator, dubbla avstämda hf-steg, 
en buffrad lokaloscillator och dubbla FET- eller MOS-tetrodbestyckade ingångar i alla hf-steg. Innanmätet! 
skärmning har gjorts omsorgsfullt och alla slags störsignaler, spurioser och interferensrisker har långtgåen
de eliminerats. 

världsdel gängse. 88 till 108 MHz. - Den direkta 
motsvarigheten till eT 7000 blir då Accuphase 
T-JOI. som är en ren FM-mottagare och väl den 
för svensk publik kanske intressantare. 

FM-delen hos Accuphase omfattar en något irri 
terande japansk typ av koaxialkontaktplugg för 
antenningången . En normalare typ av TV-kontakt 
skulle varit att föredra för denna mottagare. anser 
undertecknad. Man får utöver detta vanliga 300-
ohms balanserade anslutningsdon för bandkabel. 
(Om de svensk levererade apparaterna är annorlun
da har ej granskats. Red) 

Tunerns utgångsstift av phonopluggutförande är 
kopplade till kretsar för varierbar respektive fast 
utsignal - maxnivå blir då 2 V rms för ett största 
sving vid l kHz och källimpedansen här rör sig om 
ca 1,5 kohm. vilket är väl anpassat till gängse an
vändning för mottagaren. Men några varningens 
ord är nog på sin plats i sammanhanget: Om man 
kortsluter den fastlagda utgången av efterföljande 
förfö rstärkarsteg. som i sin tur ansluts någon an-

nan ingång. kommer en utgang med varierbar för 
stärkning att dämpa eller spärra. vilket måste van 
mindre tillfredsställande för det fall man exempel 
vis har anslutit utgången direkt till en bandspelare 
Som botemedel föresl år jag att man ansluter ut 
gången från tunern med fast nivå direkt till bandin 
gången och samtidigt reducerar nivån från den va 
rierbara utgången ganska rejält. 10 dB eller därom 
kring. varpå anslutning sker till förfö rstärkare. Orr 
nu förförstärkaren vid omkoppling korts luter der 
variabla utgången på tunern. kommer ingen upp 
fattbar nivåändring att inträffa i utsignalen till ban 
det. 

Accuphase T- IOO/T-101 tillhandahåller vidart 
phonokontakter som uttag för ett oscilloskops ho 
risontal - och vertikaiforstärkaranslutningar for atl 
man skall kunna få ut signal visande löptidsdistor· 
sionen osv. Ytterligare kontakter av phonotyp gel 
direkt tillgång till FM-diskriminatorutgången uno 
der skylten "Detektorutgång". en detalj vi kännel 
igen från andra högklassiga mottagare. 

Fig 2. Tillverkarens kurvor rör T -100 rörande distorsion resp signal/brusförhål
landet på FM. JfT värdena med dem vår testare McKenzie mätt upp. 
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x:x Alltsedan tidenför RT:s provning av Accuphasesförstärkare (marsnumret J977) har intresset 
bland läsarna varit stortför ett test också av någon av firmans tunerdelar. 
x:x Läsarönskemålen har också tagitfasta på attjä"lförelser med Yamaha eT 7000 kunde vara 

intressanta, och många har noterat de i R T återgivna 'ligasiffrorna "för radiodelar i Japan, där 
Accuphase/Kensonic ligger bra till. 

x:x Vi lät därför vår brittiske medarbetare Angus McKenzie uiföra en bedömning som kom ett handla 
om T-JOO-modellen, vilken till skillnadfrån T-JOJ också har ett AM-band. 
x:x T-JOO har i drift visat sig ha i vissafall utomordentliga egenskaper och är punktvis i stånd att 

ge Yamaha en match. 

Noggrann, mjuk avstämning 
På fronten har Accuphase ett över hela ytan 

upptaget "fönster " för avstämningsskalan. mycket 
större än på Yamaha och mera av traditionell Hi 
fi -tunertyp. Skalorna här omfattar både FM- och 
AM-banden och dessutom finns som brukligt en 
extra loggskala. kalibrerad från O till 10: en detalj 
som förf inte kan se som något särskilt användbart. 

Frontpanelens omkopplare upptar förstås till/ 
frånslaget. FM-stereons autoläge respektive AM
väljaren Fjärrmottagning/ Lokalmottagning. Under 
en klaff i tunerns nederdel har man förlagt andra 
organ som indik atorn för löptidsdistorsion. för 
stärkningsregleringen till AM och FM med för 
valsmöjligheter i nivåhänseende. muting eller brus
spärrens switch med två tröskellägen resp från
koppling till/ frånslaget for multiplexfiltret och om
ställaren for ljusnivå n till skalan, som man kan 

Fig 4. Tillverkarens prestandakurvor för Accu
phase T-IOl avseende dels S/N, dels distorsion. 

Fig 3. Rär har vi den 
i RT redan provade 
förstärkaren Accu
phase Kensonic E-202 
ihop med FM-delen 
av samma design, T-
10 I. Märk tunerns 
utnivåreglage längst 
ned t h. Den har i Sve
rige presenterats enligt 
de nya fR F-normerna, 
och då tär man i mono 
enligt importören t ex 
II dBfför 2 JlV som 
lägsta användbara 
känslighet. För 50 
dB SIN krävs 18 dBf 
eller 4,5 JlV, SIN vid 
65 dBfoch 4,5 JlV :75 
dB. Selektiviteten är 
omställbar i två lägen, 
brett och smalt. 
Stereovärdet för SIN 
vid 65 dBf eller l mV 
är 70 dB. 

reglera upp och ned fran rält intensiv belysning till 
tämligen svagt glödande bara. också detta en ty
pisk trend for påkostade apparater. Ytterligare har 
vi en skjutomkopplare som automatiskt belyser 
löptidsindikatorn då klaffen öppnas och släcker då 
man stänger den ... 

Avstämningen sker absolut jämnt och mjukt 
utan någon märkbar kärvhet eller återgång på rat
ten. Avstämningsexaktheten var en verkligt positiv 
överraskning. i det att största avvikelsen visade sig 
vara blott 100 kHz vid 88 MHz medan flertalet 
övriga frekvenser låg sa nära intill si na reella posi
tioner som ögat normalt kunde urskilja på den et
sade skalan. 

Intill avstämningsskalan har Accuphase sina ty 
piska två "metrar". som vi känner igen designmäs
sigt från andra apparater i firmans program. Här 
har man forst en nollgenomgångsd~tektor kopplad 
till diskriminatorn för exakt avstämning mot fre 
kvens och den andra är den i sammanhanget också 
gängse signalstyrkeindikatorn. här skalindelad 
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från O till 5. Värdena 1-5 representerar antenn
inspänningar om respektive 8. 18.35.800 JlV samt 
38 mY. 

Fyra lampindikatorer finns för att markera före 
komsten av stereosignal. aktivt mpx-filter (urkopp
lingsbart) samt lägena 1-2 för den tysta avstäm 
ningen eller brusspärren som benämnes "muting". 
Också AM -resp FM-skvallerlampor lyser upp då 
motsvarande bandväljare aktiveras. 

Hela tunern mäter 455 X 152 X 355 mm och vik · 
ten är 14 kg. Den är instoppad i ett attraktivt trä
hölje. om man inte väljer att använda den i metall 
bursskicket den egent ligen levereras i för t ex in
byggnad - här kan olika marknader och skilda 
smaker inverka på utforandena. Huvudsaken är 
dock att mottagaren enligt förf:s åsikt är mycket 
lätt att använda. kanske i vissa fall lite mera lättill 
gänglig än Yamaha. där konstruktörerna uppen
bart fått strängt hålla sig till en hårt designbetingad 
lösning i vissa fall. Men allt är ju en vanesak. 

Inte bara lättanvänd utan också högeligen till 
förlitlig befanns Accuphase vara. t o m under prov
ningsperiodens värsta fall av troposfåriska refrak
tioner. Också då gick en stark signal in vid an
vändning aven god riktantenn. som medgav rota
tion och precisionsinriktning mot sändarna (en 
8-elements FUBA på ca 17m höjd). 

En omsorgsfullt gjord AM-del 

Det befanns. att AM-delen fungerade bättre än 
flertalet motsvarigheter. Normalt brukar ju RT in-
te ha intresse av AM-bandförekomsten. men på 
kontinenten och i förf:s hemland tillmäts fortfaran -
de AM betydelse. eftersom många har både lokala 
och fjärran favoritstationer att bevaka i t ex pop
musiksammanhang. AM-delen på Accuphase be
fanns fungera bra. men som brukligt c;lå med en 
tämligen snäv selektivitet och under avskärning av 
högre frekvenser på ett tämligen abrupt sätt -
men å andra sidan förekommer ingenstans rundra
diotransmission med någon diskantrikedom på 
mellanvågsbanden. Det kan måhända intressera de 
svenska läsarna att BBC - härvid i sällskap med 
ett flertal andra medlemmar av EBU, Europeiska 
radiounionen. inforde ett brant skärande filter med ...... 
ingrepp över 4.5 kHz i sändningarna på sin tid. Nu ~ 
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Testresultat 
och mätdata: 
I Angus McKen<.ies jä"lförelse här har han 
ställt ett antal betycklsifulla tillverkardata 
mot ck mätresultat hanfättfram enligtfoUan
ck: 

Parameter Tillv spec 

Den här mätningen avser frekvensgäng och över
hörningsdämpning för Accuphase T-IOO. vänster 
kanal, varvid - 20 dB nivå använts och tidkon
stanten uppgår till 50 !l-S. 
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Reellt uppmätta data Parameter 

Som ovan men avseende höger kanal och överhör
ningen till vänster kanal under identiska betingel
ser med ovanstående. 
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Tillr spec Reellt uppmälla data 
hf-ingångskänslighet Stereodecodern öppnar och 
för 30 dB s/ n (lH F) 2 !l-V 1.3 !l-V sluter vid 5/ 20 !l-V 8.5/28 !l-V 
Spegelfrekvensundertryckning 90 dB > 100 dB Pilottonundertryckni ng. 
mf-dämpning 100 dB > 100 dB J9 kHz 70 dB 74 dB 
Fångförhållande 1.5 dB 2 dB 38 kHz > 80 dB 
AM-undertryckning 60 dB > 60 dB Frekvensgäng 20 Hz 20 kHz +0- 1 dB - Se sepfig 
IM -distorsionsproduk ter Överhörningsdämpning 
av tredje ordningen - 81 dB vid JOO Hz 35 dB l 
Undertryckning av alter- - vid J kHz 45 dB - Sefig 
nativkanal > 60 dB - vid JO kHz 30 dB 
Grannkanalundertryckning 14 dB THD. 1kHz. mono. 100 % < 0.1 % < 0.1 % 
Brusspärrens tröskelvärden. stereo < 0.2 % < 0.2 % 
läge J 10 !l-V Noggrannhet för skalans 
läge 2 40 !l-V indelning mot avstämning "Värsta fa llet" : + 100 kHz 

befanns Accuphase T-lOO börja begränsa fre 
kvensomfånget på AM en bra bit under denna li
mit. 

Tunern är även försedd med ett högdiskantfilter 
av kvitter- och visseltyp. och detta skär ytterligare 
30 dB vid 10 kHz för att eliminera beatstörningar 
eller skillnadsfrekvenser från grannstationer. I mf
delen återfinner vi vidare ett komplext. IC-bestyc
kat filter , gjort för reduktion av väsande och brus 
på frekvenser som ligger nära dubbla mf-frekven
ser - i förf:s fall rör det sig t ex om Londonstatio
nen Brookman 's Park, som sänder ut BBC:s Radio 
4. 

En ferritstavantenn finns, vilken kan hängas upp 
och ned men tyvärr alltid parallelt med mottaga
rens bakre plåt. Det hela medger användaren att 
kontrollera insignalstyrkan, men dessutom kan den 
nominella mellanvågskänsligheten om 15 !l-V i ena 
läget dämpas till 150 !l-V. vilket medger tunern att 
användas i nära grannskap till en mv-rundradio
station. Förutom det knappast urskiljbara visseI
ljudet på Radio 4 kunde inga andra störningar 
märkas, detta vid avsökning tvärs över mellan
vågsbandet. Känsligheten visade sig vara tillfyllest 
för att också fjärran stationer skulle gå in även 
under dagtid med användning av ferritantennsta
ven. Det finns dock antenningångar för anslutning 
aven långwireantenn till tunern. Den hade inga 
som helst svårigheter att ta in och hålla isär starka 
lokalsändare också då den ställdes i "distans"
läget, och den höll helt acceptabel kvalitet på mel
lanvågen. ehuru man får notera, att med det ovan 
nämnda di'bkantfiltrerandet kan ett visst modula
tionsbrum raka induceras i ferritstavantennen un
der somliga betingelser då tunern placerats alltför 
nära husets växelströmsinstallation. Flyttar man 
undan tunern från närheten till en ledning exempel
vis. bör man i flertalet fall märka en förbättring. 
Problemet är allmänt med ferritantenner av den 
här typen. 

MOS-FET-bestyckning, stort mf-fiIter 
Tittar vi på det kretstekniska. befinns att hf-de

lens ingångssteg omfattar två kretsar och att be
styckningen inkluderar MOS-FET både i syfte att 
minska korsmodulationen på ingången och att öka 
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den dynamiska förmågan i hl-hänseende. En 
5-gangad avstämningskondensator och inte någon 
form av kapacitansdiodavstämning används. vilket 
med säkerhet är bakgrunden till att tunerns hf-be
tingade intermodulationsegenskaper är goda. Lo
kaloscillatorn är fullständigt skärmad för att man 
skall undgå interferenser och ej önskvärd störstrål
ning. Mellanfrekvensdelens filter är utformat som 
ett distribuerat 15 elements steg av faslinjär karak
teristik som medger en snävare band bredd med låg 
distorsion än i en del andra fall. Diskriminatorn 
har en bandbredd om 1,2 MHz. ett mycket högt 
värde, åter i syfte att reducera distorsionen. Deco
der delen är av faslåst utformning - PLL-typ -
och arbetar som "Iås" på 19 kHz-underbärvågen. 

Många mätdata i elitklass 
Så långt om AM-delen och den använda krets

lösningen. Då vi mätte FM-delens känslighet be
fanns den i mono uppgå till 1,3 !l-V med utgångs
punkt i IHF-specifikationen om 30 dB S/ N. Medan 
detta överträffar tillverkarens utfästelser står det ju 
klart. att ett antal av förf provade tuner- och recei
verkonstruktioner är marginellt bättre på den 
punkten. Dock är en högre känslighet än 1.3 !l-V 
bara relevant för det fall man enbart har en brist
fällig och lågförstärkande antenn ; utomhusplacera
de, högförstärkande antenner avger åtskilligt högre 
allmänbrus än vad tunerns ingång producerar. 

Accuphase-mottagaren provades med en insig
nalmatning från en 75-ohmskälla och visade sig 
besitta en nästan fenomenalt god spegelfrekvensun
dertryckning, om vilken jag bara kan säga att den 
låg på gränsen till vad mätinstrumenteringen för 
mådde och att det skulle varit riskabelt att försöka 
påföra en ännu starkare spegelfrekvenssignal. Nu 
låg mätningen pä ca 100 dB minus. Inverkan av 
mf-störningar på antenningången låg också på un
der 100 dB, även det förvånande bra. Många tu
ners avger spurioser över band 2 och vissa av des
sa spurii alstrar samma verkan som två stationer 
hörbara på en och samma bärvåg. Två bärvågor 
om I MHz åtskillnad kunde blott avge en detekter
bar intermodulationsprodukt av tredje ordningen 
då båda låg på 16 m V i styrka, således alstrande en 
distorsionsförekomst i im-hänseende om ca 82 dB. 

Det är ett värde som mycket få mottagare kan pre
stera. Närvaron av lokaloscillatorfrekvensen - in
verkan på antenningången - var urskiljbar vid 
blott 12.5 !l- V, ett av de lägsta mätvärden förf nå
gensin noterat. Det kan anses definitivt fastslaget. 
att tunern icke kommer att vålla någon som helst 
interferens med andra mottagare. också om de be
finner sig i tätt grannskap. 

Mottagaren nådde upp till sin övre tonfrekvens
nivå ut inom 3 dB vid begränsarinsats relativt bara 
0,8 !l-V. och sålunda bör inget hörbart svävande 
kunna uppstå på grund av snabba reflexioner från 
flygplan, inte ens då de passerar på låg höjd i 
grannskapet. 

Begränsaren är operativ vid antingen 10 eller 40 
!l-V och stereo/ monoomkopplaren har sina insatser 
vid 8.5 och 28 !l-V respektive. 

Det gick att nå ett S/ N om 50 dB i mono i när
varo aven ton med frekvensen I kHz. dvs vid mät
ning enligt IHF. vid en in signal om 7 !l-V. Stereo 
krävde dock de uppgivna 28 !l-V. vi lket hur som 
helst är ett bra värde vid flertalet jämförelser. 

AM-undertryckningen. specificerad som 60 dB, 
befanns vara åtminstone så god som specats av 
tillverkaren, men det är hur som helst synnerl igen 
svårt att mätmässigt säkerställa ett värde under 
detta. 

Infångningsindex har uppgivits till 1.5 dB men 
kunde inte fås till bättre än 2 dB, tyvärr. Jag för
binder detta med mottagarens uppseendeväckande 
goda flank branthet/ selektivitet och mf-passband 
snävare än genomsnittets. vilket visserligen resulte
rar i bara ett godtagbart värde på infångningsindex 
men däremot avsätter en gediget bra grannkanaI
dämpning med 14 dB. Det är väl här i synnerhet 
som T- lOO är överlägsen Yamaha CT 7000. som 
vid mina mätningar gav 6 dB för grannkanaIunder
tryckning i tunerns normala mf-bandbreddsläge. 

Mycket låg interferens 
Den remarkabla grannkanalförmågan hos T-IOO 

medger dess användning till att motta svaga sända
re vilka ligger tätt intill starka stationer och detta 

. då med mycket lägre interferens än vanligt hos be
ståndet konkurrerande tuners. Här har vid jämfö
rande prov Yamaha-tunern av och till producerat 



TEAC A-400, ett kassettdäck med exceptio
nellt bra data. ~tapelbart och frontmatat. Ny 
bandmekanism, inifrån och ut. Färre meka
niska kopplingar ger säkrare drift och längre 
livslängd. Kassetten läggs in vertikalt. Det 
minskar gravitationskraftens belastning och 
risken för bandtrassel. 
Här bredvid ser du senaste test-resultaten 
från HiFi-institutet, källa HiFi-handboken. 
TEAC A-400 kostar 1.800:-* och med 
tanke på test-resultaten borde A-400 kosta 
det dubbla l 
Vill du meta mer om TEAC och A-400, så 
tala med din HiFi-handlare eller direkt med 
oss. 

Ljud från Martin Persson! 

TEAC® 
-det bästa som hänt 

sen bandspelaren kom! 

• 
TEAC A-400 
Hölje .... ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rä, me a 
Tillverkare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T eac Corp., Japan 
Generalagent ..... . . . t •••• • ••••• Ing.firma Martin Persson AB" 

Särskilda egenskaper. . . . . . . . . . . .. Separata om k. för förmagnetise· 
r ing och korrektion - Ljusdiod för toppnivåindikering -
2 st vred för bandtransporten - Speciellt konstruerad 
mekanik för vertikal bandför ing. 
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Utdrag ur HiFi-handboken 1976177 sid 319. 

• Ca-pris 

Martin Persson AB, Box 191 27, Sveavägen 11 7, 10432 Stockholm. Telefon 08/23 3045, Tillverkare av MP-högtalare, generalagent för TEAC och SENNHEISER. Expert på ljud . 
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Japanerna svårflirtade 
på området FM-mottagare 
Vem älskar AM -lyssning? 

o Angus McKenzies granskning av den AM-bandbestyckade Accuphase-varian
ten har givit Ulf B Strange anledning till några reflexioner. 

•• På området tuners kan vi vänta oss ett genom
brott fOr avancerad kretslösning i också tämligen 
prisbilliga mottagare från Japan. 

Det är utan tvivel japanerna som ryckt upp tu 
nerdelarna till en standard som svarar mot övrig 
elektroniks. Jämsides med högtalare och pick uper 
var FM -delarna under den tidigare Hi fi-epoken 
verkligen något av "svaga länken" . På den tiden 
svarade några USA -företag för praktiskt taget alla 
framsteg och for all kvalitet på området. 

Japan " inget radioland" .. . 

Det är en lite avig situation for japanerna pa ra
diofronten: Medan man på sin hemmamarknad har 
en gigantisk publik för förstärkare. kassettdäck etc. 
är intresset fOr goda radiodelar svagt. Allt är fOrvis 
so relativt. men "japanen lyssnar inte på radio". 
har RT-red manga gånger fått höra i Japan av be
tänksamma bransch män. Så japanerna har fått 
konstruera och utveckla sina goda radiodelar till 
stor del för exportmarknaderna. Men nu tänker 
man forsöka ändra på marknadsbalansen lite. Till 
1977 - 1978 års andra halvlek. så att säga (japa
nerna har nämligen två modellprogram per år. fast 
vi knappast berörs av saken) kommer nämligen 
från både Technics, Kenwood och andra firmor 
nya. högutvecklade tunerdelar som alla är ute efter 
skalpen på Yamaha .. . 

Technics t ex har inför ett antal inbjudna fack be
dömare. däribland red, låtit sin senaste skapelse de
monstrera kantvagåtergivning ... Det har knap
past någon FM -tuner fOr mått tidigare. men nu är 
det tydligen dags att börja kriga med sådana saker 
som man övertagit från forstärkeriet! Kantvågen 
var hur som helst perfekt. 

Skivornas överlägsenhet 

Varfor anser inte japanerna rundradio som na
got medium att odla? Ja. självfallet måste det till 

ett svagt porlande eller "gurglande " på Radio 
3/ BBC Wrotham. under icke-typiska konditioner 
med troposfårskiktrefraktioner etc. medan T- 100 
ännu inte har visat något tecken till sådan interfe
rensbenägenhet. 

Dessutom återges lågeffektade och svaga statio
ner i nära grannskap till BBC :s lokalsändare med 
t o m lägre interferens än vad också Yamahan är 
mäktig. Alternativkanalresponsen låg bättre än 60 
dB. ett utmärkt värde! . 

Signal/brusförhållandet är i såväl mono som ste
reo berömligt bra i närvaro av starka signaler. Tu
nerns egen brus ligger så långt under det för någon 
transmission som kan tänkas äga rum. att det 
framstår som försumbart. S/ N i mono. ovägt värde 
relativt fullt sving. mätte t ex 77 dB vid l mV insig
nalstyrka. I stereoläge hade värdet fallit till bara 
70 dB. Går vi över till att titta på bruset vägt med 
CC/R-normerat filter. bli r" det heller inte dåligt. 
- 76,5 dB i mono och på nytt - 70 dB för stereo. 
Om jag får relatera det här till mina lokala forhål 
Ianden innebär saken, att också de vägda värdena 
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stor del bero på utbudet i etern från de lokala sta
tionerna resp riksnätet NH K. Men den enorma 
kvalitetsnivån hos den inhemska skivindustrin må
ste ocksa inverka. Japanen har en värld av oslagba
ra pressningar och musikslag att välja mellan. Vid 
besök i Japan har jag också framkastat tanken att 
den minst sagt störda elektriska atmosfären över 
stadsgyttret och de väldiga skillnaderna i bebyggel 
sens fysiska höjd - ruckel bredvid skyskrapor -
inte precis gynnar mottagningen. Å andra sidan är 
väl Japan världens TV-tätaste land ... men mot
tagningskvaliteten är också växlande med ibland 
rätt svåra störningar i signalen och krav på antenn
tekniken. 

Övermodulera de sändare 

Att de japanska konstruktörerna av radiodelar 
blir lite kluv na till fOljd av avsättningsläget kan 
man förstå. De har dock ingen annan erfarenhet av 
praktisk drift än vad landet självt kan tillhandahål 
la, och här tror jag mig ha kommit på en detalj som 
kan belysa forhållandet: 

Vid RT-testet av Yamaha CT 7000 fick vi ju 
samma resultat som Angus McKenzie kommit 
fram till på sitt håll. nämligen att man nödvändigt
vis får ämre mätvärden för mf-delen då den om
kopplas fOr sitt bredbandigare läge. Den optimala 
passbandformen var li te överraskande att hänfOra 
till det smalare läget. För detaljer. se testet i RT 
1976 nr 10. En förk laring till den här preferensen 
- utom detta med att de keramiska filtren inte lå
ter sig trimmas - kan va ra att de japanska radio
sändarna konstant är övermodulerade med 200 
procent. av orsaker som för alltfor långt att ga in 
på här. Da får man' våldsamt skärande s ljud t ex. 
och de lokala konstruktionerna bör rimligen ha in
fluerats av fOrhållandet. Härav beteendet ifraga om 
mf-karakteristiken. 

representerar en ca 8 dB lägre brusförekomst än 
vad som uppstår i den typiska länken från kontri
butions- och programkontrollen i the Broadeasting 
House kedjan igenom över den pulskodmodulerade 
länken till Wrotham och vidare ut genom Wrot
ham-sändaren. Vid nivån 100 /-LV hade det ovägda 
mono-mätvärdet blott minskats med I dB. I stereo 
blev då siffran - 59,5 dB, vilket klart pekar på ök 
ningen av brusets förekomst i den relativt svaga 
stereosignalen. 

Det omkopplingsbara mpx-filtret befanns excel
lent. och det ger en 19 kHz-rest om blott - 74 dB 
som sämst i jämförelse med toppnivån ut. där 38 
kHz-bärvågen hade undertryckts mer än 80 dB. 

Inget gurglande. väsande eller visslande kunde 
avhöras vid inspelning på såväl kassett som band
spelare. och av allt att döma kan all inspelning från 
tunern försiggå problemfritt. 

Frekvensgången fornämlig 

Frekvenskarakteristiken i såväl mono som ste
reo befanns förnämlig med bara en enda decibels 

Vem viD ha AM? 

Avslutningsvis skulle jag vilja kommentera An
gus något: Det vore intressan t att veta. huruvida 
någon större andel svensk pu blik ägnar sig åt att ta 
in AM-stationer? Jag tror det inte. Läget som An
gus utgår från är att for en miljonhövdad Europa
publik är det lockande att syssla med något slags 
musik -DX-ing, och antalet AM -stationer är ju ock
så stort . som i USA. Många jag känner i Europa
Iänderna använder dock inte sina AM-band till mu
siklyssn ing: De säger, att de inte sällan misstror 
den lokala nyhetsservicen och därfOr gä rna letar 
upp vad någon annan landsändas stationer eller 
t o m vad grannlandet sänder ut i nyhets- och kom
mentarväg. Någon gång inverkar också t ex religiö
sa och kulturella skäl - en viss AM-station har då 
en speciell profil som blir "säljande" . 

Vi i vårt land har ju bara våra riks-F M-nät och 
inget annat (jag talar inte om folk som t ex gillar att 
folja Kustradiotrafik etc). För oss är ju FM -stereo 
vidare något alldeles nytt och okänt, medan man i 
England. Tyskland. Frankrike och Holland etc har 
haft denna distributionsform i åratal. Kanske är det 
därfor man där ofta tycker det är trevligt att pula 
på några extra antennelement och börja med AM 
stationsjakt över gränserna? FM -programmen kan 
ju faktiskt bli lite väl lokala ibland. 

Dock, hela radiosituationen är ju en annan i des
sa länder än hos oss med vår topografiska struktur 
och våra monopolsändarnäts täckning. Ibland und
rar jag mot den bakgrunden vad vi egentligen skall 
med alla dessa sofistikerade detaljer och prestanda 
till på FM -delarna? Att detflllns svåra lägen. dålig 
signaltillgång etc skall jag gärna själv vittna om. 
Men det är ändå långt ifrån utlandets situation! 
H ur många känner igen sig från Angus resone
mang med stora riktantenner. rotorer och mätning
ar på lokalsändare relativt andra landsändars? OK. 
det är absolut aktningsvärt och professionellt. men 
är det i dag representativt för oss? Jag tvivlar. 

Men kanske får mellanvågslyssningen och allt 
det där ändå en renässans hos oss? Kanske en fak 
tor som det stora ulandsintresset medfcir att t o m 
kortvågs banden blir attraktiva framöver? Eller 
kommer satellitdistributionen av t ex nordiska pro
gram att bli det alldeles dominerande på våra 
breddgrader? 

J ag tror personligen inte att det ena behöver ute
sluta det andra, och att det faktiskt finns tecken till 
att en utvecklad radioteknik på nytt blir intressant, 
nu då vi har FM och FM-stereo i mycket goda 
mottagare. Dessa hör hemma i Hi fi -anläggningen. 
men vad säger att inte äldre dagars mångbands
mottagare dyker upp igen. i ny, miniatyriserad och 
designanpassad form? • 

U S 

fall vid 20 Hz och likaså omkring 15.8 kHz. Vid 
15 kHz hade tonkurvan gått ned bara 0.5 dB i bå
da kanalerna. och denna totala frek vensrespons 
hör till de allra bästa förf någonsin har mätt upp i 
forening med en god 19 kHz-dämpning. 

V ärdena för överhörningen resp frek vensgången 
återfinns i flg som är renritade från AMF-Iabbets 
skrivarregistreringar. Av dessa framgår. att separa
tionen hos tunern under 3 kHz går under brusgrän
sen hos mätinstrumentringen kopplad till mät
objektet-tunern. Under det att tillverkarens specifi
kation antagligen refererar till diskreta frekvensers 
separations- och överhörningsvärden. föredrar jag 
att mäta upp dem med alla deras övertonsbi ldning
ar och bruskomponenter. och det är av detta skäl 
som undre brusgränsen satts vid bara - 44 dB, re
lativt nivån vid vilken responsmätningarna gjor
des. Också vid 10 kHz ligger överhörningen på ba
ra - 41 dB. och det är så där Il dB bättre än vad 
data lovar. Alltså får överhörningsegenskaperna 
hos tunern bedömas som höjda över all kritik vid 
alla normala användningar av mottagaren. dvs för 



Tillverkarens 
data Accuphase
tonern T-tOO: 
FM-delen mono: 

RT provar 

Stereo och brusspärrgräns: 
SC A -frek vensundertryckning : 
19 kHz, 38 kHz 
frekvensundertryckning: 

2-stegs omkoppling vid 5 /lY och 20/lV 
60 dB 

70 dB 
AM-delen: 
Känslighet : 15 /lY i fjärrläge 
Känslighet: 150 /lV i lokal-läge 
Signal/brusförhållande: 50 dB 

Känslighet : 2,0 /lV. minsta användbara känslighet 
2.0 /lV. 40 dB S/ N 

(I mY insignal till antennen , 30 % modulation vid 1kHz) 
Distorsion: inte över 0,5 % 

4.5 /lV . 50 dB S/ N 
Signal/Brusforhållande: 75 dB vid 200 /lV insignal 

( I m V insignal till antennen. 30 % modulation vid 1kHz) 

Distorsion: (vid 50 /lV insignal. 100 % modulation) 
100 Hz : inte över 0, 1 % 
1000Hz: inte över 0.1 % 
10000 Hz : inte över 0,1 % 

Intermodulationsdistorsion: inte över 0,2 % 

Selektivitet: 30 dB 
Spegelfrek vens
undertryckning: 
MF-dämpning : 
Filter mot kvitter etc: 
Utsignal : 

70 dB 
60 dB 
- 30 dB vid 10 kHz 
0.6 V (30 % modulation) 

(antennens insignal I mY. 100 % modulation 70 Hz : 7 kHz = 4 ;1) Övrigt: 
Frekvensgång: + 0, - I dB 20 Hz till 15000 Hz Avstämningskondensator : 
Selektivitet: 70 dB 
Infångningsindex : 1.5 dB 
Spegelfrek vens
undertryckning: 
MF-dämpning: 
Störsignal-undertryckning: 
AM-undertryckning: 
Utsignal: 
FM-delen stereo: 

90 dB (100 MHz) 
100 dB 
100 dB 
60 dB vid I mY insignal 
2.0 V 

FM : 
AM: 

Utgångsimpedans : 
Fixed : 
Controlled 

Antenningångar FM : 

Instrument : 

Frekvenslinjär. 5-gangad 
3-gangad 

200 ohm 
2.5 kohm 
300 ohm balanserad. 75 ohm obalanse
rad 

Känslighet: 20 /lV vid 40 dB S/ N 

Signalstyrkernätare 
Nollgenomgångsdetektor-instrument 
Löptids-dist meter 

Känslighet: 45 /lV vid 50 dB S/ N Strömforsörjning: 
Signal/brusfOrhållande: 70 dB vid 2 mY insignal Spänningsomkopplare for 100 Y. 117 V. 220 V. 240 Y 50/ 60 Hz 

Effektförbrukning: 26 W Distorsion : (500 /lY insignal , 100 % modulation) 
100 Hz: inte över 0,2 % 
1000Hz: inte över 0,2 % 
10000 Hz : inte över 0 ,5 % 

Halvledarbestyckning: 7 FET. 45 transistorer. 9 IC. 43 dioder 
Dimensioner : 
445 X 152 X 355 mm (b X h Xd) 

Frekvensgång : + 0 dB. - I dB 20 Hz till 15000 Hz Vikt: 14 kg netto. 18,3 kg i förpackning 
Pri s: -Kanalseparation: 35 dB vid 100 Hz 

45 dB vid 1000Hz 
30 dB vid 10 000 Hz 

Importör av Accuphase rDrstärkare och tuners är Audio Stockholm AB, 
Storgatan 29, 11455 Stockholm, tel 08/630230. 

hemmabruk. 
Klirret eller THD för monokopplad mottagare 

vid fullt frekvenssving blev som sämst 0,1 % di 
storsion och väl är det eftersom. uppriktigt sagt. 
detta är gränsen for vad mitt labbs encoder/genera
tor kan prestera. I stereoläge hade dock distorsio
nen stigit till ganska precis 0,2 %. vilket fortfaran
de hör till de goda noteringarna som merparten av 
tuners inte kommer upp i. Jag kan understryka att 
det här värdet i praktiken är vida bättre än någon 
annan tuners, om man samtidigt beaktar forekoms
ten av den rDrnämliga grann kanal undertryckning
en. Y ärsta distorsionsrDrekomsten visade sig under 
alla förhållanden vara med en kanal uppmätt och 
höger - vänstersignalen påford med 50 % devia
tion, vilket gav mätvärdet 0,3 % distorsion. Det är 
dock inte otänkbart, att denna lite högre siffra kan 
ha sitt ursprung i den encoder som tunern provades 
med. 

AM-bandet speciell rördel 
Det faller sig på en rad punkter naturligt alljäm

fora den här Accuphasetunern med Yamahas CT 
7000. Det står klart, att den senare ger t ex bättre 
distorsionsvärden överlag - förutsatt all ingen in
terferenssignal är närvarande - men i mitt fall 
sker då en jämförelse också med beaktande av all 
praktikfallet är sådant, all BBC håller åtminstone 
0,2 % distorsion i sina program vid toppniva och 
ut från prograrnkontrollcentralen samt vidare till 
publiken. Yidare är det ju så, att alstringen av di 
storsion under studio- eller konsertsalsbetingelser 
kommer att överträffa detta värde innan ens signa
len når programkontrollborden. en nivå da om ' 
kanske totalt 0,4 % är inte orealistiskt att förutsät
ta. Det är heller knappast oskäligt att anta. att den 
genomsnittliga live-broadcastsituationen involve
rar omkring 0,5 % distorsion i program material-

topparna. På så vis torde skillnader om O, 1- 0,2 % 
i de två jämforda mottagarna knappast bli hörba
ra, förf kunde i varje fall icke urskilja någon hör
bar skillnad i ljudkvalitet från de två tunerkon
struktionerna. 

Den sida som är speciellt stark hos Accuphase 
har att göra med tunerns grannkanalprestanda. vil
ka verkar vara högst reella. I vissa användarsitua
tioner kan sådant fålla avgörandet för den som gör 
jämförelser. Här har man dessutom ett bra AM
band, men den som söker ett sådant kan ju också 
titta på den tidigare i RT punktvis uppmätta och 
granskade Yamaha eT 600. som utöver AM
bandförekomst också besitter utmärkta FM-pre
standa, i några fall faktiskt bättre än de man rela
terar till CT 7000! Accuphase erbjuder vidare för
nämliga data ifråga om frekvensgång, brusfrihet 
och låg överhörning. Tunerns allmänna upplägg
ning och dess ergonomi får anses bidra till att göra 
den högeligen rekommendabel , trots sitt höga pris. 

(RT:s kommentar: Förhållandena i England. 
som Angus McKenzie refererar till , är närmast de 
omvända mot i Sverige. där priset på Accuphase 
T-lOJ. den modell som mera än T- lOO har intresse 
i forsta hand i vårt land. ligger på cirka halva Ya
mahans svenska utpris, om vi är något så när kor
rekt underrättade). 

Allt som allt, på vissa punkter finner jag att mi
na preferenser for Yamaha nog måste få träda till
baka till förmån for Accuphase. Ty praktikfallet 
kan mycket väl vara sådant. att för många använ
dare i goda radiolägen och med effektiva antenner 
kan förbättringen i fråga om undertryckning av 
närliggande störsignaler - t ex då mottagningen 
sker i stereo - bli av ganska avgörande betydelse. 
Tyvärr har några bandinspelningar jag gjort under 
de senaste månaderna med Yamaha-tunern blivit 
forstörda for mig p g a det lilla gurglande störlju-

det som hörs från den. Den fOrbällring om 8 dB 
som gäller för grannkanalprestanda kommer i 
praktiken att ge intrycket av ännu mera. därfor att 
med envar dB man kan fora upp på förbättringsba
lansen reduceras interferensen i sig med åtskilliga 
dB. 

Dock. jag vill eftertryckligt klargöra. att jag fort 
farande betraktar Yamahas CT 7000-tuner som 
det yppersta som finns i fråga om uppmätta pre
standa på bred front. särskilt då audiosektionen 
och hf-delen. Skillnaderna kan i vissa andra av
seenden vara akademiska. 

God antenn något av ett krav 

Accuphase kräver ganska klart en god antennin
stallation för att medge fullt utnyttjande. Dess för 
måga all ta emot och ta in fjärran stationer med 
ibland avsevärt lägre genomsnittlig interferensbild-
ning låter ana att antenner som den 8-elements Fu-
ba, vilken tidigare nämnts, eller de större modeller-
na från t ex Jaybeam m fl kommer att dra in också 
rejält avlägsna sändare mycket effektivare än de 
gängse tre-elementsmasterna som den lokala radio
handeln brukar tala för. Men givetvis kommer en 
högforstärkande antenn också att öka styrkan av 
den lokala sändarens signal in. så risken för över
styrning kanske måste mötas med att en dämpsats 
installeras. Den fulla potentialen av högdirektiva 
band 2-antenner kan bara utnyttjas om man också 
fOrser dem med en bra antennrotor. Det finns på 
den brittiska marknaden en hel del att välja mellan 
till priser mellan 25 och 45 pund (l pund sterling 
motsvarar sommaren J977 ca 7:75 kr). Personli-
gen rekommenderar jag speciellt CDR AR 22-mo
dellen, där det ingår en liten kontrolldel som kan 
forläggas nära Hi fi -tunern. Denna kontroll för- ... 
binds med bara fyra ledare till antenn rotorn. Mo- ~ 
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RT provar 

Valbara fllter for faslinjäritet 
eller for distans mottagning 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L _________ _ 

7 17 

Fig 5. Accuphases tuner T-IOI är den rena FM·modellen, ur vars kretsschema 
vi här återger "Ifdelen, som har några intressanta drag. Som synes 
är den övergripande lösningen valbar bandbredd enligt en variation 
på nu gängse tema. EJier den inledande diodräckan uppträder en bandbredds
väljare med två lägen. Det smala "If-filtret märkt BPF l är flrbikopplingsbart, 

'8 

så alt signalen passerar direkt till filter 2 och därpå till nr 3. De två 
sistnämnda är bredare ochfasli,yärt uiformadefår man den högre 
bandbredden. Det är alltså de två filtren 2 och 3 som egentligen står 
for detta med distribuerad,fasli,yär etc som Accuphase tar upp i sin 
beskrivning. 

torn till denna bör förläggas betryggande fastsatt i 
toppen på en metall mast. som stramt förenas med 
skorstenen. Antennen bör vidare monteras hori 
sontellt. sa att dess tyngdpunkt och balans befinner 
sig på ett kort maströr med en höjd om inte mer än 
en meter över motorns överdel. detta för att minska 
vindfånget etc. 

r - - - - - - - .2!'~ 2SC1..8~ - ~~:2.S~1_ - - - - - - - - - - -1 
I ' v U5 0 ,s"H I 

Man blir lätt överraskad över att upptäcka hur 
man inte sällan är i stånd att ta in en hel rad fjär 
ran stationer och detta med imponerande signal
styrka. fastän mottagningen naturligtvis är i hög 
grad beroende av atmosrariska tillstånd och luft · 
tryck (om de barometriska trycken kan härvid i 
stort sägas. att ju högre. desto bättre!) 

... en del saknas på Accupbase 

2 7mA 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

'700-0001-01' I 
FOR "76- 90MHz" I 

('700-0001-02' ) I 
TUN'NG ö' ti FOR "88-108MH~" I 
~------------------_____________ J 

" 

Måhända är det en brist att Accuphase inte ock
så har ansett det lönt att bygga in den annars van
liga "kvasistereok nappen". d v s en separationsreg
lerande krets som över 10 - 12 kHz börjar lägga 
ihop kanalerna för att man skall undgå värsta bru
set vid svag insignal. Förf skulle också gärna vi lja 
se en utgång för hörtelefoner på Accuphase. om 
vilken tuner alltså kan sägas. att den inte alls är 
lika rikligt finessförsedd som Yamahas eT 7000 
men att den i gengäld är prisbi lligare och har myc
ket goda data överlag. • 

Fig 6. Ingångs delen till tunern T-IOI, snarlik den till T-lOO, som McKem.ie granskar. En lyckad 
kretslösning innebär i synnerhet blfffertsteget som bildas av Q 12 i 'the front end ". Detta steg ger 
ökad stabilitet åt lokaloscillatorn ochforhindrar s k pulling, dvs att oscillatornsfrekvens ändras 
vid avstämning på ej önskvärt sätt, något som enklare konstruktioner kan drabbas av. 
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Plötsligt verkar vissa andra 
kassettdäck vara leksaker. 

Nakamichi 600. 
Signalbrusavstånd: bättre än 68 dB. 
Frekvensomfång: 40 -:- 18.000 Hz ± 3 dB. 
Svaj : mindre än 0,17 %, vägt toppvärde. 

Titta på Nakamichi 600. Kassettdäcket med 2 tonhuvuden. 
Med sådana data och egenskaper att det egentligen inte 
skulle jämföras med andra 2-huvud-kassettdäck. 

Låt oss först ta dynamiken. 
Med 600:an kan du göra inspelningar med en överstyr

ningsreserv på upp till + 7 dB utan distorsion. Något som 
du inte kan göra med andra kassettdäck därför att inga 
andra har de tonhuvuden och den IM-suppressorkrets 
som gör detta möjligt. 

Titta sen på frekvensomfånget. 
Andra tillverkare av kassettdäck är stolta om de kommer 

upp till 15.000 Hz. 600:an har garanterat minimumdata 
40 - 18.000 Hz ± 3 dB. Och svajet, mindre än 0,17 %, 
behöver du faktiskt inte bry dig om. 

Men det här räcker inte. 6oo:an har ytterligare många 
egenskaper som du inte finner i många andra kassettdäck. 

Nakamichis exklusiva "Focused Field Crystal Permalloy 
Head". 

Inbyggd testton för kalibrering av Dolbynivån. 
Trimbar Dolbynivå, bias och IM-suppressor. 
Toppvärdesvisande instrument från - 40 till + 7 dB. 
Räkneverk med minnesfunktion. 
Separata bias- och equalizeromkopplare. 
Mastemivåkontroll. 
Till och med möjlighet till obemannad in- och avspel

ning med yttre timer. 
Vi skulle kunna fortsätta med mycket mer. 
Det är bara Nakamichi som kan ha gjort 6oo:an, kassett

däcket med 2 huvuden som låter som om det hade 3. 
Lyssna själv. Hos din hifi-fackhandlare. Eller rekvirera 

broschyr och läs om allt som Nakamichi 600 kan. 

N A KA M I C H I Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna. 8 MEDLEM AV SVENSKA Hi Fi INSTITUTET 



Bygg själv 

Mångsidig pulsgenerntor 
~ En god pulsgenerator är nyttig inte blott vid arbete med digitalteknik utan också för en rad 
andra applikationer. 
~ Det bygge vi presenterar här är mångsidigt användbart med flera olika utsignaler och 
styrmöjligheter . 

•• Pulsgeneratorn är uppbyggd för att passa 
till både TTL och annan logik, t ex CMOS. 
Den har även möjlighet till triggning och 
grindning från extern signalkälla. Frekvens
området är l Hz - 12 MHz och pulser från 
40 ns till 40 ms kan erhållas. Det finns tre 
separata utgångar: positiv och negativ TTL 
samt variabel nivå. Alla utgångar är avsedda 
for 50 ohms last. 

Styrbar oscillator 

Oscillatorn är uppbyggd kring TS l och TS 
2 samt andra halvan av IC l . C l - C7 och 
R5 är de komponenter som används får att 
välja önskad frekvens (PRF). Med R3 juste
rar man den undre och med R6 den övre 
gränsfrekvensen. Med SK2 (Gate/Trigg) kan 
yttre trigg kopplas in. I läge enligt schemat 
kontrolleras oscillatorn, så att den stoppas om 
en positiv signal ansluts till ingången. Detta 
läge används får att grinda oscillatorn. Med 
omkopplaren i läge trigg får man en puls ut 
får varje positiv flan k på insignalen. 

Av LENNART GILANDER 

.. 
Rl 

•• 

5KZ , 
t-i~: 
t-i~ , 
t-i~1 
I-;~: 
H~I 
Hfll-O I 

.s 
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Oscillatorpulserna går sedan till IC2 som är 
en monostabil multivibrator. och vi får pulser 
vars längd bestäms av C9 - C 13 eller R l 7 
samt R 18. Med R20 justeras den maximala 
pulslängden inom arbetsområdet. I de fall 
man behöver 4-kantvåg kan TTL-drivstegen 
anslutas direkt till ingången på IC2. Positiva 
och negativa pulser till puls utgången kan väl
jas med SK5. Detta påverkar inte TTL-ut
gången, som även har en invers utgång. 

Med R26 justeras utnivån i pulsutgången . 
TS6 och TS7 arbetar i parallell får att medge 
50 ohm extern last. TS8 är en skyddstransi
stor som öppnar om spänningen över R28 el
ler R32 skulle bli får hög. Därigenom skyddas 
sluttransistorerna vid kortslutning av utgång
en. D4 och D5 skyddar utgången mot utifrån 
kommande spänningar. 

Nätdelen är enkelt uppbyggd med två IC
stabilisatorer. 

Okomplicerad montering 

Montera fö rst alla småkomponenter. På 
dioderna är katoden märkt med ett bredare 
gult band. TS l är markerad på höljet beträf-

R/T 

'bSb '6~2b' 
_______ 5,11" 

pao R/S 

R/V PBP 

• '8 

Lt 12 

+ 

rande benkonfiguration. Lysdioden monteras 
med den avfasade kanten mot jord. Alla be
teckningar på kretskortet återfinns i schemat. 
Kylflänsarna monteras på TS6 och TS7. 

Frontpanelen borras enligt skiss och textas 
med s k gnuggisar. I bakstycket görs hål får 
kabelgenomfåringen och fästskruvarna får 
IC-stabilisatorerna. Därefter monteras kom
ponenterna på panelerna. Till IC-stabilisato
rerna bör man använda kiselfett för kylning
ens skull. 

Fästhålen i sidoskenorna borras upp till 3 
mm och kortet monteras på distanserna 10 
mm under dessa . Därefter monteras och in
kopplas främre och bakre panelen. 

Oscilloskopövervakad trimning 

Med SK2 väljs ett av de mittersta frekvens
områdena och med R3 justeras nedre gräns
frekvensen . Med R6 justeras övre gränsfre
kvensen och med RIO 4-kantvågens sy mme
tri. Dessa tre justeringar påverkar varandra 
och behöver därfor upprepas några gånger. 
Med R20 justeras pulslängden så, att den blir 
något längre än den kortaste möjliga på när-

os 

+1,& 

e" 

C;.--r--+' 

TTL 
Fig l . Schema över den kompletta pulsgeneratorn. 
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Byggsats såklart. 
Det är både kul och lönande. Och det helsvenska Sentecsystemet 

kan du komplettera och bygga ut som du själv vill. Skulle du 
trots noggranna anvisningar göra något fel så justerar vi bygget kostnadsfritt inom ett år. 

Sentecs skivspelare DT8 är direkt· 
driven, vilket innebär att tallrik 
och motor byggts ihop till en 
enda rörlig del. Motorn drivs med 
likström från ett separat nät
aggregat, och en givare korrige
rar strömmen vid minsta avvikelse 
från inställt varvtal. 
Vid leverans är skivspelaren för
beredd för montering av SME
tonarm men flertalet övriga ton
armar i marknaden kan monteras 
med hjälp aven speciell täck
platta. 
DT8 är en tilltalande hel metall
konstruktion av högsta kvalitet 
och levereras som lättmonterad 
byggsats med servomotor och 
elektronik färdigmonterad och 
kontrollerad - SENTEC garan
terar resultatet. 

r---------------~ I D Sänd mig mer information om I 
I Sentec skivspelare. I 
I D Sänd mig mer information om I 

Sentecs nya 4-kanal system. 
I D Sänd mig information om I 
I Sentecs hela program. I 
I Namn I 
I Adress I 
I I 
I Postnr I 
I Postad r I 
I SENTEC AB, Upplandsgatan 39, 113 28 Stockholm. I 
L _________ ___ ___ ~ 

SENTE(] A~ 
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Bygg själv 

--T Komponentrörteckning: 

C l. C14. CIS, 
C16, C17. CI8 
C2. CI3 
C3. CI2 
C4. CII 
CS . C 10 
C6. C9 

I 
C7 
C8 
C19. C20. C21 

j 
C22, C23. C24. 

---'--- .' C2S . C26 
C27. C28 
C29. C30 
DI . D2. D3, D4. 
DS. D6. D8 
D7 
D9 
ICI 
IC2 

, IC3 

II
IC4 
IC S 

I LI.L2 

1~1 , R2 
I 

22 P Ker 
330 p styrol 
3.3 n styrol 
33 n polyester 
330 n polyester 
3.3 Il- polyester 
33 Il- 10 V tantal 
ISO p keramisk 
22 Il- 16 V tantal 

I n keramisk 
470 Il- 40 V el lyt 
22 Il- 40 V el lyt 

lN4148 
BY 164 
LED 
SN 74132 
SN74121 
SN 74128 
Il-A 7818 
Il-A 7805 
0.22 Il-H 
SIO ohm 
S60 ohm 

Fig l. Mönsterkortritning i skala /: /. 
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R3, R20 
R4, R21 
RS. RI8 
R6 
R7. R8, R16, R22 
R9, RI2 
RIO 
RII. R33 
R13. RIS 
RI4 
RI7 
RI9 
R23, R27 
R24, R37 
R2S 
R26 
R28. R32 
R29. R30 
R31 
R34, R3S 
R36 
SRI 
SKI 
SK2 
SK3 
SK4. SKS 
SK6 
Tl 

19 6 

47 k trimpot 
22 k 
47 k pot 
2,2 k trimpot 
100 ohm 
lO k 
470 ohm trimpot 
470 ohm 
2,2k 
I k 
3.9 k 
2 k 
220 ohm 
270 ohm 
390 ohm , 1/ 4 W 
470 ohm pot 
4.7 ohm. 1/4W 
330 ohm 
680 ohm 
100 ohm, 1/4 W 
I,S ohm. 1/ 4 W 
100 mA trög 
2-pol, 2-vägs switch 
l -pol, 7-vägs omk 
l -pol, 6-vägs omk 
l -pol, 2-vägs switch 
l -pol nätswitch 
Transformator 20 V A sek 
2X21 V 

o o 

TSI MPSL08 
TS2. TS3. TS4. TS8 2N2369 
TSS , TS6. TS7 2N2219 
I st Låda. Jaeger 9514 .2 
I st Kabelgenomföring 
4 st BNC chassikontakter 
I st Nätkabel med kontakt 
2 st Säkringsvinklar 
5 st Rattar 21 mm med lock och pil 
2 st Kylflänsar TO 5 
2 st Skruv M3 X 16 
8 st Mutter M3 
I st Mönsterkort 
I st Kabelklammer 
4 st 10 mm lödöra 
I st 3,2 mm lödöra 
6 st Distanser 10 mm 
I st Sockel 14 p DIL 
12 st Skruv M3 X 6 
6 st Skruv M3 X 8 

- - - I 

Komponenter enligt förteckningen kan beställas 
frå n: L Gilander AB, Tjädervägen 7. 18341 Täby. 
tel 08/7684591. 
Komplett generatorbyggsats kostar: 631 : - ink I 
moms (107 :90). mönsterkort 76: - inkl moms 
(13: - l. På alla priser tillkommer porto. • 



PRT (PRF): Omr I : 0,08 - I ilS (12,5 - I MHz) 
Omr 2 : 0,8 - 10 ilS (1,25 - 0,1 MHz) 
Omr 3 : 8 - 100 ilS (125 - 10 kHz) 
Omr 4 : 80 - 1000 ilS (12,5 - 1kHz) 
Omr 5 : 0,8 - 10 ms (1,25 - 0,1 kHz) 
Omr 6 : 8 - 100 ms (125 - 10 Hz) 
Omr 7 : 80 - 1000 ms (12,5 - 1Hz) 

• 

•• 
Fig 3. Komponentplacering på kretskortet. 

Tekniska data: 
PT: Omr I : 40 - 400 ns 

Omr 2 : 0,4 - 4 ilS 

Omr 3 : 4 - 40 ilS 

Omr 4 : 40 - 400 ilS 
Omr 5 : 0,4 - 4 ms 
Omr 6 : 4 - 40 ms 

20 ,{f<J f'K'7,O ~"O ~·'0 
f'~.'" f'~'7.o r ,~ 
\.~ \.~ \. ../ '-./ \. V \. ../ 

20 
~/2 r 

~'0 '. 10 f~O \... V "·(0 . ,-, ,., . Lt·· 10 , K -\ (K ' r ~r-< 
\.. V ./ '-I--' 

I~ 

\.. V \..f./ '-v l\.. V 

22 25 20 10 15 20 2S S 20 15 S 2~ 

tOo ~ ~o I's sv 
~r 10 I 

"'s nS 'too ~oo 

t 10 lOV O O, , O 1~ O 'ta O ~ 

0"0 O ,..s . , .. o ., 
PA T pr 

ov 

O T1I"-' PULS + 

O O O-O O O O IVÄT 
TI,. t;.ltTE F"YlfkN'T rTL + PUL.s 

Fig 5. Hålritningfor /rontpanelen. 

, 

Bygg själv 

U/signaler: 2 st TTL över 50 ohm, stig tid mindre än 15 ns 
I st ° - 12 Vöver 50 ohm, stigtid mindre än 15 ns 

Trigg/ Ga/e in: Min 0,6 V pos for styrning 

Fig 4. Här är TTL-utgången koppladfor fyrkan/ 
våg och pulsutgången inställdfor en pulstid som 
är längre än pulsrepelilionstiden. 

,. 
'.,0 ~,.v 

l'RIOG PULS-

~ ·~- t~- \<) 
GATE f'YR"ANl' -- Tfl .... 

. 
~- ~() 

PULS 

S!2!222 

Fig 6. Frompanelen på pulsgeneratorn med rallar 
och gnuggade texter . 

Fig 7. Kretskortet placeras med sina komponenter 
på detla vis i lådan. 

mast högre område. 
Observera vid mätningar av stigtider att ett 

oscilloskop med bandbredden ID MHz har en 
egen stigtid på ca 35 ns . 

För att få ut flera frekvenser samtidigt ur 
generatorn kan man blockera signalen genom 
att välja en pulstid som är längre än PRF. I 
detta fall får man flera pulser i TT L-utgången 
än i puls utgången, förutsatt att TT L-utgången 
är kopplad for 4-kantpulser. 

Man kan även an vända generatorn som si
nus/ 4-kantvågkonverter genom att skicka in 
sinussignalen på triggingången och låta den 
trigga pulserna. • 
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NYHETER 

Digitalvoltmeter 
med oscilloskop 

- ' -- -- ~ 

~~lJ .. nu ~ 

t\NVv :." . 
-"J<><' ~J" ,""- .0 

Norma Messlechnik i Wien presen
terar en ny familj digitala mätin
strument. serie D 4000, I serien 
ingår kombinationsinstrumentet 
Normascope. en kombination av 
digitalvoltmeter och oscilloskop 
som mäter på signaler upp till 5 
MHz och 2000 Y. 

I nstrumentet har två displayer 
med 3 1/ 2 siffror (plus enhet). 
som visar signalens likspännings
komponent och växel spännings
komponent (effektivvärdet eller 
topp-till -toppvärdet). samtidigt 
som kurvformen visas på oscillo
skopskärmen. Val av mätområde 
sker automatiskt för optimal 
kurvamplitud. men man kan ock
så låsa mätområdet. Avlänk
ningstiden är inställbar i 12 steg 
mellan I J.Ls/ div och 300 ms/ d iv. 
Automatisk triggning på positiv 
eller negativ flank eller TY -trigg
ning. Instrumentet har flytande 
ingång. Nätanslutning 220/ 110 
y, 

Pris ca 4 230: - exkl moms. 
Svensk representant: 

Scandia Metric AB, tel 
08/820400. 

Ljudnivåmätare 
med oktavfilter 
Briihel & Kjaer har byggt sam
man en precisionsljudnivåmätare 
och ett oktavfilter till en ytterst 

. kompakt enhet. vikt l kg. som 
man med lätthet håller och man
övrerar med ena handen. 

Instrumentet. med typbeteck 
ningen 2215. är försett med en 
mätmikrofon av kondensatortyp. 
typ 4165. Frekvensområdet är 20 
Hz till 20 kHz och mätområdet 
för ljudnivån 28 till 140 dB(A). 

Effektivvärdesl ikriktaren har 

ett dynamiskt område av 50 dB 
och presentationen av mätvärdet 
sker ' på ett visarinstrument med 
en linjär skala på 30 dB. Signalen 
kan tas ut från instrumentet an
tingen i form aven växelspänning 
max 32 Y t -t eller i form aven lik
spänning med I Y per 10 dB över 
ett område av 64 dB. 

Förutom ett linjärt frekvensom
råde finns också frekvensväg
ningsfilter enligt kurva A och C 
samt oktavfilterdelen. som har 10 
mittfrekvenser från 31.5 Hz till 
16 kHz. 

Instrumentet uppfyller diverse 
nationella och internationella 
standarder för precisionsljudnivå
mätare och däribland 1EC R 179 
liksom oktavfiltret uppfyller 1EC 
R 255, 

Svensk representant: Svenska 
AB Briiel & Kjaer, tel 
08/ 711 2730, 

N Y räknedosa med 
två sifferfönster 
Canon presenterar en räknedosa 
för skol bruk. som med två siffer
fönster visar både tal och tecken 
under beräkningens gång. 

Fördelen med två sifferfönster 
är t ex att både täljare och näm
nare samt räknesätt visas samti
digt. · Det övre sifferfönstret kan 
även användas för att visa inne
hållet i minnet. vilket hjälper till 
att förstå innebörden av minnes
funktionen . 

Multi 8 kan också användas 
som en konventionell räknare ge
nom att ett sifferfönster enkelt 
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kopplas bort. 
Förutom två sifferfönster har 

räknedosan följande egenskaper: 
Väl åtskilda tangenter med 

"klickljud ". fullständigt minne. 
automatisk ackumulering till min
net , separat inverteringstangent. 
negativ multiplikation, kvadrat
rotfunktion. och procentautoma
tik. 

Cirkapris för Multi 8 är 165:
inkl moms. 

Svensk representant: Canon 
Svenska Försäljnings AB, tel 
08/ 970420. 

Litiumbatferi 
med mer energi 
En ny serie litiumbatterier med 
atta gånger mer elektrisk energi 
och över fyra gånger längre lag
ringstid än konventionella torr
batterier tillverkas nu av Israels 
största elektronikföretag. Tadi
ran. 

Litiumbatteriet är den lättaste 
och mest kompakta energikällan 
från vikt- och utrymmessynpunkt. 
Det har en energitäthet på 510 
wattimmar per kilogram och 0.9 
wattimmar per kubikcentimeter. 
Batteriets arbetsspänning är 3.5 
Y. Dess mangsidighet är stor tack 
vare hög prestationsförmåga i 
temrcraturc:r mellan :'~ pch 

+ 75 °C. och utmärkt spännings
stabilitet under hela urladdnings
tiden. 

Elektroderna består av litium
metall och kol med en oorganisk 
icke vattenhaltig elektrolyt. Den 
tröga egenskapen hos batteriets 
aktiva material och dess synnerli
gen pålitliga omhölje garanterar 
lång lagringstid med ett minimum 
av självurladdning. 

Batterierna finns i storlekarna 
"D". "c" och" AA" med högef
fekt- och högenergielektroder, 
sam t i miniatyrformat. 

N Y tidgivar.e 
från Betatron 

Betatron har kommit ut med en 
kristallstyrd tidgivare eller 4-
kantvåggenerator under beteck
ningen Multi-Time. Tidgivaren är 
uppbyggd med skjutomkopplare 
för omkoppling av tiderna. Tidgi
varen har I 000 miljarder an
vändbara kalibrerade. fasta tid lä
gen från l J.LS och upp till ca 10 
dygn. Upplösningen är l J.LS . Ti
den styrs med en kvartskristall på 
2MHz som sedan delas ner till 
lämpliga tider med CMOS-tek
nik . Kvartskristallen har en nog
grannhet på 10 ppm. 

Utgången är utrustad med ett 
tungrelä som kan sluta och bryta 
laster upp till 10 W. Utgången 
kan också lämna en 4-kantvåg på 
12 Y p-p. 

Tidgivaren har . inbyggda 
NiCd-batterier som räcker för 50 
timmars oavbruten drift, och den 
är S-märkt genom laddningsagg
regatet. 

Svensk representant: Betatron 
Svenska AB, tel 08/761 00 20. 



DETTA KALLAR VI EN FRAMSIDA. 

I bland när vi tittar på våra konkurrenter 
tycker vi att hifi-branschen är på väg att spåra 
ur. 

På något sätt börjar den allt mer påminna 
om bilindustrin. För när dom tekniskt unika 
lösningarna börjar bli sällsynta då tryter argu
menten . 

Då slängs estetiken in på arenan. 
Pråliga plåts kal och magnifikt designade 

frontpaneler med massor av blanka knappar 
döljer föga upphetsande konstruktioner och 
ibland också rejäla tekniska brister. 

Och fast det snackas så mycket om små, 
små skillnader i prestanda, silas det mygg och 

. sväljs kameler. Ta t ex det här med stereoiden. 
Två kanaler med olika information som hålls 
åtskilda ända fram till öronen. (Ingen skulle 
väl drömma om att sätta vänster- och höger
högtalarna i samma låda?) Men det är tydligen 
helt OK att låta dom stjäla kraften från var
andra i förstärkaren. 

V åra receivrar har haft dubbla nätdelar i tio 

HarmanlKardon receiver 730, 330 C, 430. 

För Harman/Kardon delar inte uppfatt
ningen att om man bara har något vacKert att 
se på, gör det inte så mycket hur det låter. 

Fast i själ och hjärta vill nog alla andra till
verkare komma på dom rätta ideerna, dom 
också. Tänk bara om deras konstruktörer 
slä ppt loss lika m ycket av sin fantasi, som deras 
fo rmgivare gjort. 

D å skulle dom säkert ha funnit sambandet 
mellan högklassig musikåtergivning och stort 

frekvensomfång. Det som har varit en av 
hörnstenarna i Harman/Kardons konstruk
tionsfilosofi sedan länge. 

D å hade dom nog, precis som Harman/ 
Kardon, tänkt lite mer på att varje ton från ett 
musikinstrument består aven grundton och 
ett stort antal övertoner. Och att det är över
tonerna som ger varje instrument sin speciella 
karaktär. 

Då hade dom nog funderat lite mer över 
fenomenet att den vågform en g rundton med 
sina övertoner ritar påettoscilIoscop, är näs tan 
fyrkantig. 

Och säkert hade dom då, precis som 
Harman/Kardon, ansträngt sig mer för att 
konstruera förstärkare som kan återge fyr
kantiga vågor perfekt. 

En förstärkares förm aga att förstärka f yr
kantvåg utan förvrängning är ett mått på dess 
förmåga att återge ljud naturtroget. 

Fyrkantvågsvar, Harmanl Kardol7 730. Till 
vänstervl~20H~, tlllhögemd 20 kHz. Den undre 
kurvan Vlfar Inslgna!, den ö~.,.e förstärkt Signal . 

facktidningar över hela 
tvågen för att mäta 

Harmani Kardon 400-serien. Integrerade for
stärkare A 40 I och A 402. T uner A 403. 

Vi har då och då åkt runt i Sverige och ut
lovat en rejäl summa pengar till den som 
kunnat ställa upp en receiver eller integrerad 
förstärkare med bättre fyrkantvågsvar än vår 
Harman/Kardon. Trots att många försökt, 
har vi aldrig behövt betala ut ett öre. 

Kort sagt: Vi är bäst på fyrkantvåg. Det 
finns en broschyr som heter "Fyrkantvåg
analys av förstärkare", som berättar mera. Den 
får du närpu skickar in kupongen. 

Och tänk på när du väljer din förstärkare, 
att ögonen kan ibland vara öronens värsta 
fiender. 

Själva tror vi på ett rent och anspråkslöst 
yttre i kombination med goda inre kvaliteer. 

har-man/kardon . -------------------------------------------~ 
Jag vill veta mer om H arman/K ardon. Skicka mig följande broschyrer: 

NamnL-______________ D Fyrkantvåganalys av förstärkare 

Adress ____________ D HK 330 e D HK 430 D HK 730 

Postnr _____ Ort _____ -;;:;--;::-::-:;-
RT 8 77 

D A401 D A402 Ll T403 

SEPTO ELEeTRO le AB, BOX 4048,42104 V. FRÖLU DA. TEL031-2994 00. L _____________________ ~-------___ ___________ I 
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Videosyntetisator ger bilder 
med fårg, fonn och rörelse 
1;:{ Digital teknik kan ge nya spännande bildupplevelser med en videosyntetisator från BJA Systems Jnc i USA. 
1;:{ Enheten, som kallas Chromaton 14, kan både skapa egna elektroniska mönster och bearbeta inmatade 
videosignaler på olika sätt . 

•• Att TV-bilder kan skapas och forändras elek
troniskt är naturligt och närliggande. Varje 
TV -mottagare med yttre kontroller for linjäritet i 
vertikal- eller horisontalled kan tjäna som en enkel 
utrustning fOr roande experiment. På högre nivå 
kan man fOrändra avsökningen eller strålströmmen 
i en elektronkamera for att uppnå andra bildeffek
ter. 

Mera systematiskt och mångsidigt skapande av 
elektroniska bildeffekter kan göras med speciella 
utrustningar. Sådana finns främst i USA, men an
vänds ganska blygsamt i Sverige. En nu aktuell ut
rustning är den vi presenterar här, Chromaton J 4. 
video animation synthesizer, från BJA Systems 
Inc. Den tillhandahålls i Sverige av Televisions 
Rainbow, tel 08/435709. 

Elektroniska mönster 
styrs och färgsätts 

I grunden gör apparaten två saker: Den genere
rar form- och fårgmönster och fårglägger inkom
mande videosignaler. Genom ett otal kombina
tions- och styr möjligheter får man mycket stora 
möjligheter att skapa bilder av olika karaktär fOr 
skilda ändamål. 

Den version som säljs i Europa är anpassad fOr 
PAL och levererar en normriktig videosignal ut. All 
intern bearbetning av signalerna sker digitalt. 

Det finns sex mönsterväljare som samtidigt var
dera kan välja bland 10 mönster. Varje mönster 
kan forändras i storlek, och dess läge på bilden kan 
fOrändras antingen statiskt eller med en kontinuer
lig rörelse. Rörelsen kan i sin tur styras från en 
horisontell eller vertikal generator eller en kombina
tion av dem båda. Alternativt kan mönstren också 
fås att röra sig styrda aven inmatad audiosignal. 

Varje mönster kan sedan läggas in i videosigna
len i någon av fyra valbara plan eller nivåer. Ni
våerna kan sedan ersättas med olika fårger. Opera
tören har for varje nivå en fårgtonväljare med 10 
fårger. Dessutom kan han välja fårgmättnaden i 
två steg. Förutom de fyra nivåernas fårgtoner finns 
också en valbar bakgrundsfärg. 

Fig 2. En bekant bild med annorlundafiirgsätt
ning. Bildens utseentk går som synes all variera 
inom vida gränser. 
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Fig l. Utrustningen ryms i en hida. vars översida 
{jänar som kontrollbord. öPerst t v syns de sex 
mönster generatorernas manöverdan och under 
tkm två ingångar [ör extern vitko med rallar for 
nivåuppdelning. öPerst t hfinns kontrollorgan for 
biltkns rörelser och i mitten nederst skJutomkopp
larefor färgsättning. 

Externa videosignaler 
bearbetas ·variationsrikt 

I stället for mönster, eller samtidigt med dem, 
kan man utgå från en extern videosignal t ex från 
en kamera. Signalen fors då in i utrustningen och 
gråskalan delas där upp i fyra nivåer med ställbara 
nivåreglage. Dessa fyra nivåer fors sedan till fårg
påläggningen på samma sätt som de elektroniskt 
genererade mönstren. 

Normalt är de fyra nivåerna eller planen ~oge

nomskinliga", så att nivå I "skymmer" nivå 2 och 
nivå 2 skymmer nivå 3 osv. Det finns dock möjlig
het att låta något plan bli "transparent" på så sätt, 
att de gemensamma ytorna i två intilliggande plan 
kan fårgläggas separat med en särskild kontroll. 

En ytterligare variationsmöjlighet är att låta det 
understa planet, alltså 4, ~skymma~ det översta, 
alltså l, så att ett slags slingereffekt uppstår. 

Man kan också ändra ordningsfOljden på planen 
genom att låta ett "underliggande" plan skymma 
ett ~överliggande" . Man får då samma effekt som 
ett slags polvändning av signalen skulle ge, så att 
en negativ bild uppstår om alla plan vänds på detta 
sätt . Emellertid kan man välja att bara låta en del 
plan skymma det överliggande, så att en solaria
tionseffekt uppstår med ett blott delvis omvänt grå
skaleintryck. 

Möjligheterna är som synes rika och svåröver
skådliga och de är ändå inte alls uttömda i och med 
denna beskrivning! 

Som ett stort användningsområde kan man tän
ka sig generering och bearbetning av fortexter till 
TV -program, där de elektroniska möjligheterna att 
ändra fårger och former ter sig särskilt värdefulla. 
Som inslag i andra program kan utrustningen an
vändas fOr att skapa nya effekter. Musikmakarna 
har länge använt elektroniska syntetisatorer i stor 
skala - är tiden nu inne även fOr bildskaparna? 

BH 
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V / F-omvandlare 
från Teledyne 

Teledyne Semiconductor har intro
ducerat en lågpris spänning-till-fre
kvensomvandlare typ 9400. Genom 
att kombinera bipolär- och CMOS
teknik har Teledynefått fram en pris
billig I ·chipslösning. 

För omvandling inom frekvensom
rådet 10 Hz till 100 kHz är typisk 
linjäritet upp till 10 kHz 0.01 % och 
0.1 % upp till 100kHz. 

Temperaturstabiliteten vid fullt ut
slag är ±25 ppmr C och effektför
brukningen typiskt 27 mW. Drivka
pacitet på utgången är fem TTL-Ias- . 
ter. 

Lämpliga applikationer är preci
sion V/ F. F/V-omvandlare. l3-bit 
A/ D-omvandlare. termostatapplika
tioner m m. 

9400 är kapslad i 4-bens plastdip 
och kostar 26 kr i I OOO-tal. 

Svensk representant : Ing ra Nor
disk Elektronik AB, tel 08/248340. 

Precisionsregulator 
för temperaturstyming 

Philips har kommit med en ny typ 
av integrerad krets för noggrann styr
ning och övervakning av olika slag av 
uppvärmningsanordningar. Kretsen. 
som heter TDA /023 . kan styra dub
bel riktade tyristorer (triacs) antingen 
tidproportionellt eller på till/från-sätt. 

TDA 1023 är ursprungligen tänkt 

att ersätta konventionella termostater 
i panelradiatorer. Men kretsen kan 
också användas for många andra 
värmningsändamål och då för t ex 
tennbad. luftkond itioner ingsaggregat. 
fotokemiska bad och värmare i vär
memagasin. Det kan också användas 
som anpassningselement i program
merbara styrutrustningar. 

Den nya kretsen har buffertforsed
da ingångar och långt utveck lad sä
kerhetsautomatik. Den innehåller en 
linjäriseringsfunktion for att man 
skall få linjär temperaturpresentation. 
Kretsen kan i serie med ett motstånd 
anslutas direkt till elnätet. Den avger 
en stabi liserad spänning som kan an
vändas for olika ändamål. t ex mat
ning aven temperaturmätbrygga. 
TDA 1023 avger 200 Ils-pulser som 
med en yttre kondensator på ca 70 
IlF genereras under en p.eriod med ti 
den ca 40 s. 

Till TDA 1023 finns en applika
tionsbroschyr som heter " Design of 
time proportional temperature con
trols 'using the TDA 1023". Den kan 
beställas från: AB Elcoma, tel 
08/679780. 

Aktiva filter 
för många 
användningar 

Passiva filter använder L. R och C. 
Aktiva filter har C. R och forstärkare 
i stället för L. 

Nackdelarna med aktiva filter är 
att de måste ha strömkällor och att 
själva filtret alstrar brus som minskar 
det dynamiska området. Bruset kan 
vara 100 IlV. vilket är en allvarlig 
svaghet vid vissa fysiologiska mät
ningar. Man kan återställa ett stort 
dynamikområde genom att sätta in en 
låg brusforstärkare fore filtret. A P 
Circuit Corp, New York. har på sitt 

program ett nytt bandpassfilter Mo
del 30 I som har unika egenskaper. 

Mittfrekvensen kan ställas in på 
önskat värde eller svepas kontinuer
ligt över området. Båda gränsfrek ven
serna ändras samtidigt när band bred
den varieras från 25 % till 1 % (Q = 
4 - 100). Förstärkningen i pass bandet 
är konstant. oberoende av frekvensin 
ställningen. 

Filtrets brus är 100 IlV . vilket ger 
ett dynamikområde om 90 dB. Model 
301 har frekvensområdet 0.1 Hz - 10 
kHz och är lämplig för fysiologiska 
mätningar. t ex EEG-forskning. Svep
möjligheter gör det lätt att urskilja 
frekvenskomponenten. som alfa- och 
betavågor. Ett praktiskt exempel är 
avslöjandet av oväntade frekvens
komponenter i EEG. föranledda av 
repetitiv visuell stimulation. 

Ett sådant mångsidigt användbart 
filter är en tillgång vid de många till 
fållen då man lätt vill bli av med fre
kvenser som maskerar grundfrekven
ser. t ex frekvensmätning på starkt 
överton blandade signaler. 

Model 301 kostar 3300 kr. och 
Model 40 I. som också har band
spärrfunktion över samma frekvens
område. kostar 3 900 kr. 

Svensk representant: C iv ing Ro
bert EO Olsson AB,tel 0141 / 122 29. 

Dikteringsbandspelare 
från Olympus 

OIympus är hittill s i Sverige mest 
kända för sitt kamerasystem med ka
merorna OM I och OM 2. 

Det är ett japanskt företag som se
dan länge också arbetar med ljud och 
nu kommer de med Olympus Pearl
eorder SD som är en kompakt band
spelare med en minst lika kompakt 
FM-radio. 

Grunden är Olympus 60-minuters 
Microcasselle. Den är vär ldens mins
ta ljudkassett (50 X 33.5 X 8 mm). 
Den drivs med en vibrationsfri cap
standrift och har en coreless motor. 

Till bandspelaren finns bl a en upp-

spelningsenhet tor kontorsbruk. en 
rockslagsmikrofon. en öronmussla 
och en telefon-pick up. 

FM-enheten dels gör det lätt att 
hålla sig il jour med dagens händelser 
var man än är. dels kan den bj uda 
underhållning på t ex resan. 

Man kan givetvis också spela in 
ljud från radion till bandspelaren. 

Svensk representant: Olympus Op
tical AB, tel 040/ 188155. 

N Y störgenerator 
för bilelektronik 

NSG 500A är framtagen av SchatT
ner för att möta den tyska normen för 
elektronik monterad i bilar . VDE 
0839/ TI. Normen föreskriver fyra 
olika tester. Alla tester består av puls
tester där pulserna är överlagrade på 
batterispänningen. Test I består av 
25000 negativa pulser på 100 V med 
repetitionsfrekvensen 0.2 Hz och 
pulslängden 2 ms samt stigtiden I ilS . 

Test 2 är detsamma som Test l. men 
med 4D V positiva pulser. 

Test 3 består av negativa pulsgrup
per med toppspänningen - 150 V. 
Varje pulståg består av 100 pulser 
med 100 ns med stigtid 5 ns. Ett puls
tåg är således 10 ms. Avbrottet mel 
lan pulstågen är specificerat till 90 
ms. Detta test ska ll påga i 50 minu
ter. 

Test 4 är likt test 3 med undantag 
av att pulserna är positiva med topp
spänningen - 100 V. NSG 500A är 
därtill försedd med omkopplingsmöj
ligheter för tester enligt I och 2 där 
pulserna innehåller mindre energi. 
Utrustningen är således avsedd för 
tillverkare av fordonsburen elektro
nik. som kommunikationsradio. blin
kers. reläer. elektronisk insprutning 
mm. 

Svensk representant: lng ra Nor
disk Elektronik AB, tel 08/248340. 
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SR-59 från Texas Instruments
toppmodell i ny generation räknedosor 
D Utvecklingen av räknedosor tar ännu ett kliv framåt med introduktionen av Texas Instruments nya modell SR-59. 
D Mycket stort programminne, verkligt stor uppsättning av fasta program och högvärdiga skrivarmöjligheter 
kännetecknar denna nya dosa . 

•• När dct gäller all beskriva räknedosor och de 
ras utveckling frestas man att ta till alli kraftigarc 
superlativer. Texas Instruments SR-52, som är fö 
ga mer än ett år gammal. väckte när den kom 
beundran ror den kombination av prestanda och 
lågt pris som den hade. I j uni debuterade nästa fas 
i utvecklingcn från Texas Instruments med SR-59. 
Den har cn mångfalt utökad kapacitet och därtill 
ell lägre pris än SR-52 hadc vid introduktioncn. 
Rekommenderat pris med moms är I 850 kr. 

SR-59 är en programmerbar dosa som kan lagra 
program pa magnetkort. Programkapac itetcn är 
upp till 960 programsteg. Som vi visade i en artike l 
i RT /977 /1r 6/ 7 kan programminnet i SR-52 god 
tyckligt uppdelas mellan program och dataregister. 
och della har man sall i system i SR -59. så all man 
vid en programminnesutrymme på 960 steg inte 
har några dataregister alls liksom all man får 100 
dataregister o m man skär ner program minnet till 
160 steg. Hela registerinnehållet kan lagras pa två 
magnetkort. Maskinen håller vid lagring och läs 
ning reda på hur och va r minnets olika delar ska ll 
lagras. 

I likhet med Hewlett Packards nyarc maskiner 
kan resultaten visas med teknisk nyllalsindikering. 
dvs med resul taten i form av mantissa och en expo
nent som är en jämn multipel av 3. Sifferronstret 
visar högst tio siffror (vid exponentnotation 8 + 2). 
men alla beräkningar sker med 13 siffrors nog
grannhet. 

Mångdubbelt ner fasta funktioner 
än vad som ryms på tangentbordet 

De operationer som kan utforas från tangentbor
det ansluter delvis till vad som forekommer i SR-
52 . Utöver dess funk tioner kan nämnas Int, som 
ger heltalsdelen av ell tal, och INV [nt som ger 
decimaldelen av talet. I X I som ger talets absolut 
belopp (dvs tar bort minustecknet om sådant finns). 
Pause som ger en paus i kört program och Nop, 
som är en tomfunktion att fylla ut program med 
om man inte vill ändra programradernas nummer 
när en operation tas bort. 

Nästan alla tangenter dubbelanvänds och många 
kan användas ror upp till fyra funktioner liksom 
sker i SR-52 genom att man använder tangenterna 
2nd och INV. Med sina 45 tangenter kommer allt
så SR-59 att rymma ett mycket stort antal rorpro
grammerade funktioner. 

Men icke nog därmed! Apparaten är rorsedd 
med en tangent som betecknas Op, vi lket står för 
operation . Med den kan man adressera ytterl iga re 
22 operationer som inte har någon egen tangent på 
tangentbordet. Op-funktionerna initieras av Op 
plus ett tvåsiffrigt tal som anger koden enligt en 
särskild nyckel. 

SR-59 kan liksom Texas tidigare programmerba
ra dosor anslutas till en skrivare. PC-/OO A, och 
nio av Op-funktionerna används till att styra den 
på olika sätt. Övriga fu n ktioner utfor uppdelning 
av maskinens minne mellan program och data. vis
sa statistiska funktioner. villkorsfunktioner m m. 

Utbytbart programbibliotek 
rymmer 5 000 programsteg 

Allt detta gör SR-59 till en högst kapabel tingest. 
även om dess prestanda nu vore fullständigt upp
räknade. Men så ä r icke! Som familjenamn har 
SR-59 Solid State Software, och det betyder att 

man har Ylle rligare programkapacitet tillgänglig i 
form av ett ROM som siller i ett fack pa baksidan. 
Ett ROM rymmer 5000 programsteg om alla bi 
tar, a lltså 40 k bit! 

Della halvledarminnc är alltså inte programmer
bart av användaren. men väl utbytbart. Modulen 
kallas for programbibliotek och f n finns ett antal 
sådana bibliotek ti ll gängliga med program som kan 
användas in om områdena statistik. lantmäteri samt 
nyg- och marinnavigation. Programmen i bibliote· 
ket kan anropas direk t och behöver inte överroras 
till maskinens ordinarie minnesutrymme. Della 
hålls alltså helt intak t och kan användas samtidigt 
ror styrn ing av bibliotekets program eller för andra 
uppgifter. 

Biblioteksrnodulens program kan även överforas 
till programminnet och där redigeras till att exakt 
passa varjc a pplikation . Det redigerade program
met kan sedan lagras på magnetkort. 

Minnesutry mmet i biblioteksmodulen är faktiskt 
sådant a ll en kompilator for t ex Basic sk ulle kunna 
rymmas i den. Därigenom skull e man kunnat få 
tillgång till en mängd utvecklade program och även 
nYlliggöra sig språkets rortjänster vid programkon · 
struktion . Nu har man inte gått den vägen utan i 
stället valt att konstruera programmen med det 
slags maskinsprå k som bildas direkt genom tangen
ternas beteckningar. Till en viss del har man gåll 
utanror det när det t ex gäller tangenten Op plus ell 
tvåsiffrigt nummer. 

NormaIspråkkommunikation med dosan 
möjlig med alfanumerisk skrivare 

Med en tillkopplad skrivare kan man dels få ut 
skrift av beräkningsresultat och dels utlistning av 
program liksom det var möjligt med SR-52. Som 
en ytterligare rorbättring får man dock med SR -59 
programstegens namn i klartext utöver den nume
riska koden. Härigenom når man upp till sam ma 
komfort som hos Hewlett Packards HP-97. 

Det mest intressanta med skrivaren är dock att 
man kan få alfanumerisk text på remsan. Detta är 
en både unik och värdefull möjlighet for en räknare 
av detta format! Texten gå r att sty ra antingen från 
ett program eller direkt från tangentbordet. Sam
manlagt 64 olika tecken kan skrivas ut. och bland 
de tecknen ryms ett fullständigt anglosaxiskt alfa
bet, siffrorna 0 - 9 samt en del matematiska teeken 
och grekiska bokstäver m m. 

Vi kan nu vara mogna att se på ett exempel. där 
vi använt dels maskinens programminne. dels anro
par rutiner i ett program i biblioteket. Programmet 
skriver också ut resultat och instruktioner på rem
san. 

En utskrift av programmet finns i flg 4. Pro
grammets uppgift är att beräkna antalet fornutna 
dagar mellan två givna datum. Eftersom vi vill an
vända skrivarens möjlighet att ge körinstruktioner. 
börjar vi med att mata in koderna ror några texter 
som skall användas. Vid alfanumerisk skrift på 
remsan delas spaltbredden upp i fyra fält. som vart
dera rymmer fem tecken. Varje fält styrs från ett 
speciellt skrivregister. Registren laddas med spe
ciella skrivkoder, där varje tecken motsvaras av ett 
tvåsiffrigt tal. Varje register rymmer alltså ti o siff
ror, och dessa tio siffror kan också lagras av vanli
ga dataregister och sedan foras över det sk rivregis
ter ror det fält man vill skriva i. 

Vi börjar programmet med instruktionen Op 00, 

Fig I. Trots ökad kapacitet har SR-59 nällare 
dimensioner än 'gamla" SR-52. Märk dock all 
SR-59 bloll visar 10 siffror mot den tidigare 
modellens 12. 

i Sverige, men ROM -et är programmerat i USA, 
där man tänker annorlunda. 

Om man nu tycke r att inmatningssättet är alltför 
obekvämt kan man lösa problemet på två sätt: 

Antingen kan man fora över biblioteksprogram
met till det ordinarie programminnet och rorändra 
det så. att det kan ta emot datumangivelsen enligt 
svensk standard, t ex som YYMMDD, eller också 
kan man låta biblioteksprogrammet ligga där det 
ligger och i stället göra en översättningsrutin i sitt 
eget program . Vi har varken gjort det ena eller det 
andra, utan datu m får alltså matas in enligt for
meln MMDD.YYYY. 

Denna inmatning sker efter stoppet i rad 76, var
efter utskrift av inmatat datum sker i rad 77. Det är 
detta vi ser som andra raden i flg 5. Det datum vi 
matat in vid körningen är alltså l januari 1929. 
Observera att instruktionen Prt inte tar någon hän
syn till vad som finns i skrivregistren utan bara 
skriver ut innehållet i x-registret. 

Vi har därmed skrivit ut vårt första indata till 
sammans med en text som talar om vad det är. 

Det program i biblioteket som utfor vår tidberäk
ning heter program 20, och vi anropar det med 
Pgm 20. Etiketterna, och därmed tangenterna, 
A - E' defin ieras då av programmet enligt särskild 
dokumentation. A i program 20 skall sålunda akti
veras efter in matat rorsta datum och vi specificerar 
alltså A i rad 080. Observera nu, att hela program
met inleddes med LBL A, och att alltså samma 
etikett kan användas både ror huvudprogram och 
biblioteksprogram! Förutsättningen är att etiketten 
i biblioteksprogrammen foregås av sin speciella 
kod. 
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som innebär en radering av samtliga skrivregister. 
Därefter matar vi in koder för önskade ord i några 
dataregister under raderna 004 till 065. Samman
lagt 50 tecken har vi lagrat. och vi ser omedelbart 
all teckenlagring upptar betydande utrymme i pro
gramminnet och alt några längre utgjutelser inte 
får plats om man samtidigt skall utrora någon form 
av beräkningar. För små korta instruktioner är 
skriv möjligheten emellertid mycket lämpad. Maski
nens programminne rymmer ändock upp till 960 
steg! 

Nu är alltså ett antal dataminnen laddade med 
koder ror vissa ord. I rad 066 börjar vi arbeta på 
att skriva ut en instruktion. Först återkallas inne
hållet i register 10 och fors med inst ruk tionen Op 
01 till skrivregistret ror det vänstra faltet på rem
san. Därefter fors innehållet i register II över till 
skrivregistret ror andra fältet. Därmed inneh åller 
skrivregistren all den information vi ror ögonblicket 
vill skriva. och vi kommenderar Op 05 , som inne
bär att koderna i registren översätts till klartext på 
remsan . 

Vi har nu skrivit forsta raden på remsan i flg 5, 
alltså DA G " dvs en uppmaning att mata in det 
rorsta av de två datum som tid beräkningen skall 
ske mellan . 

Biblioteksprogram anropas 
direkt från egna program 

För själva intervallberäkningen använder vi eu 
program i standardbiblioteket. Det utgår från en 
datumangivelse i formen MMDD .YYYY, dvs en 
tvåsiffrig manadsangivelse fo ljd aven tvåsiffrig 
dagangivelse och därefter en decimalpunkt samt ett 
4-siffrigt årtal. Så skriver vi ju normalt inte datum 

Subrutinkonstruktion 
underlättar användning 

Programmen i biblioteket är utformade som su
brutiner. Det innebär. att vi efter avslutad behand
ling av rorsta inmatade datum återvänder till 081. 
där vi matar fram papperet en rad for au skapa eu 
mellanrum innan nästa utsk rift tar vid. 

Därmed har turen kommit till datum nummer 
två, och vi vill låta skrivaren uppmana oss all mata 
in det. Skrivregistret for den forsta fjärdedelen på 
remsan innehåller fortfarande koden ror DA G, och 
vi kan använda den som den är . Vi fyller bara på 
nästa register med 1 i stä llet ror den etta som tidi 
gare stod där och skriver ut resultatet med instruk 
tionerna i rad 086 och 087. 

Efter inmatning av detta datum anropar vi Pgm 
20 B, och båda dagarna är inmatade och behandla
de. Skrivaren har nu skrivit fyra rader på papperet 
enligtflg 5. 

Härnäst laddar vi skrivregistren med ordet 
SK IL LNAD i raderna 094 - 101 och skriver ut or
det i raderna 102 - 103. Sedan anropar vi Pgm 20 
C och får mellanskillnaden mellan våra två datum 
beräknad, skriver ut det med Prt och skriver slutli 
gen DAGAR under. 

Därmed är programmet slutfort och utskriften 
har ett utseende somflg 5. Här har vi del s en doku
mentation på vad som gjorts, dels har sk rivaren 
under exekveringen gett instruktioner om vad som 
skulle göras. 

En annan intressant möjl ighet med skrivaren är 
att den kan, ehuru grovt, plotta kurvor efter en ma-
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Fig 2. Med den utbytbara biblioteksmodulen kan 
5 ()()() programsteg ijiirdiga program växlas. 

Fig 3. Ett litet lock på baksidan döljer den isalta 
modulen. Halvledorminnet kräver ingen energi 
att upprätthålla den lagrade Uiformationen. 
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05'3 

02 2 
42 ::;TO 
'10 10 
02 2 
00 O 
00 O 
00 
00 
00 

o 
O 
O 

00 O 
42 ::; TD 
11 11 
0:3 3 
00 l] 
00 O 
00 l] 
00 l] 

00 O 
00 O 
42 ::;TO 
12 12 
03 3 
06 6 
02 2 
06 6 
02 2 
04 4 
02 2 
07 7 
02 2 
07 7 
42 ::;TD 
13 13 
03 :::: 
01 
01 
03 :::: 
01 
06 6 
00 O 
00 O 
00 O 
00 O 
42 ::;TD 
14 14 
01 1 
06 6 
01 
O:::: 3 
02 2 
02 2 

069 
070 
071 
072 
07:3 
074 
075 
076 
077 
07::: 
079 
OBO 
OB1 
OB2 
OB3 
OB4 
085 
0:::6 
0:::7 
OBB 
OB9 
090 
091 
on 
093 
0'34 
0'35 
096 
097 
0'3::: 
099 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
10::: 
109 
110 
i 11 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
11 B 
119 

0 1 01 
4:::: RCL 
11 11 
69 OF' 
0-2 02 
69 OF' 
05 05 
91 1': ./ ::; 
99 F'PT 
36 F'Gt'l 
20 20 
11 R 
9::: · RD \" 
43 F:CL 
12 12 
69 OF' 
02 02 
69 OF' 
05 05 
,'" 1 p ..... ::; 
99 F'PT 
36 F'Gt'l 
20 20 
12 E: 
9::: Rm! 

F:CL 
13 

69 OF' 

43 
1·:' '.' 

01 01 
43 F:CL 
14 14 
69 OF' 
02 02 
69 OF' 
05 05 
36 F'Gt'l 
20 20 
13 C 
99 F'F:T 
69 OF' 
00 00 
4:::: PCL 
15 15 
69 OF' 
01 01 
69 OF' 
05 05 
9::: RD\.' 
9B RD\.' 
9B Rm! 
91 p / ~; 

Fig 4. Utskrift. av programexemplet i texten. 

Fig 6. Exempel på plottad sinuskurva. 
Godtycklig text kan tillföras som i'lformation 
om vad kurvanjiireställer. 

3IN ;.; :3TEG IS' 

* 
~. 

* 

* ~ . 

~. 

* 
~. 

'- + 

* 



tematisk funktion t ex. Exempel på den faciliteten 
framgår av fig 6_ 

SR-59 blott en medlem 
i ny, kraftfull fanulj 

Om man har gjort ett program som skall använ
das av många personer men vill förhindra insyn i 
själva programmet. kan det spärras med en sär
skild funktion. Då går programmet att använda 
som vanligt. men det går inte att kopiera. lista eller 
få fram innehållet på annat sätt. Ej heller kan man 
göra ändringar i ett spärrat program. Detta skydd 
gör att man kan lämna ut program utan att riskera 

Fig 5. Resulterande utskrift ~er körning av 
programmet ifig 4. 

att de kopieras eller att hemligheter i t ex ekonomi
ska beräkningar avslöjas. 

Samtidigt med introduktionen av SR-59 lansera
de Texas Instruments även två andra programmer
bara modeller: SR 57 och SR -58. SR -57 är byggd 
på en enda bricka (chip). är programmerbar i 50 
steg och har åtta adresserbara register. Program
stegen är så utformade att ca 150 tangentnedtryck 
ningar ryms i minnet. Maskinen har ett stort antal 
fasta funktioner och kostar 395 kr. 

Modell SR -58 är mycket lik SR -59 och skiljer sig 
endast åt i tre avseenden. För det rorsta rymmer 
programminnet endast 480(!) steg eller upp till 60 

Sonab Audio. 

DAG 1 
101. i 92'3 

DRG 2 
:301. i 977 

17744 . 
. DRGRF.: 

dataregister . För det andra har den ingen magnet 
kortläsare. vilket betyder att konstruerade program 
inte kan lagras. och ror det tredje kostar SR-58 
endast 845 kr. 

Med introduktionen av SR -59 har räknedosan 
tvivelsutan fått en ny dimension. Utan överdrift 
måste man hävda att den ror ögonblicket är den 
mest kvalificerade maskinen på marknaden. Men 
uttrycket -Tor ögonblicket" måste nog tas ganska 
bokstavligt; utvecklingen går snabbt. Vad gör kon
kurrenterna ' Eller kanske: Vad har de redan gjort. 
och när kommer det' Under tiden är T\ att gratu 
lera' B H 

Vill du veta mer om några av våra produkter skriv till Sonab Audio, Fack, 16210 Vällingby. Telefon: 08/380300. 
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Tellurometer MRD l-systemet 
för mikrovågs-positionsfix 
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•• I samband med den internationella FIG- (Fe
deration International Geodesie) kongressen för 
fackfolk i Älvsjö i sommar visades for första gång
en det nya systemet MRD I fran Tellurometer, ett 
brittiskt. Plessey-gruppen närstående special före
tag. som är ett exempel på vad modern elektronik 
kan åstadkomma då det gäller en så svår sak som 
noggrann positionsbestämning till sjöss. vilket i 
dag mer än någonsin är kritiskt viktigt att tillgå 
och på vars reella prestanda miljardbelopp beror. 
t ex i samband med oljeprospektering. 

MRD I är dock inget navigationssystem i egent
lig mening. Vid vanlig navigering nöjer man sig 
med sämre noggrannhet och enklare utrustningar. 
Det här beskrivna positions-lix-systemet är främst 
avsett för avancerade precisionsmätningar och har 
sin tillämpning vid muddring av farleder . fram 
ställning av sjökort. kartläggning av hamnar. posi
tionering av oljeriggar och vid lotsning av super
tankers till bojar och angöringsplatser samt vid ut
läggning av pipe-lines. 

Historik från faraonernas epok 
Egyptiska hieroglyfer säger oss att främmande 

skepp angjorde egyptiska hamnar redan för 4 000 
år sedan. Man vet inte vilka dessa skepp var. men 
uppenbarligen maste någon form av navigering ha 
praktiserats. Annars brukar fenicierna till skrivas 
upptäckten av konsten att navigera efter stjärnor
na. ca 600 år f K. medan återupptäckten av den 
magnetiska kompassen inte inträffade förrän år 
1000. (Kompassen var tidigare känd av kineserna 
redan år 1600 f K.) 

Sextanten började användas på 1200-talel. och 
kartor blev kända i västvärlden under 1400-talet. 
Dock kunde man inte bestämma longituder till 
fredsställande förrän pa I 700-talet i och med att 
kronometern uppträdde pa scenen . 

A v STEFAN ESSEN 
Foto: Ulf B Strange och tillverkaren 
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Sedan hände inte mycket fOrrän radiovågorna 
upptäcktes och började användas. Telegrali med
gav kontroll av kronometrar. och pejlingsteknik 
gjorde det möjligt att bestämma bäringar. Upplin
ningen av radar under andra världskriget var ytter
ligare ett steg framåt och är än i dag ett av de bästa 
hjälpmedlen för kustnavigering. 

Modern elektronik har forlinat metoderna, och i 
dag har vi t ex Decca-systemet. ett hyperboliskt 
långvågssystem som är utbrett i större delar av 
världen. Navigering via satelliter är det senaste. 
(På senare ar har det tillkommit ytterligare system 
för positionsbestämning med noggrannheter varie
rande mellan några rä och några hundra meter.) 
Satellit- och Doppler-metoder är dock inte speciellt 

M RANGE I 
R LEFT N 
D T 
1 

RANGE E RIGHT 

R 
F 
A 
C 

ECHO E SOUNDER 

OEPTH 

OIGfTlSER 

Fig 2. MRD I -huvudinstrumentet med dess tre 
aggregat i ett hölje. Den egenlliga driften av instru
mentet kräver strängt taget inte annat än att fTUln 
slår till det och kopplar in kanalväljaren. Alla ut-

precisionsinriktade dä de slår på plus minus nägra 
100 meter när. 

Gemensamt for alla dessa system är den begrän
sade noggrannheten. Inte förrän den första Telluro
metern MRB 2 konstruerades 1960 har det blivit 
möjligt att bestämma positioner till sjöss med yt
tersta noggrannhet. 

MRB 2 efterträddes 1970 av MRB 201, och nu 
i sommar har Tellurometer presenterat MRD I, ett 
ytterligt fOrIinat. och automatiserat instrument för 
noggranna positionsbestämningar på bättre än I 
meter när. Det har väckt stort internationellt in
tresse. 
Utvecklingen av MRD 1 

De flesta elektroniska instrument för hydrografi 

I-lardCopydata 

Trackplot 

OataRecord 
forsubsequent 
processing 

OataRecord 
forsu~uent 
processIng 

Fig l. De här blocken innehåller M RD l-systemets 
funktWnsenheter. sådana tillverkaren anger dem. 

dola kommer automatiskt och instrumentet är 
Uälvövervakande. Tellurometemjär obehindrat 
plats i en styrhytt eller på en komfTUlndohrygga. 



• RT har under som11Ulren hqft möjlighet att medverka vid praktiska prov med ett nytt, brittiskt 
mikrovågbaserat positionv;xsystem, uppbyggt av ett ombord placerat 11UIsterinstrumentjämte två 
rtiferenssignalkällor i land. 
• Det här ultraavancerade systemet är främst avsettflir hydrogrqfiska tillämpningar, där yttersta 
precision krävs - MRD l förmår ge en kontinuerlig noggrannhet i angivelserna om bättre än en meter 
under dynamiskaflirhållanden! 
• Den enkla installationen, okomplicerade skötseln och automatikenflir avstämning resp 
avståndsverifikationer - här används dels uälvkontrollerande kretsar, dels mikrodatorteknik gor 
systemet unikt i stora delar. 

är behäftade med en eller flera av följande nackde
lar : 
-;- Avsaknad av ko ntinuerlig eller momentan mät
information 
- Land- eller referensstationen maste vara be
mannad 
- Höga effektkrav 
- Svåra att transportera (särskilt landbaserade 
stationer) 
- Mätfel som härrör fran reflexioner eller anoma
lier ivågutbredningen 
- Svårigheter att i pulssystem kunna mäta puls
löptiderna tillräckligt noggrant 
- Går ej att samtidigt användas av flera 
- Komplicerat handhavande 
- Saknar interface till datorutrustning (anpass-
ningsutrustning) 

Väderkänslighet 
- Otillräckligt mätomrade 
- Krav på antenn inriktning 
- Höga kostnader 

Eftersom flera av dessa faktorer står i d irekt 
motsatsförhållande måste en prioritering göras_ 
och vid utvecklingen av 'MRD I sattes kravet pa 
god noggrannhet i främsta rummet. Modern hydro
grafi kräver nämligen noggrannheter pa ± I m. 

Fig 3. Mikroprocessorn till MRD l. Huvudparten 
av kretsarna är fran M otorola. En miingd kringut
rustning styrs av anpassningsenheten. 

Härvid fick räckvidden inskränkas något. men öv
riga faktorer har tillgodosetts i mycket hög grad. 

Val av frekvens 
Frekvensvalet är ytterligt kritiskt. eftersom det 

direkt påverkar såväl räckvidd som noggrannhet. 
De system som finn s i dag kan klassificeras så här 
med avseende på den använda frekvensen: 
I. Låga frekvenser. 30 - 300 kH z 
+ Mycket stor räckvidd tack vare mackvagens 
goda utbredning 
- Stora otympliga antenner med höga effektkrav 
- Dålig noggrannhet p g a upplösningen och ter-
rängens inverkan 
2. Medelhögafrekvenser. 1 - 2 MHz 
+ God räckvidd genom markvågsutbredning 
- Begränsad räckvidd nattetid p g a interferens 
med jonosfärvågen 
- Relativt stor antenn och effektförbrukning 
+ Bättre noggrannhet genom bättre upplösning 
3. Mikrovåg 1- 10 GHz 
+ God noggrannhet genom möjligheten att an 
vända riktade antenner och därtill vågutbredning. 
fri frå n terräng- och jonosfåriska effekter 
+ Låg effektforbruk ning genom användning av 
sma antenner med hög fOrstärkning 
- Räckvidd begränsad till "synhåll" 
- Räckvidden paverkas av väderleksförhallan-
den. särsk ilt vid de övre gränsfrekvenserna. 

Det framgår av sammanställningen att mikro-

vågsfrek venser är klart bäst, om flera av de tidiga
re listade nackdelarna sk all undvikas. Vid utveck
lingen av Tellurometer MRD I valde man ett mik
rovågssystem med frekvensen 3 GHz. 

Val av teknik 
Radiovågor kan användas pa i huvudsak tre oli 

ka sätt i ett positioneringssys tem. nämligen for: 
a . Bestämning av relativ bäring med pejlingstek
nik 
b. Bestämning av avstånd genom mätning av tid 
skillnad mellan ut- och ingående pulser 
c. Bestämning av avstånd genom mätning av fas 
sk illn ad mellan ut- och ingående kontinuerliga vå
gor. 

Pejlingsteknik enligt a ovan används enbart för 
navigering. och systemen har sin plats tack vare 
sin prisbillighet och enkelhet. Denna teknik är 
dock behäftad med alltfor stora onoggrannheter 
för att användas vid t ex sjömätningar. 

Pulssystem enligt b kan delas upp i "passivt 
må l"- och "aktivt mål" -typer. Radar är ett exempel 
på det förra. Med bibehållet noggrannhetskrav är 
dock radar ej möj lig att använda vid exakta posi
tionsbestämningar. 

System med "aktiva mål". s k transponders. för 
tjänar att uppmärksammas även i tillämpningar av 
precisionskaraktär. Principen liknar radarns. men 
den utsända pulsen tas emot av transpondern och 
sänds tillbaka pa en något avvikande frekvens. 
Med kännedom om vågutbredningshastigheten kan 
avståndet beräknas genom att man noggrant mäter 
tidskillnaden mellan ut - och ingaende puls . 

Det finns flera attraktiva fördelar med ett dylikt 
system. inte minst dess enkelhet och transpondrar
nas ringa storlek och effektförbrukning. Det finns 
dock två stora nackde lar med denna teknik. och 
därför har den ej beaktats vid utvecklingen av 
MRD I. Dessa nackdelar har att göra med svarig
heten att uppna tillräckligt hög noggrannhet. 

Fig 4. De stativburna.Därrenheterna i mikrovag
systemet behöver inte övervakas utan slas pa fran 
huvudinstallalionen och gar sedan kontinuerligt 
i drift samt kontrollerar själv närvaron av signal 
- bärvag - därjfran. 
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I varje pulssystem förekommer fördröjningar i 
såväl masterstationen som i transpondrarna. Allt 
vore gott och väl om dessa fordröjningar vore kon
stanta. ty då kunde de kalibreras bort. men även 
om modern teknik har utvecklats långt i detta sam
manhang är det fortfarande mycket svårt att hå lla 
fördröjningarna konstanta med avseende på tempe
raturväxlingar och tidens gång. 

En än värre svårighet är att mäta tiden mellan 
in- och utgående puls med tillräcklig noggrannhet. 
Önskad noggrannhet kräver pulser med stigtider 
som måste mätas på blott några nanosekunder när. 
Det är svårt att åstadkomma sådana mätningar 
med repeterbar noggrannhet under de förhållanden 
som råder på en båt t ill sjöss. 

Systemet med fas-skift enligt c är det som har 
tillämpats i Tellurometer MRD l. I ett sådant sys
tem bestäms avståndet mellan master-stationen 
och fjärrstationen (oftast landstationen) efter mät
ning av den totala fasskillnaden mellan ut- och in
gående. kontinuerlig signal. 

I praktiken sänds en 3 GHz bärvåg från mas
tern. tas emot av landstationen och återsänds till 
mastern där sk illnaden i fasläge bestäms. Eftersom 
mätning av fasski llnad är avsevärt svårt att utrora 
vid höga frekvenser. moduleras bärvågen med an
nan frek vens. som sedermera. blandas ner till ton
frekvens innan fasmätningen utförs. 

(En exakt beskrivning av funktionsteorin finns 
längre fram i artikeln.) 

Eftersom modulationsfrekvenserna kan väljas 
godtyckligt och fas kan mätas med en noggrannhet 
av l på l 000. är instrumentnoggrannheten teore
tiskt sett obegränsad. Med extremt riktade anten
ner och lämpligt vald modulationsfrekvens kan en 
noggrannhet på bara några få mm uppnås. begrän
sad enbart av vår oförmåga att med precision be
stämma atmosfårens refraktionsindex mera än av 
brister i själva instrumentet. 

I praktiken kan så pass riktade antenner ej an
vändas. eftersom en viss area måste täckas in av 
systemet. Härigenom introduceras fel som härrör 
från olika gångvägar och dessa utgör den domine
rande felkällan . 

En nackdel med fasmätningssystem är att mät
värdet blir obestämt för varje hel våglängd som 

Fig 6. Här framgår graden av avkänd signalstyrka 
på anlenningången somfunktion av anLennsepara
lionen vid övervattensvågulbredning. 
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vågen forflyttas. (Om modulationsfrek vensens våg
längd är 100 m. fås ju samma mätvärde vid var 
iOO:e meter.) För att undvika detta använder Tel
lurometer en uppsättning olika modulationsfre
kvenser. i princip motsvarande 100. I 000. 10 000 
m etc. Eftersom fas kan mätas på en tusendel när. 
blir instrumentupplösningen l dm i praktiken. 

MRD l i detalj 

Systemet består aven masterstation med antenn 
och två referensstationer (" Remotes"). ormalt 
placeras mastern på fartyget och remote- eller 
fjärrstat ionerna i kända punkter på land. Remote
stationerna är batteridrivna. har påbyggd antenn 
och kan lämnas obemannade. Master-stationens 
antenn är rundstrålande och installeras på lämplig 
plats på fartyget (förlagd max 25 m från mastern). 
Genom val av olika frekvenser kan flera master
stationer betjänas av samma par fjärrutrustnings
station. 

Fartygets position bestäms genom att man mä
ter avståndet till remotestationerna. och eftersom 
dessas läge är känt. kan positionens koordinater 
bestämmas. Detta utförs av systemet kontinuerligt. 
och positionsdata kan registreras på lämpligt sätt 
och/ eller plottas ut direkt på sjökort i lämplig ska
la. 

Masterstationen har mikroprocessorstyrd an
passningsenhet. vilket medger enkel anslu tning till 
en mängd kringutrustning. som normalt omfattar 
ekolod. dator. printer. plotter. etc. Seflg 1. 

Masterstationens disposition 

Se flg 2 och 3. Mastern är uppbyggd av fyra 
underenheter: En kontrollenhet. två indikatorer 
och en Interface Unit. dvs en anpassningsdel. 

På Control Uni! finns omkopplare för "frys
ning" av data. DAT A HOLD. dvs aktuellt mätvär
de halls konstant så länge omkopplaren är tillsla
gen och ingen ytterligare uppdatering utförs. Sam
tidigt sänds ett "print command" till anpassnings
kretsarna. 

Signallampor för indikering av närvaro av hf 
och drivspänning ingår i systemet. 

Den andra omkopplaren i raden medger val av 

Fig 7. Diagrammet anger verkan av antenninstal
lationshöjden på tonkurvornaför eu konstani vär
de på radiohorisonten. 

Fig 5. Så här kJm mätprincipenför Tellurometer
systemet anges. Det hela bygger på närvaron av 
en 3 GHt bärvåg,fasändringar ochfaslägeuä"lfö
relser. v i ekv står för hastigheten hos de elelaro
ffIIlgnetiska vågorna. 

frekvens: nödvändigt då flera masters utnyttjal 
samma par remotes. 

Omkopplaren TO E Y - TONE B har tre lä 
gen. och i mittiäget medges tal kommunikation mec 
remotestationerna. De andra lägena är för kontroi · 
lyssning aven l kHz AM-ton från "YELLOW' 
eller " BLUE" fjärrförlagd station. 

Längst till höger finns möjlighet att testa 7-seg 
mentindikatorerna i displayenheterna samt att tän 
da små belysningslampor i en ramp. Samtidig 
minskas 7-segmentindikatorernas ljusstyrka. 

Den stora funktionsomkopplaren ner till vänstel 
medger drift i o lika moder. Man har sålunda er 
STAND BY -mode. varvid kristallugnen är pasla 
gen. men övriga funktioner är då strömlösa. I lägl 
M är mastern i normal drift. och i läge R Y och RE 
kan mastern i sin tur arbeta som en remotestation 
MUX-Iäget medger drift i multiplexad mode till 
sammans med andra masters i ett tiddelningssys 
tern. 

Det finns en presentationsenhet för vardera mät 
sträckan . Denna innehål ler 7-segmentindikatore 
(filamenttyp) som direkt anger avståndet till re 
spektive remotestation i meter med en decimal. 

Ett inbyggt visarinstrument anger den mottag", 
bärvågens styrka. och när signalstyrkan är for då 
lig för att kunna användas tillförlitligt. lyser signal 
lampan NO SIGNAL. Vid sådana tillfållel 
"minns" enheten den sist korrekt utförda mätning 
en. så att entydiga mätningar kan återupptas d: 
god mottagning å ter erhålles. 

Det säger sig själv. att för de ändamål den hä 
utrustningen primärt konstruerats måste en avan 
cerad automatik med intern uppräkni ng kunna sör 
ja för att de som beror av systemet ombord int, 
lämnas "blinda" vid gång t ex i farleder med tä 
båttrafik eller andra hindrande och/ el ler reflek te 
rande och signalfördärvande objekt. Störs mottag 
ningen blott sporadiskt. behöver inga uppräknand, 
kretsar träda i aktion särskilt länge. Men på RT: 
fråga vid de demonstrationer som ägde rum ro r tid 
ningen framgick. att också efter lång sammanhäng 
ande signalförlust räcker det om bara en enda mil 
lisekunds bättre mottagning inträffar för att posi 
tioneringen skall fortsätta med full precision elle 
ta vid med minneskapaciteten och den kontinuerli 

Fig 8. Inverkan av osäkerheten ifråga om rifrak
tionsindexgradienLen (=RI-) i tonlokaliseringen 
reallivt maxifflllla räckvidden . Långa avstånd gör 
sig mest märkbara. 



DEN HÖGRE SKOLAN! 
R, iFi i den högre skolan är 

teknisk fulländning. 
Det är en känsla. 

Du vet den där fantastiska 
ljudupplevelsen. 

Den som känns. Fulländad. 
Men det är med HiFi som 

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

Man kan inte alltid få det 
allra bästa. 

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

Våra receivers R 1040 och 
R 1050 är inga undantag. För
stärkare med toppenvärden 
och radiodel som hävdar sig 
bra i jämförelse med separata 
tuners. 

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

Det här är receivers för den 
som inte nöjer sig med vad 
som helst. 

Som kan och vet och ställer 
krav. 

Som kräver kvalitet. Pres
tanda. Finish. 

Ta och titta på R 1040 och 
R 1050. 

Studera prestanda och jäm
för priset. 

Lyssna och upplev den 
högre skolan! 

R' ECEIVER R 1050 
'. En komplett receiver. 

Med en uteffekt på över 
55 't'I per kanal. 

Här finns en stand-by funk
tion , som skyddar högtalarna 
mot oönskade transienter vid 
påslag. 

Här finns LED peakindika
torer omkopplingsbara O dB-
12dB. 

Dualgate MOSFET transis
torer i FM-sektionen. 

Förberedd för Dolby FM- • 
mottagning. 

Låg FM stereodistorsion. 

FORSTARKARDELEN 
Utgångseffekt: Min 55WI 

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

Effektbandbredd: 10-50.000 
Hz (-1 dB) 

IM-distorsion: Mindre än 
0,05% 

FM-DELEN 
Känslighet IHF: 1,B uV/9B 

MHz 
Signal/brus: 74 dB/98 

MHz,1 mV, 
mono 

Stereo 
separation: 45 dB (1 KHz) 
Distorsion: 0,1% (mono), 

0,2% (stereo) 

AM-DELEN 
Känslighet: 15 uV 

(1 MHz, 30% 
mod) 

Signal/brus: 52 dB 
Distorsion: 0,5% 

RECEIVER R 1040 
Var finner man en receiver 
i denna prisklass som har 

allt detta? 
Stand-by funktion mot 

oönskade transienter. 
Omkopplingsbara LED 

peakindikatorer. 
DUillgate MOSFET transis

torer i FM-sektionen. 
Och mycket annat som 

man bara finner på betydligt 
dyrare receivers. 

Uteffekt över 40W per 
kanal. 

Stereodistorsion FM lägre 
än 0,3%. 

FORSTARKAROELEN 
Utgångseffekt: Min 40WI 

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

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

IM-distorsion: Mindre än 
0,05% 

FM-DELEN 
Känslighet IHF: 2 uV/9B MHz 
Signall brus: 74 dB/98 

MHz,1 mV, 
mono 

Stereo 
separation: 45 dB (1 KHz) 
Distorsion: 0,2% (mono), 

0,3% (stereo) 

AM-DELEN 
Känslighet: 15 uV 

(1 MHz, 30% 
mod) 

Signall brus : SOda 
Distorsion: 0,6% 

LUXMAN, DEN HOGRE SKOLAN! 
Markf)adsföres i Sverige av Tonola HiFi AB 

Fack, 161 13 Bromma, Tel. 08/26 2535 

.. 
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Fig 9. Så här har plonem angivit RT-expemtio
nensjärcJpäg i en kontinuerligt uppritad kurs. Se 
textenjär lokaliseringen av koordinatgivarna i 
land, dvs .Därrenheterna. 

ga framräkningen som grund. 

-. 

Omkopplaren märkt AUTOUPDA TE och IN 
TEG RATE har tre lägen med OFF-läge i mitten. I 
OFF-läget är sifferindiklltorerna släckta. I läge 
AUTOUPDA TE jämförs mätvärdet från de olika 
modulationsfrekvenserna inbördes för att ge ett en
tydigt värde på avståndet. Detta kallas "Pattern 
fitting" och innebär att kontroll utförs regelbundet 
av de tre mest signifikanta siffrorna. (De tre minst 
signifikan ta siffrorna är alltid entydiga.) Om en 
siffra befinnes vara för låg eller hög. uppdateras 
denna automatiskt ca I gång/ s. 

Läge INTEGRATE förutsätter att systemet ini 
tialt opereras i AUTOUPDATE för att ge en enty
digt utgångsläge. Därefter fås alla nya mätvärden 
genom integrering av faserna hos den kortaste våg
längden (s k fine pattern). 

Vid normal drift kompenseras alla interna fas 
vridningsfel bort automatiskt. Om detta av någon 
anledning ej blir möjligt, fås ingen entydig noll 
punkt och detta indikeras av signallampan ZERO 
som då tänds. Tänd ZERO-Iampa betyder att ett 
tekniskt fel har uppträtt. eller att systemet behöver 
justeras. 

Sifferindikatorerna for de fyra mest signifikanta 
siffrorna har "apostrofer" som tänds då respektive 
mätfrekvens ("pattern frequency") är korrekt ut
sänd. 

De s k Pattern Update Lamps återfinns ovanför 
de tre mest s ignifikanta siffrorna i sifferindikatorn. 
Då dessa tänds . indikeras att processen "Pattern 
Fitting" har fu nnit ett fel. och att siffran under resp 
lampa är antingen för låg eller fOr hög. Om den 
övre lampan lyser. är den visade siffran fOr hög. 

..... Om den undre lyser. är den i sin tur för låg. Detta 
korrigeras automatiskt i läge AUTOUPDATE ef-
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ter några kompletta mätcykler och lamporna 
slocknar. Automatisk uppdatering sätts dock ej i 
funktion fOrrän samma fel uppträtt vid två konse
kutiva mätcykler. Efter fullbordad AUTOUP
DATE tänds lampan ovanfor AUTOUPDATE
omkopplaren. 

Remote-station 

- Se fig 4. De fjärrförlagda stationerna. som är 
batteridrivna och kan lämnas obemannade. place
ras oftast i land i en känd punkt och utgör syste
mets referenser. Remote-stationerna har utbytbara 
antenner med olika spridningsvinkel för anpass
ning till aktuell mätsituation. Remoten placeras pa 
ett vanligt teodolit-stativ och drivs av ett gängse 12 
V bilbatteri. 

Enheten har signallampor som indikerar närvaro 
av hf och drivspänning. En funktion somkopplare 
medger drift av enheten som en master. som nor
mal remote. i stand by- och multiplextilläQ;)pning. 

Med vippomkopplare väljs kontinuerlig eller 
"monitor"' mode. I förstnämnda läget är enheten 
ständigt i drift. men i läge MONITOR är enheten i 
strömsnålt tillstånd och slår till fullt endast var 
15:e sekund. Om remotestationen da ej detekterar 
närvaro av bärvag från mastern. s iar den ifran au 
tomatiskt efter två sekunder. Om masterbärvåg 
finns. förblir remoten tillslagen. Vid avtagande 
bärvag. som till sist blir för svag för att remotesta
tionen skall kunna känna av den. siar remoten 
ifran efter 2.5 min. och å tergår till sitt intermittenta 
tillstand. 

Master-antenn 

Utseendet framgår av fig l J. 
Kabeln mellan master och antenn kan vara upp 

till 25 m och leder ingen hf-effekt. 
Antennen är rundstrå lande och är innesluten i 

ett plaströr. Antennen och dess sammanbyggda 
drivelektronik monteras sa. att risken för reflexio
ner minimeras. dvs pa behörigt avstand fran skym
mande foremal. 

Kringutrustning 

I och med den mikroprocessorbaserade inter 
face-delen i mastern . fig 3, har man stor frihet att 
ansluta ol ika kringutrustningar. Mikroprocessorn 
är EP ROM-programmerad. I en typisk konfigura
tion används dator. printer för utskrift av koordi 
nater. realtid och eventuellt djup. Plotter kan an
slutas med vars hjälp en kontinuerlig positionsan
givelse erhålls direkt pä sjökortet. Ansluts ekolod. 
kan havsdjupet i den aktuella positionen utskrivas 
kontinuerligt av plottern. Registreringsapparat. 
t ex remsstans. kan även anslutas för att ge möjlig
het till efterföljande databehandling. 

Datorn ombord kan programmeras sa. att tillraI 
liga felmätningar ignoreras och användas for att 
beräkna koord inaterna ur de uppmätta avstanden 
med korrektion for höjdski llnad mellan master och 
fjärrinstallationen. 

Mer detaljerad funktionsteori 

Mätmetoden är baserad på Tellurometerns tek
nik. med vi lken en uppsättning modulationsfre
k ven ser (= Pattern Frequencies). modulerade på 
en 3 GHz bärvåg. sänds till remotestationen från 
mastern och motsvarande frekvensers signaler 
återsänds från remotestationen till mastern. Skill 
naden i fasläge mellan utsänd och mottagen signal 
utgör ett mått på avståndet mellan mastern och 
remote. Med en våglängd på 100 m kan lO-tals 
meter mätas entydigt. men siffror av högre signifi 
kans blir uppenbarligen helt godtyckliga. eftersom 
samma fas upprepas var lOO:e meter. Därför har 
tekniken med s k " Pattern Fitting" utvecklats. 
Härvid kontrolleras varje signifikant siffra mot 
mätvärden som fås frän modulationsfrekvenser 
med större våglängd. Tack vare det fas entydiga 
värden på avstånden. 

Denna process sker i läge AUTOUPDA TE. När 
alla "spostrofer" blinkar regelbundet på sifferindi
katorn och "pattern update lamps" har varit släck
ta under flera mätcykler. vet man att mätvärdet på 
avståndet är korrekt. Normalt tar detta några se-

kunder (= pull in-time). (Se även under beskriv
ningen av masterstationen.) 

Har man väl etablerat ett korrekt mätvärde på 
avstånden genom "pattern fitting" i läge A U
TOUPDATE. behövs egentligen inte längre de läg
re mätfrekvenserna. utan forändringar i avstanden 
kan mätas genom en integrationsprocess av mätda· 
ta från den högsta mätfrekvensen (= fine pattern). 
Detta utförs i läge INTEGRATE. "Pattern fitting" 
utförs alltjämt. men någon uppdatering sker ej. 
Lamporna som indikerar fel i "Pattern fitting " är 
dock igång. Vid drift under da liga signaIförhallan
den kan det inträffa. att perioder med god signal är 
för korta for att bibehålla integrationsprocessen 
och felaktiga mätdata kan bli följden. Sådana si 
tuationer kan dock uppmärksammas genom att 
"pattern update "-lamporna lyser i stunder da till 
räckligt god signal mottages. Jfr ovan. 

Systemet innefattar en automatisk nollningskrets 
som korrigerar for fasfel i systemet. Härigenom 
undgås problemet med kalibrering. Fasfel motsva
rande + / - 3 m kan kompenseras. 

Sys temets räckvidd begränsas snarare av anten 
nernas höjd än av tillgänglig uteffekt. Eftersom den 
använda frek vensen kräver fri sik t mellan maste r 
och remote_ brukar räckvidden anges till 100 km . 

För att astadkomma längsta räck vidd placerar 
man remotestationerna pa höga master. och därvid 
får man kompensera för skillnaden i höjd mellan 
master och remote. eftersom systemet mäter det lu 
tande avstandet. 

Vanligt är ocksa att använda system bärande 
flygplan och helikoptrar vid langdistansmätning. I 
vissa tillämpningar. dä en punkt till havs skall be
stämmas. placeras en remote pa land och en i 
punkten i havet (en oljerigg t ex). Mastern installe
ras ombord i en helikopter. Genom att utföra ett 
antal flygningar pa känd höjd I en riktning som 
skär linjen mellan remotestationerna samtidigt 
som avstanden mellan master och remotes mäts 
och summeras i datorn. far man fram det korrekta 
avstandet mellan remotestationerna da summan är 
minimum. Samma procedur utförs sedan med 
landstationen i olika kända positioner. 

Mätprincip 

Sefig 5. En modulationsfrekvens fl sänds pa en 
3 GHz bärvag fran master till remotestation. och f2 
sänds fran remotestationen till mastern. modulerad 
på något avvikande bärfrek vens. Avstandet mellan 
stationerna är s. Om initialfasen hos fl och 1'2 är 
o I respektive O 2 ges den slutliga rasskillnaden 
av: 

O = [ ~ l + 277:fl e- - ~ 2 + 277: (fl - f2) ~ 

- [!i?t - (~2 + 277:f2 f)] ~I + 277:fl~ -

~ 2 + 277:fl ~ 

= 277:fl ~s . 

Härvid gäller att fl och f2 mixas både i master 
och remote. Skillnadsfrekvensen (i stor leksord
ningen I kHz) sänds tillbaka till mastern. där dess 
fas jämförs med den i mastern producerade skill 
nadsfrek vensen. 

Finessen är. att f2 elimineras ur ekvationen och 
systemet uppför sig som ett system där endast rl 
sänds från master till remote och åter. Ett sadant 
system skulle bli mycket komplicerat att utforma 
praktiskt. och tva-frekvens-system är ett sätt att 
åstadkomma samma resultat. Då rasskillnaden 
mäts vid den låga frekvensen fl - r2 borgar rörfa
randet också för bättre noggrannhet. 

Felkällor i systemet 

Signalen som mottas av masterstationen och re
motestationen vid mätning över vatten innehåller 
vanligen energi som sän ts direkt mellan instrumen
ten. och energi som forst reflekterats mot vatten
ytan. Interferens mellan direktvåg och reflekterad 
våg kan ge upphov till områden med hög signal - ~ 
styrka. S k enhancement zones. och områden med , 
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DUBBEL SAKERHET 

1. Säkerhet mot personskada 
genom dubbel isolerad nätdel , utförd en l igt 
I EC-norm 348 för klass II -instrument. 
Ingen risk för nätspänningar på instrumen
tets hölje. PM 3212 är dubbelkvadratmärkt [Q] 

2. Säkra mätningar 
genom minskad risk för okontrollerbara jord
strömmar. 
Endast två-Iedarkabel (skyddsjord behövs ej) 
med vanlig tvåpolig kontakt . 

Ergonomiskt utformad frontpanel gör att du arbe
tar lättare, säkrare och snabbare. 

Samtrigg (composite trigg) ger stabi l bi ld av 
två signaler även om frekvenserna. är olika eller 
om signalerna ej är relaterade till varandra i tid 
eller fas. 

Bandbredd 25 MHz, känslighet 2 mV. 
För fältbruk finns version med inbyggt 

batteri. 
Starkt plåthölje - inga ventilationshå l. 

Industrielektronik 
Mätinstrument 

r---------------------- - ---------------------, 
Svenska AB Philips, Avd. Mätinstrument, Fack, 
10250 Stockholm . Tel. 08/635000. 

D Sänd information om Philips nya, dubbeliso
lerade oscilloskop PM 3212. 
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1977 och sänd mig 1 ex när den kommer ut. 
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Fig LO. Används ett ekolodfär fTUln tillgång till 
4jupdota i den o"lfauning fTUln själv bestämtmr. 
Sådant digitaleko fanns ej tillgängligt då R T gjor
de vattnen osäkra, men här är ett prov på ett av 
Tellurometer och British Transport Docks Board 
gjord lodning av 4jupförhållandena i inloppet till 
Southamptons hamn. DeUa Sounding Sheet uppri
tades i mqj 1977 och angivelsema är i meter. Auto
fTUltisk reduktion sker tmd systetmt, så aU alla 
tidvattenberoendefaktorer etc kalkyleras in. Här 
fär fTUln upplysningen, att den aktuella dagen gäll
de '2 ,74 m below O.D.Newlyn ': Understrukna 
värden anger blottlagda bottenstrukturer i m och 
dm relativt karteringen. Skala 1:2500. 

försvagad signalstyrka_ cancellation zones. beroen 
de på det inbördes fasförhållandet mellan reflekte
rad och direkt våg. 

Områden med försvagad signal medför svårighe
ter för den som arbetar med mikrovagutrustning 
för avståndsmätning. De två grundläggande pro
blemen är dessa: 
a . Ä ven under i övrigt ideala förhällanden ( = 
öppna vatten. bra väder etc) kan signalstyrkan gå 
ned till nivaer som gör säkra mätningar omöjliga. 
b. l svåra omgivningar. t ex hamnar. där stora re
flekterande strukturer omger mätplatsen_ kan ut
släckning av den direkta signalen resul tera i att 
systemet reagerar på signaler som reflekterats från 
omgivande föremal. Därigenom produceras falska 
mätvärden. 

Lyckligtvis har operatören kontroll över den 
viktigaste faktorn som bestämmer storleken och lä
get hos zonerna med försvagning resp förstärknin g 
av signalen. Denna faktor är antennernas höjd över 
vattenytan. 

Vid antennseparation på upp till nägra fa km 
kan jordytan approximeras till flat yta. Det kan 
visas . att kombination av direkt och reflekterad 
våg. den enare fasfcirskjuten 180· . producerar en 
resulterande amplitud proportionell med . 

sin (2 h l h2 ) 

D A 

där h, = sändarens antennhöjd över vattenytan_ hl 
= mottagarens antennhöjd över vatteny tan. D = 
avstånd mellan sändare och mottagare. A = signa
lens våglängd. 

Därur kan ses. att minimum och maximum sig
na lamplitud inträffar vid 

D 
2h l h2 (minimum) 

n A 

D 
4h lh2 (maximum) 

(2n +1) A 

n = heltal 

Fig Il. Antenninstallationen ombord till MRD 
l. Antennen är rundtagande. Lobvinkeln är 14 
grader. 

56 RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1977 

IOJ'""x')J lC' 

I;).' 

-.' ,... "." 
~ ".J 

" . " .. _;~. 4 ".l 

~.1 ' , " " 
".1 '.! 

; ~ ro .. 
~., . I I 

1~1 

) ,",I 
.:::.1 "I. 

I:::.,' 1;).1 
::. 

,-:r 

," 

" " 

,. .. .. 

::::.1 tC.1 

:::1 ~ :_) 
.:::.J ,~ , 

:::1 ..... 
- s 

::;) 
,o, 

" M 

" 

s-2 gR IT I SH TRANSPCRT CXXJ<S EIW<f,., 
SOUTHAMPTON 

5O..NJ1~ Sl-EET - TElLlRCt'ETER l1<!l I TRIN...S. 

SLRVEY DATE - 20 M.'. Y 1'177 . 

c;cu.olI'GS If\! tETRES RED..aD TO QV.RT OIIRtI \ot4I01 IS 2· H tC1€S eneN 0.0. tel."'
l.N:ER. ltED FIQ.I1ES lf1.E. CRY !r-G I-E:IQiTS IN /'ElRES N'IJ IlIII'ElRES ~ GWfT D'llU'\. 

N" TLRN... SCN...E 1/ 2500 

1111111'1' 
100 

"} IC." 

,.y 

'.4 1,1 

" 

" . 

SLRVEY REF. 51'433· 

100 

"PPROVED 

" . ,,,,''W o ;;1 ,::;, .C.O 
.:1 '.' .:::.~ 

" 
" " " 

".0 '''.1 .. . 

" " 

7 , ) ', .... 

'.' 

,. 
" 

,.' 
!:-'> 

Vid längre avstånd måste denna enkla analys 
modifieras så. att hänsyn tas både till jordens radie 
och refraktionsi ndexgradienten. Vid normala om
ständigheter minskar refraktionsindex med höjden. 
varfcir reflekterad och direkt våg böjs mot ytan och 
ger en effekt motsvarande en relativ ökning av 
jord radien. Detta fenomen modifierar ekv I till: 

s in 

där R = jordens medelradie och et = refraktions
indexgradienten. 

Denna variation i amplitud kan nu utsträckas 
till ett uttryck för mottagen effekt. och dess föränd 
ring som funktion av avståndet uppritas i diagram. 

Typiska kurvor visas ifig 6, 7 och 8. Fig 6 visar 
effekten av att höja ena antennen från 2.0 till 2.5 
meter. med den andra antennen på konstant 6 me
ter. Det framgå r. a tt den största förstärkningszo
nen uppträder närmast radiohorisonten. och det är 
givetvis önskvärt att denna zon ligger över det ak
tue lla mäto mrådet. Således bör antennhöjderna 
hållas så låga som möj ligt. dock med bibehållande 
av fri s ikt. 

Fig 7 visar effekten av a tt variera bäda antenn-

" . 1 0 

-.' 11-', 

,O.: 

. 'iID 

" l.' 

~.: 
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höjderna så. att konstant radiohorisont (fri sikt av 
stånd) erhalls. Ändring av h, = 10 m. och h, = I 
m till i ston sett samma höjd resulterar i att der 
största förstärkningszonen smalnar betydligt. mer 
i gengäld flyttas den till längre avstånd och salede! 
ökar systemets mätomräde. 

En komplikation inträder da vattenytan in\( 
längre kan betraktas som jämn. Betydande dyn ing· 
ar pa vattnet får en effekt motsvarande den av atl 
landantennen rör sig upp och ned. Mäter man uno 
der sådana förhållanden i ett område som ligger ' 
utkanten aven fOrstärkningszon. kan således sig· 
nalen ga periodvis förlorad. 

En ytterligare komplikation vid bestämning a\ 
förstärkningszonerna är osäkerheten i bestämning
en av refraktionsindexgradienten. Fig 8 visar effek
ten aven 20 % ändring av RI -gradienten på zoner
nas placering upp till 100 km avstånd. Effekten är 
tydligen mest märkbar vid långa avstånd. 

Sammanfattningsvis kan sägas. att med kunskap 
om beskrivna fenomen ka n de negativa undvikas 
genom lämpliga antennhöjder och kännedom om 
mätområdets tidvattenförhå llanden. etc. 

Demonstrationen i Mälaren 

Under Ff G-utställningen anordnades demon-



Tekniska data: 

Räckvidd : Över 100 km, beroende av antennutformning 
och graden av fri sikt 

Noggrannhet : Bättre än +/- I m 
Upplösning: 0, 1 m 
Bärfrekvens : 
Antenneffekt : 

Två frek venser i 3 GHz-bandet 
IW 

Temperaturområde : - 32 till + 44°C 
EffektfOrbrukning: Master : 120 W maximum. Remote: 40 W maxi 

mum, 6 W i stand by-mode 
Antennlob: Master: 360° hor, 14° vert 

Remote : 24° hor, 22° vert (standard) 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
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/ " / 1/ 
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Fig l l. Här har huvudinstrumenlet placerats 
tillsammans med i det närmastefoll 
kringutrustning iform av dataloggem. 
x/y-skrivaren för kursangivelsen och HP-dotom 
för den kontinuerliga plottingen. 

strationer ombord på m/ y Mariana i omradet mel 
lan Ekerö och Norsborg varvid förf och RT-redak 
tionen kunde medverka vid praktiska prov med he
la systemet. 

Vid mätningarna användes MRD I ombord . dri 
ven av båtens interna 12 V -batterier. Landstatio
nerna. en vid Lundhagen på Ekerö och en vid Stu
rehäll söder om Ekerö. drevs likaså med 12 V bil 
batterier. Land tationernas exakta koordinater 
mättes in med användande aven AGA 700 laser
mätutrustning. 

Som kringutrustning ombord anslöts en Hewlett 
Packard dator typ 9830. HP printer typ 9866 och 
plotter 9862. HP-utrustningen drevs av ett Honda 
bensinelverk 220 V som placerats pa akterdäck. 

Utrustningen fungerade perfekt. Exakt position i 
koordinater angavs på printern. och plottern ritade 
kontinuerligt upp båtens fardväg . Se fig 9. 

Demonstrationsbåten var ej försedd med digita
liserat ekolod. varför djupdata inte kunde registre 
ras. Ett exempel på det visas dock i fig 10 som 
upptagits i Southamptons hamninlopp med mot
svarande utrustning plus anslutet ekolod. 

Vid RT:s provningar kunde fyren vid Norsborg 
användas som referenspunkt för att verifiera den 
uppmätta positionen. • 

, 

Fig 13. Tellurometers MR D l -installation används numera ofta somjlygburet 
system, varvid både helikoptrar ochjlygplan kan sättaS in . Skissen visar en 
i dog typisk användning. oljeborrning. 

Fig 14. Vid Stockholmsdemonstrationemaförfogade Tellurometer över 46 
fot långa m/y Mariana. vikt 12 ton. varvid antennen installerades över 
akterdäck (ej utritad här). 
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Doct:nt Jörgen Gundersen 
informerar 

•• Utan en perfekt hörsel har vi ingen glädje 
av aldrig så avancerad utrustning för återgi
vande av ljud. Det är därför av intress.e att 
belysa vissa elementära fakta om hörselns fy
siologi. 

Som bekant träffar lj udvågorna först trum
hinnan. Den sätts i svängning och ljudet fort 
plantas via tre hörselben : hammaren (mal
leus), städet (incus) och stigbygeln (stapes). 
Ett par väl bibehållna exemplar av hörselben 
ses ifig l . 

Hörsel benen är de minsta benen i kroppen 
och de har under senare år fått förnyat intres
se både arkeologiskt och kliniskt. Hörselbenen 
är oerhört sköra och har tidigare ofta i sam
band med historiska utgrävningr ej tagits till
vara. Om man emellertid försiktigt skakar 
kraniet faller dessa tre små hörselben ut och 
kan lätt granskas för närmare studium. 

Detaljer av ljudtransmissionen framgår av 
fig 2. Genom hörselgången ser man hur ljud
vågorna sätter trumhinnan i svängning. Mel
lanörat omfattar det område inom vilket hör
selbenen fmns utplacerade. Förbindelsen mel
lan dessa tre hörsel ben är i · princip samma 
som mellan alla leder. Ett kuriosum är emel
lertid att benens rörlighet vid starka ljud änd
ras av mycket små muskler. 

I mellanörat avlämnas ljudintrycken av 
stigbygeln i det ovala fönstret. Ett annat föns
ter, det runda fönstret, bildar också gräns mel
lan mellanörat och innerörat. I innerörat finns 
ett system av vätska, och när stigbygeln pres
sas inåt skjuts membranen i det runda fönstret 
utåt (fig 2). 

Själva ljuduppfattningen är mycket sinnrik 
och sker via 30000 resonanstrådar. Dessa är 
utplacerade i snäckan på ett basilarmembran . 

I sinnescellerna på basilarmembranen om
vandlas den mekaniska energin till nervimpul
ser. 

N orma1 hörsel 

En normal, yngre person kan uppfatta ljud 
inom området 18 -20000 Hz. Ljud lägre än 
cirka 20 Hz uppfattas som vibrationer. Fast 
det inte hörs, har det ofta en otrevlig inverkan 
på människan. Ibland råkar man vid olämplig 
konstruktion av byggnader få svängningar i 
själva byggnaden eller i dess rum med fre
kvenser lägre än 20 Hz. Sådana svängningar 
kan ofta vara besvärliga för personer som 
uppehåller sig i byggnaden. 

När det nya Rigshospitalet i Köpenhamn 
för några år sedan hade färdigställts, visade 
det sig att det på en del ställen uppkom s k 
struktur burna infraljud. Man fick vidta juste
ringar för att hindra dessa ljudfenomen som 
ingav olust och irritation hos såväl patienter 
som personal . 
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Fullgod 
hörselfunktion 
förutsättning 
för Hi fi 

,---HALVMIUON ----; 
SVENSKAR GRAVT 
HÖRSELSKADADE 

En larmrapport på försommaren tillkännager. 
att antagligen en halv miljon svenskar i ar · 
betslivet lider av nedsatt hörsel till följd av 
exponering for skadligt bullrande miljöer. 
Rapportens slutsatser tyder på att det pa 
många håll alltfor länge syndats mot kraven 
på akusti sk hygien och att tillståndet i läng 
dcn är ohållbart . 

medicinen för s k Dopplerändamål, med vilka 
man kan avlyssna blodflöde genom huden . 

Audiogram 
Ljudstyrkan mäts som bekant i decibel. Vid 

undersökning av hörsel förmågan placeras pa
tienten i ett ljudisolerat rum. Han står i förbin
delse med ett kontrollbord där en laboratorie
assistent utför hörselprov och får fram data, 
varvid man omgående kan konstruera ett s k 
audiogram. 

Audiogrammet anger känsligheten angiven 

Fig l. De tre hörselbenen hamf1Ulren. städet och stigbygeln. 

Vid svenska kraftverk uppkommer ibland 
samma fenomen om vattnet kommer i pend
ling. Frånsett de obehag som detta kan orsaka 
personalen finns det en annan risk, nämligen 
att kraftstationen arbetar mindre effektivt. Fe
nomenet har ingående studerats vid universi
tetet i Umeå och forskning pågår fortfarande 
för att klarlägga orsakerna till infraljud och 
hur man undviker detta. Infraljudalstring 
inom flyg- och motorfordonstekniken försö
ker man också kartlägga, eftersom det på go
da grunder antas att man når kritiska värden 
i vissa fall. Sådan forskning drivs bl a vid KS 
i Solna. 

Svängningar högre än 20 ()()() Hz kallas ult 
raljud. Hundar m fl djur har högre hörtröskel 
än människan, och med speciella visselpipor 
kan man nå verkningar på vilka endast hun
den reagerar. 

Ultraljud används också för modulerings
ändamål, t ex vid transmission av programsig
naler (radio, TV). Vidare används det inom 

i decibel för toner i vissa intervall. Man regi
strerar det svagaste ljudintrycket som patien
ten kan förnimma. Man matar först in ohör
bara, mycket svaga signaler och så fort pa
tienten hör ett ljudintryck markerar han detta 
med tryck på en kontakt. Som regel begränsar 
man hörselprovet från frekvenser till mellan 
125 och 8000 Hz. Inom svensk industrihälso
vård är sådana prov vanliga . 

Hörselproblem 
Cirka 650 ()()() människor i Sverige är hör

selskadade. Orsakerna till detta är olika. Dels 
föds ca 200 barn varje år med hörselskador. 
Det kan bero på olika former av missbildning
ar av örat vilka i värsta fall kan leda till full 
ständig dövhet. I princip skiljer man för övrigt 
mellan hörselskador i den ytttre ledningsappa
raten (ledningsskador) eller i den inre nervap
paraten (nervskador). Ibland förekommer bå
da hörselproblemen i kombination. 

Ledningsskadorna drabbar främst ytter
och mellanörat i form av inflammation, me-



Områdesvisa jörluster av hörselfunktionen är ett handikapp som drabbar tusentals människor. 
Detta är allvarligt, då det leder till isolering och kontaktsvårigheter - att inte tåla om 
att musikupplevelserna berövas nästan allt innehåll. 
Nuets allt mera bullerexponerade miliöer är ett hot mot vår hälsa. En ödelagd hörsel går inte 
att återställa - örats oändligt fina mekanismer tål inte vad som helst! 
I ett par inslag skall vår medicinska medarbetare här ta upp dessa sammanhang, somju har stiirsta 
betydelsejör alla som värdesätter modem liudåtergivningstekniks imponerande spännvidd. 

dan nervledningsskadorna drabbar innerörats 
känsliga och ljuduppfattande nervsystem. 

Skador på ytterörat och mellanörat kan be
ro på olycksfallsskador eller på exponering fOr 
mycket kraftiga explosioner, vilka kan få 
trumhinnan att brista. Ständigt arbete i bullrig 
miljö kan dock ge skador på hörseln . Sam
bandet mellan bullerexponering och höjt blod
tryck har också säkerställts i uppmärksam
made forskningsinsatser på flera håll. Lättare 
grad av bullerskador, t ex när man någon en
staka gång utsätts fOr kraftigt buller, kan ge 

tillfälliga hörselnedsättningar, vilka sedan for · 
bättras. Här återhämtar sig innerörats fma 
Ii brer och mekanismer efter temporära 
"knock outer". Bestående skador kan inte gå 
till läkning av sig själva - något att tänka på! 

Under de senaste åren har man överallt bli
vit mera varse den riskfaktor som bul1erska
dor utgör. Man har fOrsökt att göra arbetsmil
jön så tyst som möjligt och där detta ej varit 
möjligt infort bullerskydd antingen i form av 
inre dämpmaterial eller större, yttre "hörsel
kuddar" . 

MELLANÖRAT 

Fig 2. Detaljer al' ljudtransmissionen genom öratframgår av denna bild. 

Hörsel· 
nerven 

Fig 3. Orfht Stockholm analyserat med ljudspektrogrqfsom tid-amplitud-frekvensspektrum. 
Lägg märke till konsonanten S som ligger ofordelad i det högre frekvensområdel, dvs diskanten. 

Hörseldefekter vid musik och tal 
Olika delar av hörselspektrum kan drabbas 

vid sjukdomar. Känt är, att det uppstår en fy
siologisk diskantfOrlust med åldern . Man har 
då svårt att höra inte bara syrsorna utan även 
en telefonsignal. 

För musikälskaren kan detta bli ett pro
blem. På olika Hi Ii-utställningar demonstre
rar man ofta hur musik låter om olika delar av 
ljudspektrum faller bort. Det är en kuslig erfa
renhet att avlyssna ett sådant prov men gans
ka nyttigt for vår forståelse for de hörselska
dades problem! 

Talet - vårt mest betydande kommunika
tionsmedel - och dess väsentliga ljudspek
trum ligger inom gränserna 500 - 2 000 Hz. 
Ganska många av konsonanterna har dock 
högre frekvensvärden, och när de skärs bort 
nedsätts forståelsen avsevärt. 

Sammanfattningsvis är hörselns fysiologi 
mycket komplicerad . Vi har dock med moder
na audiologiska mätningar möjlighet att rela
tivt lätt kartlägga hörselns fysiologi hos den 
enskilda individen . I ett kommande bidrag 
skall vi belysa den moderna teknologin för 
diagnostik av hörseln samt hörselförbättrande 
apparatur. • 

Litteratur: 
DANIELSSON, HANS: Kompendium i tera
peutisk audiologi. Studentlitteratur, Lund 
1970. 
FALK, GUNNAR, ARREVIK, TIM, RUN
BERT, BENGT: Lär dig höra bättre, se det 
du inte hör. Sveriges Radios Förlag, 1971. 

Fig 4. Schematiskframställning al' talområdet 
Uifällt på ett audiogram med al'seenfh på forman
ter, som talljufhn uppfattas med normal ta/styrka 
på l m al'ståndfrån lyssnaren. Grundtonen 
ochforstaformanten återfinns i basområdet. 
Konsonanterna är fordelade över hela talspektrum. 
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Musikelektronik 

Från primitiv klangkropp 
till popålderselektronik - del 4 

•• De två föregående avsnitten i denna serie om 
gitarren ägnades åt elgitarren. Men elgitarren är 
inget komplett instrument. Det behövs ju en för
stärkare till den och naturligtvis en högtalare . 

Ä ven gitarrforstärkaren har sin utvecklingshisto
ria, som dock överspän ner en kort period i det tid s
perspektiv vi tidigare rört oss. 

Gamla, välbyggda musikinstrument med åldrat 
trä, nött lack och limmade med gamla limtyper kan 
vara värda en fOrmögenhet. Paradoxalt nog är det 
samma sak med gitarrförstärkare! Detta år, 1977, 
massproducerades en gitarrförstärkare som konst
ruerades på 19S0-talet, och det är inte nog med att 
man inte vill ändra komponentvärden: man försö 
ker även hålla sig till de ursprungliga komponent 
fa brikaten . . . 

Jazzgitarrister berättar gärna historien om när 
Jimmy Rainey någon gång i mitten av 19S0-talet 
såg en äldre kollega spela på en av Gibsons äldsta 
elgitarrer och förstärkare från 30-talet. Till ägarens 
stora fOrvåning erbjöd Jimmy sin egen nya, exklu
siva utrustning i utbyte. Bytet genomfOrdes och bå
da ansåg sig ha gjort sitt livs affär. 

Det finns alltså anledning ägna ett avsnitt åt gi 
tarrforstärkarens utveckling. Många anser sig med 
rätta ha bidragit till denna. Åtminstone i inled-

Av BO KLASSON 
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Bildförväxling 
i rörra avsnittet 
Vi blev i föregående nummer drabbade av 
fel monterade bilder. I tig 4 skall höger och 
vänster bild byta plats. Så gäller även för 
tig l, vänster bild och mitt bilden. 

Foto-o bjekten 
från Halkan's 
Samtliga här fotograferade gitarrförstärkare 
är lånade ur Jan Hallquisths samling (Musik
träffen Halkan's, Hälsingegatan 2, Stock
holm). 

Vi skall här även nämna att den gröna 
gitarren, fabr John Birch, som fanns med 
på omslaget till RT nr 6/7 lånades från Mu
sikbörsen, S:t Eriksgatan 80, Stockholm. 

Fig 1. Gibson 79 RTV Multstereo (omkr 1959) 
stereoforstärkare med ca 2 X 17 W. Separata kon
troller for vol, bas och diskantfor vardera kanalen. 
Tref'lolo och reverb (fjädereko). 2 st Jensen högta
lare, vinklade 90° iforhåIlande till varandra. 
Gretsch lanserade samtidigt ett stereqfoniskt gi
tarrsystem med två separataforstärkare, diir den 
ena halvan tog hand om de tre lägre strängarna 
och den andra de tre högre. 
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Musikelektronik 

~ Elgita"en kräver som bekant en förstärkare (med högtalare)för att kunna brukas. 
~ Vi ger här en historisk överblick på avsnittet gitariförstärkare i den av stora kategorier läsare 
starkt uppskattade och i Sverige unika artikelserien. 

Gibson GA90 

'~AIIIILt 1 

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

Fig 2. ( Vänster). Gibson GAS Skylark (1959). 
En liten tidig gitarrforstärkare som såltks i paket 
med en tapsteelguitar (som hålles på knät). För
stärkaren har bara en voly mkontroll och saknar 
tonkontroll. Ett enkelt slutsteg med 6 V6 ger 6 W. 
Förstärkaren, liksom tkss motsvarighet Champ 
från Fender, är numera mycket tiftersökt i USA 
for inspelningsbruk, då tkn ger det rätta "dist
sountkt "vid måttliga liudnivåer. En 8" Jensenhög
talare ingår. (Höger). Gibson GA 20T Ranger 
(1958). Två ingångs kanaler med två ingångar på 
vartkra. Separata volymkontroller for vartkra 
kanalen men med gemensam diskantkontroll. Tre
molo. Mottaktkopplade 6V6 i slutsteget ger 16 
W till en 12" Jensenhöglalare. 

ningsskedet kan man dock enligt fOrf:s mening sät 
ta likhetstecken mellan utvecklingen av gitarrfOr 
stärkaren och utvecklingen av Gibsons gitarrfor 
stärkare. Vi följe r forst denna utveck ling med stöd 
av samtal förf hade våren 1976 med Wa/ler Fuller. 
som konstrue rat eller lett konstruk tionsarbetet a\ 
all a Gibson-fö rstä rkare från starten fram ti ll 1968 . 

Första rorstärkaren 
gav blygsamma 2 W 

Den fOrst a fors tärkaren som byggdes sä rskilt för 
gitarrbruk torde ha varit den all strömsfOrstärkare 
om knappa 2 W. och forsedd med fy ra 4" elektro
dynamiska högtalare. som Lloyd Loar tog fram 
hos Gibsons i början av InO-talet. Som tidigare 
berättats blev inte detta framsy nta projek t någon 
sueee . 

sr ... "" _ .. O:..:;H ___ ---, 
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När Gibsons 1934 - 1935 på allvar satsade på 
elgitarrer hade man inga resurser att själv bygga 
sina forstärkare. Men man hade ett etablerat sam
arbete med en forsäljningsfirma i musikbranschen i 
New York vid namn Lion & Healey. Firman hade 
ti ll sig knutit en liten elekt roteknisk firma. och där 
byggdes Gibsons gitarrfo rstärkare t o m 1941. 

Det började enkelt 
med 5 W effekt 

De forsta gitarrforstärkarna var efter nutida be
grepp mycket enkla apparater med tre eller fyra 
rör, enkla slutsteg och gav ca 5 W effekt. Ganska 
snart introducerades dock " de luxe"-modeller med 
mottaktkopplade slutsteg och hela 10 W effekt. 
Ma n eftersträvade från början en rak frek vensgång 
och sökte hålla distorsionen på en låg nivå . För att 
man skulle k unna slå ackord hur som helst utan 
"missljud" p g a överstyrning hade man till en bör
jan mycket låg råforstärkning. 

Omkring 1939 började Gibsons få konkurrens. 
Man tog sig fore att jämfOra effekter och fOr att 
möta singlestring-spelets krav började man även 
höja råfOrstärkningen . 

Fig 3. Gibson GA 20 RTV Minateman (1964). 
Delta är en modernisering och vidareutveckling 
av föregående förstärkare (tig 2, h), diir man dels 
har lagt kont roll panelen ovarrför bqffeln enligt 
Fenders mönster och samtidigt utökat kontrollmöj
ligheterna (bas, diskant, reverb, tremolo), dels er
satt 6 V6 med de modernare europeiska EL84. 
Mottaktkopplade ger dessa 17 W till en 12" Jen
sen. 

Under konkurrensens kalla stjärna började na
turligtvis osakl iga fo rsäljningsargument florera. 
"På vår forstärkare behöver man bara dra upp vo
lymkontrollen till 3 for att man skall få samma ljud 
som konkurrentens ger vid 6:' Att båda gav sam
ma ljud vid fullt pådrag nämndes inte. Det var na
turligtvis svårt fOr en progressiv konstruktör att ac 
ceptera att det var lättare att sälja en forstärkare 
med linjär volymkontroll än en med logaritmisk. 

Högtalarelementen 
hade begränsningar 

Högtalarelementen utgjorde från början den 
största problemkällan och begränsningen. Högta
larindustrin var fOre kriget helt ointresserad av att 
anpassa sina produkter till det nya inst rumentets 
krav. 

1936 - 37 använde Gibsons i begränsad ut
sträckning elektrodynamiska högtalare. men sedan 
gick man in för permanentmagnetiska. Man hade 
redan då tillgång till 10" och 12" element, men ef
fektgränsen låg på 10 - 15 W. nominellt. enligt ti 
dens kriterier. 

De allra kraftigaste gitar rfOrstärkarna från fOr-

krigstiden gav 15 W. men högtalarelementen höll 
inte. Högtalartillverkarna trodde inte sina ögon när 
Fuller demonstrerade hur konerna i firmans fina 15 
W-element blåstes ut "in space" aven 10 W gitarr
forstärkare. Elementen klarade sig forvisso när de 
fick utstå tal och sång, men när man kopplade for 
stärk aren direkt till en elgitarr fick man ett helt an
nat effektspektrum med höga medelnivåer och 
kraftiga transienter. Det blev. som sagt, för mycket 
for elementen. 

Slutet på en epok -
och början till en ny 

Vid krigsutbrottet i USA bröts samarbetet med 
Lion & Healey. Man fick annat att tänka på, och 
även Gibsons fick ägna sig åt produktion for mili
tära ändamål. 

Produktion av gitarrforstä rkare blev det inte tal 
om, men fOretagets elektronikresurser upprustades 
kraftigt. och efter kriget kunde man ställa om till 
att själva producera sina förs tärkare . Man kunde 
då också på ett helt annat sätt angripa problemen. 

Det var emellertid svårt att formulera kraven på 
forstärkaren. då pick upens karakteristik och utsig
nal varierar med dess placering mellan grepp bräda 
och stall, med avståndet till strängarna, strängar
nas egenskaper, anslagets karaktär, osv. 

De kraftiga transienterna vid anslaget resultera
de i överstyrning som fOrstärkaren aldrig hann 
hämta sig efter. Man kom fram till att forstärkaren 
måste acceptera toppar ca 10 dB över medeIeffek
ten, och effektkraven började stiga. 

Intermodulationen vid ackord gav svåra distor
sionsproblem, och den enda lösningen man i början 
hade att tillgripa var att sänka känsligheten i områ
det 300 - 600 Hz. 

Man fick börja överge Hi fi -idealet, hur outveck 
lat det än var och hur tiet än formulerades denna 
epok och anpassa forstärkaren fOr instru mentet. 

Gibson GA 40 
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Effekterna stiger 
upp till 60 W ut 

Många problem kunde lösas genom att effekter
na höjdes, och in på 19S0-talet blev snart 2S W 
normalnivå . De kraftigaste förstärkarna presterade 
nu SO - 60 W . Men höjning av effekten gav pro
plem med vibrationer, och man fick gardera sig 
med betydligt stabilare lådor och chassier. Förstär
karchassit och högtalaren var ju alltid monterade i 
samma låda. Rören tålde inte heller vibrationerna. 
Den klassiska effektpentoden 6L6 var redan då 
"normalröret " för förstärkare i den tidens högre ef
fektklass, och det används fortfarande. Men i gi 
tarrforstärkaren klarade det sig inte. Gibsons drev 
fram specialversionen 6L6 CA och sedan gick det 
bättre. 

Man måste också göra något åt högtalarelemen
ten , och äntligen visade sig tillverkarna samarbets
villiga. Det började nämligen bli " big business". 
Bäst kom samarbetet igång med Jensen, som troli
gen är Gibsons genom åren störste högtalarleve
rantör, men även Rota och CTC nämns bland dem 
man haft gott samarbete med. 

Talspolarna höll inte, och när man lyckats for 
bättra deras värmeresistens - och således höja ef
fekttåligheten - stoppade inte konernas kant upp
hängning. När kantproblemet lösts, blev det nöd
vändigt att förbättra centreringsanordningarna. 
Osv . Steg fOr steg förbättrades högtalarelementen. 
men Fuller menar att de inte blev riktigt bra förrän 
i början av 1960-talet. 

t sin största SO-talsforstärkare. CA 400, använde 
Gibsons två Philips 9762 M för att klara de 60 W 
forstärkaren levererade. Även om man hade pro
blem i början, blev man så småningom mycket 
nöjd med detta högeffektiva 12" -element. Anled
ningen till att man omsider tvangs överge det var 
att leveranserna, som kom från Nederländerna. 
kunde fördröjas till sjöss eller fastna i tullen. vilket 
naturligtvis störde produktionen. Mera om 9762 M 
nedan . 

En jätte, ett fullblod 
ocb en T-Ford •. _ 

CA 400 (och dess systermodell CA 200 med nå
got enklare förförstärkare) var en verklig jätte för 
sin tid. Den vägde 28 kg och levererades med en 
liten vagn med länkrullar. Den tidens musiker. som 
transporterade instrumenten i bilens bagagerum el
ler på takräcket, tyckte överlag att den var både för 
stor och tung, men den var intressant i nera avseen
den. 

Förstärkaren var uppdelad på två chassier. Den 
tunga effektförstärkaren var monterad på golvet i 
lådan, medan förforstärkaren hängde i taket. Såväl 
GA 200 som Ga 400 hade en ingångskanal med en 
ganska säregen tonkurva. som kraftigt framhävde 
bas- och diskantregistren . Diskanten var medvetet 
kompenserad for dåtida pick upers fall över 2000 
Hz. Det valda högtalarelementet gjorde sitt till för 
att markera detta. 

Förf har under en tid dels spelat på GA 200, dels 
använt forförstärkarkonstruktionen i ett hembygge. 
Man får ett gitarrsound som inte liknar något som 
någon annan förstärkare ger: En mycket tung och 
kraftfull bas men ändå en ljus tonkaraktär. Di
skantkontrollen har mycket liten inverkan, medan 

Fig 4. National Tremotone (1959). M otsvarar Cib
son GÅ 2T, är enklare och billigare. Två 11" X6 ' 
högta!ore. Observera att här avses det amerikan
skajöretaget - ej det j apanska. 

Fig 5 . Fender Delux Å mp 1961 motsvarar Gibson 
GÅ 2 R TV som den också stått modelljör. S aknar 
reverb och balanskontroll men har en ''bright ': 
dvs (jus ingång (seriekopplad kondensator). Push
pull 6 V6 . 12" Jensenhögtalare. 

baskontrollen däremot "väger om" hela tonkarak 
tären . 

För att minska risken för överstyrning p g a an 
slagstransienterna och den kraftiga basforstärk 
ningen försågs GA 200 och GA 400 med från 
kopplingsbar kompressor. Denna kompressor ac
cepterades dock inte av tidens gitarrister. som tyck
te att den tog bort för mycket av dynamiken från 
spelet. Dagens pop-gitarrister tycker annorlunda. 

Ett verkl igt full blod var den samtida G A 90. av 
vilken säkert många finns kvar även i Sverige. Den 
var forhållandevis kompakt (J 7 kg) åtminstone på 
djupet. och ur de push-pull-kopplade (mottakt-) 
6L6-orna (senare ersatta med 5881) tog man. ut 
måttliga 2S W. I baskontrollen hade man kostat på 
sig en drossel i stället för de då forhärskande 
RC -kopplingarna. Förstärkningen varierar inom 
± I dB från 20 Hz till 20 kHz med en distorsion 
lägre än 2 %. vilket var mycket fina data på den 
tiden . 

Högtalarbestyckningen var originell . GA 90 var 
utrustad med sex 8" -högtalare som gav en forsvar 
lig total kona rea tillsammans med utpräglat goda 
diskantegenskaper (jfr med uppbyggnaden av Bo
se-högtalare). 

"T-Forden" sk ulle då vara bestsellern CA 40, 
även kallad Les Paul. Konstruktionen är utpräglat 
enkel. och man har varit sparsam med motkopp
ling . Denna återhållsamhet med motkoppling gör 
naturligtvis att man får tillräcklig råforstärkning i 
ett fåtal steg och således en billig konstruktion. men 
det är inte hela anledningen: 

Man får även en annorlunda distorsionskarak
tär. I stället för att som vid högre motkoppl ing lig
ga lågt och sedan vid märk effekten plötsligt rasa i 
höjden ökar distorsionen hela tiden som funktion 
av effekten, och "bottningen" blir inte så drama· 
tisk. GA 40 låter mycket bra, skall sägas . Mycket 
bättre än den svenska 19S0-tals gitarrforstärkare 
som utrustades med ett effektmässigt likvärdigt 
(push-pull EL 84). Hi fi -mässigt motkopplat chassi 
från Multard. Tack vare hög anodspänning gav 
dessutom de båda 6V6-orna i GA 40 hela 16 W. 

När vi nu. med Fullers lätt smickrade medgivan
de, publicerar fullständiga scheman för GA 200. 
Ga 90 och G A 40 vore det väl inte särskilt förvå
nande om någon RT-läsare planerar ett litet hem
bygge? Då vill vi avråda från GA 200. Dels torde 
såväl transformatorer som slutrör ställa sig både 
dyra och svåra att anskaffa. dels kan de säregna 
klangliga egenskaperna bli en negativ överraskning 
for byggaren. Det finns trevligare konstruktioner i 
den effektklassen . 

Att GA 40 är utomordentligt lättbyggd och okri 
tisk vet förf av egen erfarenhet. men effekten är i 
lägsta laget och den enda klangfärgskontrollen är 
ett diskantfilter. Dessutom kan även slutpentoden 
6 V6 vara svår att få tag i numera. 

GA 90 rekommenderas. Den är en härli g förstär 
kare. åtminstone för jazzgitarrister. Som goda och 
prisbilliga högtalaralternativ rekommenderas för 
G A 200 två Philips / 2 /00 M , for G A 90 sex Phi
lips 9710 M och för GA 40 en Philips 12100 C. 
Lite om ljudeffekter 
"Fuzzen" kommer stort 

Ä ven om "ljudeffekter"' skall behandlas i ett se
nare avsnitt. skall här nämnas att Gibsons introdu
cerade tremolo redan 1938/ 39 (i forstärkaren CH 
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/50). och att man tidigt byggde in efterklangsenhe
ter ,'ran Ha mmond. Man hade ett tag också en ef· 
terklangsenhet med en roterande trumma. En av 
Gibsons försäljare fann på I 960-talet att han kun
de "bottna" basforstärkaren GA 100. och av det 
blev " the greatest sound in the world" . Därmed var 
man nära fuz zen. En provförstärkare försågs med 
en switch. så att man kunde överst yra ett av förste
gen, och det hela demonstrerades for återförsäljar
na, som tände direkt. När man seden gick ut på 
marknaden med nyheten blev det omedelbar SUCC!!. 

Fuller vill inte påstå att man var ensam om denna 
nyhet. men for Gibsons del var det en utifrån opå
verkad innovation. 

Tiderna hårdnade så småningom. Den våldsam· 
ma efterfrågan på de massiva gitarrerna tog alltmer 
resurserna i anspråk . Och konkurrenterna kom 
med attraktiva nyheter. 

Framfor allt Fenders förstärkare tog välförtjänt 
en allt större marknadsandel. Fender hade mot slu
tet av SO-talet fått fram ett program med utomor
dentliga fö rstärkare med "lagom" dimensioner . 

Särskilt attraktiv var en modell med fyra 
10" -högtalare. När man sä omkring 1960 helt radi 
kalt satte kontrollpanelen på framsidan. ovan for 
baffeln. i stället fOr som forr på lådans baksida eller 
ovansida. och utökade kontrollmöjligheterna med 
en mellanregisterkontroll kom den verkliga fram
gången. 

Men inte bara Fender och amerikanska forstär
kare hade framgångar. Från England (t ex Mar
cball och Vox), Tyskland (t ex Dynacord) och and
ra länder kom n u högklassiga produkter. 

Tillverkning av förstärkare 
flyttades från Gibson till Moog 

1968 var en epok slut. Efter mellanspel i Chicago 
och Los Angeles hamnade slutligen tillverkningen 
av de gitarrförstärkare som bar Gibsons namn hos 
syste rfo retaget Moog i Buffalo. Kopplingen mellan 
Gibson och Moog ger i och för sig intressanta 
framtidsperspektiv. men om vad som kan vara på 
gång dem emellan yppas f n intet. 

Förstärkarna flyttas ut 
"Piggyback" kommer 

[ begynnelsen byggde man in förstärkarchassi i 
högtalariådan för att fä en kompakt enhet. Alltef
tersom effekterna steg. började problemen med det 
ta arrangemang att öka. Även om man gjorde 
chassierna stabilare. rören tåligare mot vibrationer 
och byggde in dämpare eller fjädrande upphäng
ningar. nådde man en gräns vad gäller maximal 
effekt vid storleksordningen I 00 W. 

[ början stod chassit i lådans botten. men så 
småningom började man hänga upp det i taket. 
Hängande rör och nättransformatorer försvårade 
kylningsproblemen. även om lådans baksida var 
mer eller mindre öppen. 

Själva högtalaren gav också problem. då den 
bakåt öppna lådan begränsade möjligheterna att 
optimera elementets arbetsv ill kor. Det skall dock 
framhållas. att det har förfäktats att den luftrörel se 
som åstadkoms av högtalarelementet förbättrar 
kylningen! 

[ slutet av SO-talet började s k Piggyback-for
stärkare dyka upp. dvs gitarrförstärkare i två dela r; ... 
en förstärkardel (numera ofta kal lad huvud eller ~ 
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CDP 185020 är en kom
plett byggsats för utvär
dering av RCA's mikropro
cessor COS MAe. Satsen 
innehåller kretskort, byte ' 
in- och utgång, terminalin
terface, ROM (med pro
gram för vanligtvis ön
skade funktioner) och ett 
RAM för programlagring. 
Kontroll-logik och in
byggda displayer ger möj
lig heter till programde
bugging. 

Direkt från lager 

,,"'9,7.,"'9 electronics'ab 
Ijare: 

• 
Informat ionstjanst 46 

Nu kan du beställa 

8\(.G SJ,\l}" 

Of(flloliU 
\ti)g\a\at\lOf1l ' . 

0 .,,0\ ~\l~~:l\a 

O~ba=illi 
fll«iif 3D 

o Mini tO: ....... r4 
~re 
O~\ltiOO 

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 

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

Namn ...... .. .... ... . . . ...... ... 1 ~~~~~ ~~nco~c~t(~i~~:~~~~~k)~~ ~~~~~I~i~9~~~~~~~~~all 
vara utställd på Specialtidningsförlaget AB. 

Adress .... ........ ..................................................... ......................... .. .. .... • Klipp ur och skicka kupongen till: 

X ==~;;;;~=::;;;;;;~:;J _~R~a~dl~O~&~T~e~le~v!ls!!.I~~~:S~x~f:~·~~~~:~~J~~~~~~g:~:~;~~~~~:~:h~eO~~.!!:~I-__ --.J 
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topp) och en högtalardel. Då kunde man gå vidare 
till högre effekter. och man fick större frihet att 
utforma högtalarIådan. Man kunde också placera 
högtalariådan där den fungerar bäst akustiskt, me
dan förstärkaren med sina kontroller kunde forläg
gas vid gitarristen. 

Man fick också en större flexibilitet när det gäll
de att kombinera högtalare och forstärkare med 
hänsyn till de akustiska eller klangliga kraven eller 
med beaktande av egenskaper hos olika fabrikat. 

Den sammanbyggda gitarrforstärkaren är dock 
fortfarande högst aktuell, särskilt mot bakgrunden 
att man nu tycks återgå till mindre gitarrförstärka
re och sätta en mikrofon från PA-systemet framfor 
dem vid större livs-spelningar. 

Philips förstärkare 
blev en succe 1952 

År 1952 kom Philips Norrköpingsfabrik, Nefa 
(numera PNRK), med en ny gitarrforstärkare. typ 
2808. Den slog omedelbart ut de mer eller mindre 
primitiva apparater som tidigare fanns i landet. och 
man kan nog påstå att 90 % av alla professionella 
och halvprofessionella elgitarrister här hemma 
skaffade den. Den klarade med god marginal det 
dåtida kravet att ställa gitarren i nivå med blåsin
strumenten. även om dessa använde solistmikrofo
ner i dåtidens P A-anläggningar om 25 - 50 W. Och 
den lät bra. Men med sitt slutsteg med två EL 41 i 
push-pull förmådde den inte ge mer än 7.2 W! Hur 

Fig 6. Fender Bassman Amp 1963-64. Gita"
och baiförstärkare utan högtalare. Vol bas- och 
diskantkontrollför vardera kanalen' samt gemen
sam 'presence'~ Med 2 mottaktkopplade 6106 ger 
den ca 25 W. Här är den uppställd på en Fender 
Bassman högtalarlådafrån 1963 med 2 st 12" 
Jensenhögtalare. 

var det goda resultatet möjligt med så låg effekt? 
Förklaringen låg i att den var utrustad med ett 

osedvanligt bra högtalarelement, tidigare nämnda 
9762 M. Detta element var en 12" -variant av kän
da 9710 M (som finns i I OOO-tals svenska hem i 
s k Carlsson-lådor), med i princip samma karakte
ristik (med korrektion för storleken). Den for 9710 
M typiska "högplatån" över 2,5 kHz infann sig så
ledes hos 9762 M vid ca 1,8 kHz. Denna karakte
ristik passade mycket bra för elgitarr, men viktiga
re var att elementet hade en osedvanligt hög verk 
ningsgrad, hela tre gånger bättre än 9710 M vid 
400 Hz! Detta får ses mot bakgrunden av att 9710 
M ändå har en mycket god verkningsgrad . 

Effekttåligheten hos 9762 M uppgavs till 20 W. 
men att denna uppgift var tilltagen i underkant vi
sas av att man klarade sig bra med två element i 
Gibsons 60 W-fö rstärkare. 

Femtiotalets portabla P A-anläggningar med 
12" -element i transportlådan och rörforstärkare om 
20 -50 W gjorde inte rättvisa åt elgitarren. Men 
många fann att goda sådana förstärkare. t ex Gösta 
Bäckströms 25-wattare GM /28 i kombination 
med en lämpligt utformad högtalarIåda med en el 
ler två 9762 M, lät lika bra som den finaste Gih-
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son-forstärkaren! 
I ett senare avsnitt skall vi testa detta fina ele

ment i jämförelse med moderna efterfoljare och 
konkurrenter. 
Elgitarren ej riskfri 
med gamla förstärkare 

Elgitarren är inget riskfritt instrument. även om 
moderna konstruktioner. Semko-kontroll m m eli 
minerat de flesta riskerna. Men det var värre förr. 
när amatörbyggen var vanligare och när man 
ibland måste använda allströmforstärkare. där 
chassit stundom kunde vara spänningsforande. 

Chassit är ju sammankopplat med skärmarna på 
pick uperna, och på vissa elgitarrer ansluter man 
(för att minska brum~met) strängarna till skärmled
ningen. Förf brukar av säkerhetsskäl eliminera den 
na anslutning och i stället tillse att förstärkarchassit 
är jordat. 

En liten självupplevd episod kan få belysa vad 
som forr kunde inträffa: 

Någon gång i mitten av femtiotalet lämnade Nils 
Bertil Dah/anders kvartett tillfälligt Göteborg för 
gästspel på Nalen i Stockholm. En natt skulle det 
så jammas på Gazell club i Gamla Stan. och där 
hade man lik ström. Gitarristen Rune Gustavsson 
och förf hyrde tillsammans en allströmsförstärkare. 
Golvet i källarlokalen var fuktigt. skorna var fukti 
ga - och annat var kanske också fuktigt ... Pick 
up-höljet på f\jell-mikrofonen till Rune~ gamla 
Gibson var som vanligt kopplat till forstärkarchas
sit och detta var spänningsförande (ojordat). 

Av någon anledning lade sig metallsöljan till ax
elbandet över pick upen och en sträng. Jag glöm
mer aldrig hur min vänstra hand i kramp slöt sig 
om gitarrhalsen . Rune såg det (eller också tyckte 
han jag spelade for dåligt) och ryckte resolut gitar
ren ur mitt grepp. 

Hade han inte gjort det. hade troligen någon an 
nan fått skriva denna artikelserie. som i ett kom
mande avsnitt skall handla om moderna gitarrför
Mä~are. • r----------------------------------------------

Fig 7. Fender Tremolux Amp 1962. Samma som Bassman Amp med undIJntag 
av att den har tremolo och "bright switch" (kondensator parallellt med volym
kontrollen). Samma högtalariåda som på föregående bild. Beta - multimetem från Gould Advance 

• DC 200 m V-lOOO V 5 omr., 200 fiA-lO A 6omr. 
• AC 200 mV- 750 V 5 omI., 200 fiA-lO A 6omr. 
• 200 ohm-20 Mohm 6 omr. 
• Överlastskydd 1000 V DC, 750 V AC, 

ohmområde 250 V 
• 3 l/2-siffra med flytande kristall, 10 mm 
• Dimensioner 246 X 72 X 180 mm, vikt 1,4 kg 
Extra tillbehör: 
Temperaturprob -20°C till + 120°C 
HS-prob till 40 kV, HF-prob till 500 MHz 
Batterieliminator, väska 

~©mmJ[öJ~ffi METR ffi[ID 
BANVAKTSV. 20 171 19 SOLNA l TEL. 08/820400 
DANMARK· TEL 02 ' 80 42 00 
Informationstjänst 47 

NORGE, TEL. 02/ 28 26 24 FINLAND, TEL. 90146 OS 44 
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Förvånande? Ja, om man inte känner till hur örats känslighet 
varierar inom det hörbara området beroende på ljudnivån . 
Ju lägre ljudnivå, desto mindre uppfattas bas och diskant. 
Man kan också uttrycka det så att mellan registret blir mer 
accentuerat. 

På många förstärkare finns "Loudness" vilket innebär att 
man får en fast, inställd höjning av bas och diskant. Den blir 
dock mycket ungefärlig. Endast vid en exakt given ljudnivå blir 
höjningen den riktiga. 

Så är det med alla högtalare . .. utom med B.I.C VENTUR L 
Högtalarna med den patenterade "Dynamic Tonal Balance 
Compensation". En speciell krets finns i dessa högtalarsystem 
som automatiskt och kontinuerligt känner av medelnivån av 
ljudet. Ju lägre denna blir, desto större blir höjningen av bas 
och diskant. 

Denna kompensering sker med fördröjning så att inte kortare 
passager med låg eller hög styrka ska kunna påverka kretsen. 
Meningen är inte att erhålla olika loudnesseffekt i varje enskilt 
ögonblick utan för en inställd medelnivå. 

Kretsen är dimensionerad fÖJ just den verk
ningsgrad som högtalarsystemet har. Eftersom 
örats känslighet är direkt beroende av ljudnivån 
är det givet att loudnessfunktionen ska sitta i 
högtalarsystemet, ej i förstärkaren. Endast om 
loudnessfunktionen vore "trim bar" på förstärkaren 
för olika högtalare skulle liknande resultat uppnås. 
På ett fåtal mycket exklusiva förförstärkare finn s 
denna möjlighet. 

På B.Le. får Du denna exklusiva möjlighet inbyggd. Du 
behöver inte heller trimma högtalarna. Varje högtalare har från 
början en krets exakt dimensionerad för dess frekvensgång 
och verkningsgrad . 

Givetvis kan Du med en omkopplare förbikoppla denna 
automatiska loudnesskrets. Det görs lätt på fronten. [ vissa 
tekniska applikationer kan den teoretiskt raka frekvensgången 
vara önskvärd. 

Vill Du veta mer') Skriv eller ring till Audio Stockholm. 
Storgatan 29, 11455 STOCKHOLM. Tel: 08/630230. 

B·I·e VENnJRTi 
SPEAKER SYSTEMS 

Informationstjänst 48 
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från 

Lätt-trimmat TV-spel i FÄRG!! 

Vårt mycket populära TV-spel med 6 VARIATIONER - fotboll (2 spelare var) , tennis, 
squash 1 & squash 2, 2 st. gevärspel, 2 hastigheter, aut. el. manuell serve. Bestäm 
själv bollvinkeln samt din spelares storlek. Målraknare så klart!! Finns nu med 
färggenerator - spelplanen blir grön, spelarna var sin färg samt bollen fortfarande vit. 

Byggsats AT 710 . - TV-spel, grundent:let... ........ i.. ..... ...... ..... .. .... .... ... .... ... . ca 318.50 
Byggsats AT 711 - 3 olika ljudeffekter, ex-vis v.mål, inkl.högt. ..... ... ... ..... .... ca 26.50 
Byggsats AT712 - elektroniktillgevärspel ......... : .......... .. .. .... .. ... ........ .. .. .. .. ca 12.25 
Byggsats AT 714 - sats m. lådor, sladd, kontakter t.fjärrkontroll ......... .. ...... . ca 51.50 
Byggsats AT718 - FÄRGGENERATORför30Iikafärger ... .................... ... ca 91.50 
Byggsats AT 720 - gevär .. .. .... .. .. .. ....... .... .. ..... .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... .. .. ca 130.50 
Byggsats AT 7'1 OK - modulIåda m. tryckt frontplatta ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... ..... ca 100:-

TEKNISKA DATA: 
Drivspänning 9 volts batteri, bestyckning: C:mos krets och två 
transistorer sänder på kanal 5 el. 6 VHF. Funkar på vilken TV 
som helst. INGA ingrepp i TV-n behövs, kopplas endast till 
antenningången. 

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 17S:- Byggsats AT 65 ca 14S:-

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 21S:-

NY DIAGRAMMAPP på SVENSKA. Förbättrad upplaga 
innehållande diagram, kopplingsschema, komponentför
teckning, bygg beskrivning samt utförliga bruksanvisningar 
till JOSTI byggsatser. 
Byggsatserna är moderna och 100% avprovade, uppbygg
da på tryckta kretskort, Bl.a. ingår förstärkarkonstruktioner 
av såväl germanium- som kiselteknik från 1/2 till 120 Watt, 
såväl MONa som STEREO, elektronik till bilen, båten , 
automatiska styrenheter, mätinstrument, strömförsörjningar, 
samtalsanläggningar, antennförstärkare m.m. 
Varje konstruktion är lättfattligt uppbyggd så att även den 
som inte är "elektronikgeni" kan ha glädje av denna bok. Ca 
SOO sidor i behändigt AS-format, jättefint bildmaterial. 

Varunr 1000 ca 3S:-

JOSTI ELECTRONICs " GENERALKATALOG" 
på ca . 400 sidor innehåller beskrivningar. bilder och data 
på inte mindre än 2 125 olika elektroniska prylar. bl. a. 
byggsatser. högtalare och delningsfilter med samman
kopplingsexempel. halvledare. data- & ekvivalentiistar -
och mycket. mycket mer! I Flerfärgstryck. 

11 :- 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 39: SO 

---.-----------------------------------------
Till 
ELECTRO-BYGG • JOSTI ELECTRONIC 
Box 1107, 251 '02 Helsingborg 

Namn ... 

Adress ..... 

Postadress ... 

Ev. Kundnr. .. 
Obs Glom el fylla I namn o. adress' Al877 

D Sänd mig "GENERALKATALOG"pris 1S;- i förskott eI. 16 ;- mot 
postförskott. (inkl.frakt) 
D Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
D Sänd mig ... .... ... .. ............. ..... ... .. ..... ..... ..... ... .. ... .... mot postförskott 

ALLA PRISER INKL MOMS. Leveranser över 450:- fraktfritt. 
Förskottsbetalning kan ske genom insättning på vårt postgiro 298177·7 eller bankgirO 162· 
8098 eller genom check utställd på oss. OBS! 10.- frakt vid forskattsbetalning. 
Vill Du veta mer så ring eller skriv till oss - telefon 042· 13 33 73. Affärsadress Karlsgatan 
9. Där traffas vi mellan 9.30 och 17.30. på lördagar 1011 13.00. ORDERMOTTAGNING 
DYGNET RUNT. 
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169:-
inkl. moms 

T iii Frekvensia Gete AB, D Ja, sänd mig mera 
Breddenvägen 31 data om högtalarväxeln. 
19400 Upplands Väsby 
Tel 0760/330 25 

Jag viU veta mer om Gamma 

Namn _____________ __ _ 

Adress Telefon ____ _ 

Postadress 
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8; 10" CLOCK MODUL FCS8100 

FCS8100 
Pin Segment 

Sleep Display Input 
Alarm DIsplay Input 

3 Seconds Display Input 
4 Slow Set 
S Fast Set 
6 50 60 Hz Selec t 
7 12 or 24 Hour S e lect 
8 Cente r Tap 

• "., nnnnn nnnnr. nrn rr.r~~ ; oe ° ." . .. 
9 Center T.p (lEO Common) 
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2J02-1 

Pin Segment 

13 Ooze Input 
14 Alarm Output 
15 Alarm Off Input 
16 Sleep Output 
17 NC 
18 VOD (Test POint) 
'9 NC 
20 NC 
2' NC 
22 Output Minus 
23 Alarm Set Indtcato, Anode 
24 Alarm Set Indicato, Cathode 
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TELEPRODUKTE R 
ORDER TEL 

FACK 221 01 LUND 046-149888 
BEGAR PRISLISTA' KL 10 - 17 
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VI HAR FÖRÖKAT OSS GENOM DELNING 
Wernor Ljud AB har blivit Wernor Ljud AB och Wernor 
Elektronik 
I fortsättningen kommer Wernor Ljud AB huvudsakligen att ha hand om 
vår studios ida och Wernor Elektronik tar över butiken och postorderför
säljningen av audiomaterialen och våra nya produkter: 

PRIVATDATORER 
Vi slår upp portarna till den nya butiken i början av september. 

HÄR HITTAR DU: 

* IMSAI 8080 datorsystem färdiga och i 
byggsats: 
IMSAI räknas allmänt som den förnämligaste privatdatorn . Den är oöver
träffat expanderbar. Uppbyggnaden är av helt industriell kvalitet och backas 
upp av ett av marknadens bästa tillbehörsprogram på både hård- och 
mjukvarusidan. Dessutom är IMSAI 8080 S 1 OO-buskompatibel och kan 
användas tillsammans med en uppsjö utrustningar från andra tillverkare. 
En IMSAI 8080 växer du aldrig ur. * IMSAI 8048 en-korts kontrolldatorer: 
Ett prisbilligt system med inbyggt RAM- minne. tangentbord . serie-/parallell
interface. effektutgångar och minioperativsystem. Allt på ett kort. * SWTPC 6800 
Detta är ett prisbilligt expanderbart datorsystem med respektingivande 
prestanda och idealalternativet för dig som har klart för dig dina slutliga 
behov och vill komma igång snabbt. 

På tillbehörssidan har vi: 
Bildskärmsterminaler 
i byggsats 
Skrivare i byggsats 
Kassettutrustningar 
Floppy disk enheter 
Remsläsare 
Stansar 
Tangentbord 
Grafiska terminaler 

Papper till skrivare 
Färgband 
Hålremsa 
Bandkassetter 
Disketter 

Assemblers 
Editors 
Basic 4K, SK, 12K 

Diskoperativsystem 
Applikationsprogram 

i massor 

Dokumentation 
Böcker 
Tidningar 
Tidskrifter 

Dessutom erbjuder vi dig följande service: 
Telefonservice inte bara på kontorstid utan också Tisdag, Onsdag och 
Torsdag mellan kl. 18-20 då du kan ringa och be om råd och hjälp med 
ditt hembygge. 
En välutrustad serviceverkstad där du till låg kostnad kan få hjälp om du 
har problem med att få igång grejorna. 

Inköpsservice för utrustningar som vi normalt inte lagerför. 
Vi förmedlar prenumerationer på alla tidskrifter om privatdatorer. 
Vi förmedlar också kontakter mellan datoramatörer. 

KOM OCH HÄLSA PÅ OSS 
Vi bjuder på bröd och skådespel eller kanske rättare sagt; kaffe och funge
rande datorsystem. 

Det här har vi igång : 
Ett IMSAI SOS O-system med 20K minne. dubbla Floppy, diskar, skrivare 
och skrivande terminal, kassettbandspelare , remsstans och läsare. Det hela 
är uppbackat av CP/ M Diskoperativsystem från Digital Research med bl.a . 
12K Basic och fullständig filhantering . 

Ett SWTPC 6S00-system med 12K minne. dubbla kassettinterface, 
skrivare, alfanumerisk och grafisk bildskärmsterminal med Joy Stick
manövrering. Här kör vi med 8K Basic som huvudspråk. 

I övrigt kan du bläddra i programantologier, läsa tidskrifter och få svar 
på dina frågor om privatdatorer. 

Så här hittar du till oss: 
Med tåg "Saltsjöbanan" från 
Slussen ca 20 min . 
Med bil , tag Värmdövägen mot 
Saltsjöbaden ca 1 O min från Slussen. 

N 

1 

~ffl~!1B iJ!Jff1lJ~1 WIRNDR lUKT •• NI. Box 72, 13301 Saltsjöbaden, 08/ 7176288, 7177941 , Torsvägen 61 

InformallonSljansl 1 1 

MATERS MÅNADENS MaTer Import 
Fack, 

Till varje order över 100:- exkl. bifogas utan extra kostnad komponenter 

enligt uppställningen nedan. 

22002 Lund 
Tel. 046/ 1477 60 

Order: 100:-tiIl249:-

> 
f= « z 
c:: 
UJ 

~ 
« 

1 . 2 st. Veroboard-kort, 

2. 1 st. Lab-kort i Epoxy, 

3. lOst. LSM-16L-50 

inkl. clips, 

4 . 10 st. SC237B + 
10 st. BC 557 B, 

5. 1 st. UPC 14305 + 
1 st. UPC 14312. 

Komponenter hittar du i vår 
"Katalog/prislista Mars 1977" 

Endast ett alternativ inom respektive 
ordersumma får väljas till en order! 
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250 :-tiIl499:- 500:- och uppåt 

1. lOst. 14-P/ 14 + 1. 1 st. Motståndssats; 650 st, kolfilm, 

lOst. 16-P/16, 2. 1 st. Ellytsats; 90 st, 25 V, 

2.10st.RC741NB, 3. 20 st. 7490. 

3.10 st. 7400 + 10 st. 7410, 

4.1 0 st. RC 555 NB . 

InformatlOnstla nSI 12 

Katalogen först 
Ring eller skriv efter vår 
Komponentkatalog/ prislista idag 
så får Du den gratis hemsänd om 
några dagar. 



Sweep equaliser, 
compressor, expander, limiter, 
&~~:~~d1~:;gn allt i en enhet! 

ADR Vocal Stresser är en kombination av 
F760X compex limiter och E900 Sweep Equ aliser 
med alla funktioner omkopplingsbara . 

Equ alisern kan placeras före eller efter Compressorn 
eller i styrkretsen med en omkopplare. 

Equalisern kan också brytas ut till egnå in- och 
utgångar med en omkopplare. 

KMH 
STUDIO AB 

Karlsmyr 
Malmborg Holm 

IlI follnatlo'blJ~l1st 13 

Kontakta oss 
för närmare 
informationer! 

Hornsgatan 78 
11721 Stockholm 
Tel .08/69 88 00 
Telex 13366 

HÖR MED HEATHKIT!närdetgäller 
I -Instrument - 5tereo/HiFi - Hobbyelektronik 

NY 2 M sYNTEsTRANsCEIVER 
HW-2036 
Uteffekt 10 watt minimum 
Känslighet 0,5 uV/12 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! Du får den 

NY STEREO RECEIVER AR-1515 
2X70 WATT RMs, AM/FM 
Distorsion lägre än 0,08 % 
Exakt stationsinställning med 
digitaldisplay 
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 volt DC variabla, 
0,5 A går att seriekoppla med 
mittnolla. Strömreglering 
Komplett byggsats 565 :- inkl 
moms 

NY 
KATALOG 

MARS 
1977 

HEATHKIT Schlumberger AB 
Norr Mälarstrand 76 
Box 72081,102 23 Stockholm 12 
Tel: 08-52 07 70 
öppet: Månd.-Fred. 09.00-17.00 
Lunchstängt 12.00-13.00 

r--------

t ___ . -i 

2-KANALOsCILOSKOP 
DC till 10 MHz 10-4550 
Känslighet 10 mV/ cm. 
Max 60 V/cm 
Automatisk triggning, 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 

Namn .. ...... . . . . ... . . .. ...... .• " ... .... . ...•...... . ................ . . ... 
RT 

Adr . .... . .........•......... .... .. .. . . . ...... • .......•.. . ...• . .......... : .. "; 

gratis. Fyll i kupongen och sänd den till oss. Postnr .. . .. .. .. •... . ... .. .... Postadr ..............•...... . , ...... . ....... . " 
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USS ELEKTRONIK AS 

TEXAN U66 

o o o o oao -- - ---
USS TEXAN Tratjanaren 
SVERIGES MEST LÄnBYGGDA RECEIVER 
Byggd i mer än 5000 exemplar. 2 x 25 watt, FM
stereo. Vill du lära dig medan du bygger kan du köpa 
vår "pedagogiska skrift" som på 50 sidor förklarar 
förstärkarens uppbyggnad i detalj. 
Byggsats 935:00, Monterat kretskort 1 015:00 

BASS DRIVER 
Den hittills enda seriösa lösningen på problemet 
med drivning av centerkanal, ett bashorn el. dyl. 
från en konventionell stereoförstärkare. Aktivt filter 
och separat effektsteg om 40W för baskanalen. 
Byggsats 500:00. Monterat kretskort 555:00 

I 
~l.ECTRONIC 
CROSSOllER 'Lo Q Q Q Q"" I 

ELECTRONIC CROSSOVER 
Marknadens enda apparat med både elektroniskt 
filter (18 dB/oktav) och enda separata slutsteg för 
varje högtalarelement. Standardutförande för cen
terkanal och trevägs sidosystem, men kan mycket 
enkelt anpassas till vilken 2- eller 3-vägs högtalare 
som helst. 
Byggsats 1 570:00. Monterat kretskort 1 850:00 

o o o ~~MPOOOO 00000 

U66 

--- ---- .. ---
CMOSPREAMP 
HÖGKLASSIG FÖRSTÄRKARE MED " RÖRUUD". 
CM OS-kretsarnas unika egenskaper ger transient
återgivning i toppklass (se RoT nr 4-77). Innehåller 
även FM-stereotuner och hörtelefonförstärkare. Till
sammans med ELECTRONIC CROSSOVER bildar 
den en 45 watts receiver utan motstycke. 
Byggsats 831 :00. Monterat kretskort 945:00 

Vi har också ett brett sortiment högtalarelement. 
SINUS, RCF, Isophon, KEF, JBL, Peerless och Phi
lips finns på programmet. Med hjälp av vår unika 
högtalarväxel kan du i vår butik göra direkta AB test 
mellan olika diskant- och mellanregisterelement 
samt olika bashorn. Där finns också kompletta bygg- . 
satser, tillbehör som skumplastfronter, tyg, filter
komponenter, kabel och kontakter. Vill du veta mer 
så får du vår katalog mot 5:00 i frimärken eller check 
som avräknas vid order. 

USS ELEKTRONIK AS 
butik kontor 

Vallgatan 5 Silyergransgatan 5 
41116 Göteborg 421 74 Va Frolunda 
tel. 031/117990 tel. 031/293385 

72 RAD IO & TELEVISION - NR 8 -- 1977 
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Den häl ••• den ,hydda. Din . 
dy.a,le Hi,i - inue,leling ! ! 

ltD en som spar, han han> heter det, men att försöka 
spara genom att inte i tid byta ut en sliten nål -det 
vore som att kasta bort några tior vid varje spelning 
(multiplicera med antalet skivor Du äger!)-. Nål
spetsen är den enda kontaktpunkten mellan skiv
spåret och resten av anläggningen, och därför 
den mest kritiska delen för ljudåtergivningen och 
skyddet av den del av anläggningen, som kostar 
mest -Din investering i skivor! En sliten nålspets 
kan för alltid förstöra skivsamlingen! 
Tag inga risker, nålslitage är ofrånkomligt, låt Din 
handlare kontrollera Din Shure-nål regelbundet! 
Och -vid behov- byt omgående ut den mot 
en ny ÄKTA Shure-nål! Då får Du på nytt hela 
pickup-elementets original-prestanda tillbaka! 
Sluta slösa: SÖK UPP NÄRMASTE SHURE 
ATER FÖRSÄLJARE! 

För att vara säker på att Du får 
en ÄKTA Shure-nål, kolla att 
namnet Shure står på nålens 
framkant, samt att fÖljande kan 
läsas på förpackningen: »This 
Stereo Dynetic Stylus is preci 
sion manufactured by Shure 
Brothers I nc.» ! 

104315 Stockholm 23. 1~~·~~=BOX230B7. e';.; _i Tel. 08/34 92 15 
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LSG-231 
• Signa lgenerator för FM stereo 50 db kanalseparation 

Pris 1.375:- ex. moms 

LAS-5500 
5 olika instrument i en enda enhet : 

• LF-GENERATOR 
• SVAJMETER 
• AC MV-METER 
• OSC ILLOSKOP 
• DÄM PARE 

Pris G.1 00: - ex. moms 
M. STENHARDT AB -e--------------------
Hässelby Torg 10. 16223 VÄLLI NGB Y 
T el. St o c kho lm (08) 739 00 50 

lMV-18GA 
• 2 -kanal mV-meter 
• separata mätverk och dämpare 
• 1 mV-300V f.s.v. 
• 5Hz till 500 kHz 
• dB-skala 

Pris 1.245:- ex. moms 

LBO-50GA 
• 2 -kanal 15M Hz osc illoskop 
• 1 OmV känslighet 
• äkta X-Y 
• TV-syn k separator 
• levereras med 2 mätprobar 

omkopplingsbara 1: 1 och 10: 1 

Pris 1.700:-ex. mOmS 

r----------------~ 

I Sänd mig LEADERS katalog över Prisvärda Kvalitetsinstrument . 

I Firma. 

I Na mn .. ..... .... ..... ... .. .......... .......... .......... ... ........ ... ............ .... ............. . . 

I Adress .......... .. ... ....... .. .... .............. ..... ........ .. ...... ............ .. ............ .. .. . 

I 877 I Tel.nr .. . ..... ...... ................. ..... ... ........ ...... .. ........ ... . .. . .. ..... ....... .. . .... ... . 
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InformiltlonstJ anst 1 ~ 

DIGITALKLOCKA Klockan med go! 
Nu är den här vårfantastiska digital-klocka . som du lätt bygger själv. Marknadens 
mest avancerade idag. Klockan är uppbyggd med en integrerad Mos-krets och har 
6 siffrors visning - timmar. minuter. sekunder samt dessutom d~tumvisning, 
månad och dag. som sker växelvis med tidvisningen. Den väcker dig med summer 
eller sätter på radion . Med de två ställbara registren finns det otaliga möjligheter. 
Klockans automatik släcker displayerna vid nätavbrott och kopplar samtidigt över 
till batteridrift. En inbyggd oscillatorkrets håller tiden när nät-frekvensen är borta. 
Kristallstyrning av klockan är lätt att införa . vilket gör den mycket lämplig för 
mobilt bruk. 

• 24-timmars klocka (timmar. 
minuter och sekunder) 

• Datum (månad . dagl 
• 24-timmars larm 
• Repetitionslarm (10mini 

• Tidbas 50/60 Hl nätfrekvens 
alternativt kristall (100.8 kHll 

• Klockradiofunktion (9 tim och 
59 minuter) med många finesser. 
Kan användas som timer för 
styrning av yttre funktioner. 

• Summer med reglerbar ljudnivå 
• Stora tydliga siffror: 12.7 mm höga 

RELÄ-ti llsats för styrning från digital 
klockan av nätanslutna bruksföremål. 
Innehåller 

• 2 st reläer 220 V manöverspänning 
• 1 st relä 12 V manöverspänning 
• 2 st omkopplare l -pol. växl s-märke 

• Mått: 8x Hx D 160x 50x80 mm 
• Vikt : ca 650 g 
• Pris: 428:- inkl. moms 
PS. Vi glömde nästan tala om att den 

håller reda på antal dagar i resp. 
månad också - utom vid skottår 
då du själv får ställa fram den en 
dag. OS. 

Osäkringshållare. lämplig låda och 
sladd . Pris : 140:- inkl. moms. 

För BATTERIDRIFT av Digitalkloc
kan Kristall 100.8 KHl. mot
stånd samt trimkondensator. 
Pris: 130:- inkl. moms. 

DISPLAYKDRTförtidsmultiplexad drift av 7-segments displayer. Upp till 6 siffror 
kan anslutas. Vi har kretskort passande displayer för de idag på marknaden vanligaste 
förekommande fabrikaten. Ex. , Telefunken. Philips, Texas, Fairch iid. 
Typ Di 1 :A PASSANDE ex. vis MAN 51 . 52 . 71. 72 . Bl . 82 (Monsantoi 

TIL 302 (Texasl SLA-7 (opcoa l + många andra fabrikat 
TypDi1:B ' PASSANDE 5082 - 7750(HPI 5082 - 7751(HPI 
Typ Di 2 PASSANDE FND 500. 507 cay 91 A . Röd. grön , gul. 

Pris för samtliga korttyper: 15:- /st inkl. moms. 
Di 2 inklusive 6 st FND 507 Pris 105 :- inkl. moms. 

~"KO~X 
ILICl'RO"~C 

Karlbergsvägen 84 
11335 STOCKHOLM 
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Beställ gärna vår informativa katalog som 
innehåller allt från förstärkare till högtalar
kontakter. Ring eller skriv till oss så får du 
katalogen i brevlådan. 

Yll.wP.J.A JOHN HEDINS VÄG 23 
54200 MARIESTAD 
TELEFON 0501/18345 
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Va,nlng ! .. della i, en pi,al ! 

Det »speciella» med SHURE pickup~lementen 
sitter i näisystemet. Och detta »speciellci» betyder 
oöverträffad spärningsförmäga och klang, kombin
erad med världsberömd pälitlighet! Därför väljer 
konstruktörer av bättre skivspelare .Shure .:... och 
därför finns Shure i de flesta bra skivspelare! 
MEN -det är därför ocksAen frestande och lukra
tiv affär för mänga att försöka sälja billigar~ 
ersättningsnäiar, pirater. 
Konstruktörerna hos Shure ser rött när dessa 
pirater dyker upp, eftersom dom VET att Ditt 
Shure-elements prestanda är H E L T beroende av det 
ÄKTA SHURE näisystemet. 
Sä -för att vara säker pä bästa ljud och oförstörda 
skivor- insistera pä en ÄKTA SHUREI 

För att vara säker ~ att Du fär 
en ÄKTA Shure-näl, kolla att 
namnet Shure stär pä näiens 
framkant, samt att följande kan 
läsas pli förpackningen : »This 
Stereo Dynetic Stylus is preci 
sion manufactured by Shure 
Brothers I nc.»! 

10435 Stockholm 23. . iii>' -i T,I. 08/34 92 15 
1~~·~~=BDX230B7' 

Informat lO.lstja n c;t 22 

Bygg själv 
Din egen Hifi-högtalare 

OBS! Nyhet LM 12 

LM 12 : 175 watt sinus, 9 element, 4-vägs delningsfilter, frekven s
område 26- 20.000 Hz. 

Oisco Kit: 100 watt sinus, 7 element, 3-vägs delningsfilter, frek
vensum råde 35- 20.000 Hz. 

AB LjudMiljö 
Affär : HOlmgårdsvägen 1, Täby Kyrkby 
Postadress: Box 6023,18306 Täby 
Telefon: 0762 - 12100 
08S1 Ny katalog för 1977 
Var god sänd mig gratis: 
katalog, prislista och datablad. 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

V.g. texta! 

InformauonstJanst 23 
RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1977 75 



, 
II RÄDDAR 

MUSIKEN! 
NYHET FÖR BILSTEREON! 
Nytt sätt att · rädda ljudet i kassettspelare. 
Sa ts som innehåller 2 skonsamma rengö
ringskassetter och vätska. Kör en kassett 
fuktad och en torr. Satsen heter Bib 31 C. 
Enkelt! Och mycket effektivt! 
Generalagent: Rådbergs 031-173930 

tn fOf llldt l lJlls tl a n s t 24 

~IIEREiI • 
I norden 

Sensationell ny generation byggsatsorglar tör 

konsert 

Utställning, demonstration, lagerhållning, 
service och distribution tör Sverige: 

s O N O - elektronik AB 
Box 2003, 141 02 Huddinge, 08-7113160 

InformallUflSfJanSI 25 

® 

Acousto-Q 
Syntetiskt dämpmaterial för högtalare. 
Tillverkas av kemiskt krusad Dacronfiber av olika tjocklek, 
enligt en speciell för ändamålet utvecklad blandning. 

Se test i Radio & Television 11/76 

.. PTl~~ri9IIA h,/'lölbklrb"(l(lSl1tc;/n & tung HiFi 

JenvingAB 
ptiB_~,<f8, 41451 Göteborg, 031 / 141640 

Den NY A GENERATIONEN 
orgelbyggsatser är här! 
Ny fårgkatalog mot 10 kr. 

EBECO-Produkter 
Box 77, 43300 Partille 
Tel: 0302/ 14534 

InformdllonstJanst 26 

VarJe numm er av ELEKTOR 

Innehåller c a lO st bygg-sJälv -proJekt. 

I sommarnu mret fInn s ca 100 olika 
byggproJekt. Tldnmgen utkommer 
första veckan va qe månad . 
Den nya eJektronlktldnmgen tör Dig 
som g,IIar ELEKTRONI K och Bygg 
Själv. 
Ja ' Jag prenum ererar på ELEKTOR 
O Sänd mig ett provnummer av ELEKTOR 

~ Den nya elektroniktidningen för 
a. byggsjälv amatören 10:-

.9- O 1 år för 80 ' Inr 1 l L1 19771 

" n 1 årför 100: (nr 1 12 / 19781 

1 Jag betalar omedelbart när första 
tldnll1gen kommer Därefter fär Jag 

I tldnmgen hem I brevlådan 

\

KITEL . Box 21038 . 10031 STOCKHOLM 
tel : 08 /31 51 15 

I Distributör av elektronikpress. 

ELEKTRONIKBYGGARE 
Äntligen ett slutsteg för bilen. 
SGS-ATES TDA-2002. Byggsats 
för 5,5 W eller 15 W i brygg kopp
Ii ng. 
NATIONAL SEMICONDUCTOR 
LF 356N för endast 10:30, 25-tal 
7:20 inkl. moms. 
NY KATALOG KOMMER i 
SLUTET AV AUGUSTI 
Sändes mot 5:- i frim. eller post
giro 22 77 10-1. 

ELEKTRONIKTJÄNST I HJO 
Box 40, 54400 Hjo. 
Tel. 0503/ 123 94. 
Semesterstängt till 8 augusti. 

Inform~tl onS fl a nS t 29 

KOMPONENTSATSER 
le kretsar som hamnat utanför fabrikantens 
mycket noggranna toleranser. 
200 st. le osorterade. Log_c. 14-senen. linJära. 
aud.o. DTL 77 :-/sats. Best.nr 223. 
50 st. FIo.,.Flop. 7470-72-73-74-76- 104- 109 
etc. 45 :~/sats. Best.nr 225. 
30 st. MSI 7441-47 -90- 154 etc. 58 :- /sats. 
Best.nr 226. 
30 st. Linjära le Typ 709, 741 , 747, 748 etc. 
48:-/sats. Best.nr 227 . 
8 st. le Effektförstärkare. SL 403. 76013. 76003 
etc. Datablad och appl. medfÖljer. 48 :- /sats. 
Best.nr 228. 
5 st le FM Stereodekoder 76110 ekv. till 
MC1310P-MA767. Datablad och appL medföller. 
48:-/sats . Best.nr 229. 
e:a 100 st. halvledare. TransIstorer. dioder. fnaes, 
tyristorer. le. Datablad medföljer. 75:- / sats. 
Best.nr 222. 
Samtliga priser exkl. moms. 

TELETRONIC 
Vattuga t. 16 69~ 00 Kumla. Tel. 019-81710 

Inforrnat1onstJansI 30 

FOR 
BOKNINI 
OCH 
INFDRMI· 
TiaN 

dick kjellberg 

08/340080 

MINIBOXAR 
APPARATLÄDOR 
FÖRSTÄRKARLÄDOR 
PULTAR 
Tillverkade i aluminium. Egen produktion. 
24 storlekar. Rekvirera katalogdel P., 

~ C-.. ·_· .. w--- j 

®! Svebry Electronics H B 
VALLEVÄGEN 21 BOX 12054101 SKÖVDE 1 
TEL 0500-80040 

Inforll hlllonstjanSI 31 7Fr Rll.nln SI. T>:I >:1 /1<::lnl\l ~ I\IR Q - 1Q77 



HRIIA 

Specifikationer: 

Pri ncip : Basreflex 
Märkelfekt: 50 W 
Volym: 28 liter 
Frekvensomfång enL DIN: 35-20.000 Hz 
Impedans : 8 ohm 
Bestyckning : 1 st 20 cm ytterdiam. bas 

1 st 10.5 cm ytterdiam. mellan
register 

1 st 5 cm kondiameter diskont 
,1 st 2.5 cm dometweeter diskant 

Delningsfrekvenser: 800. 3.500. 5.000 Hz 
Anslutn ing: Pol skruv 
Mått : Bxhxd 3Ox57x29 
Träslag : valnöt, svartek, jakaranda 
Tre örs garanti 

ww 

®; AVSTATENlI'I'IOVNINaSAHlTAlTt.l'PllATTA DATA 

............................... I4'fIIICt_ .......... ~ 1-~ ..... ~,. --....... ... . 
,........ .......... ..... IYI 
....... ---.... ..... nu 
T ...... n. ____ I ••••. 
~ .... _ .. 
IJI. ,.-..-w .......... o-

I: 

1'.1."...20 ..... ' ......... 
'.0 o,. 
Oww ~ to de·' pWl 
Vid2.0Vslft\lltcl. \Od BoO.OlpW1 
Vid 8.311 ..... t"'.\OdIl OOO, lpWl 

Beställ gärna vår informativa broschyr. 

LJUDEX, Väktargatan 58 A - 754 22 Uppsala 
Tel. 018/122022 

Expander 500 
Turners nyaste bas-station. mikro
fon med förstärkare och mycket 
mera. Inbyggt instrument som vi
sar dels audio-input och dels bat
terikondition. Skjutpotentiometern i 
kombination med instrumentet 
ställer in mikrofonen för full modu
lation. Den andra skjutpötentiome
tern används för an variera ton
höjden på utsignalen. ljusare el
ler mörkare. Inbyggt skydd för 
övermodulering. Dessutom är 
mikrofonhuvudet variabelt. 
En nyhet av klass. 

Kontakta Din radiohandlare eller generalagenten direkt. 

rk BE~~re~~~~omlo'!'!6~~.~öAB ~ Gatuadress: Fersens Väg 16. M almö 
Tel: 040/11 9 5 60 - 11 5 161. Telex: 33118 

• TORE SEEM Proles5lOtlella IIUdbord. Spänrltr'lgSOmvandlare 
• ABE Moduluppby<;jgda m,xerpultar. Mångkanalsbandspelare 
• ALLEN a. HEATH ModulupPbyggda mixerpultar, Mångkanalsbandspe!are 
• KEITH MONKS Mikrofonstahv, färg. Fasprovare, Sk,vrengörlngstnaslt,n 
• CITRON1C Komplella diskolekanläggmngar ,nkl, effektljus 
• MILLBANK Komplett moduluppbyggtljudsystem för PA-anläggntngar 
• TOCANO Bakgrundsmusik för kompaklk.assener, Högtalare 
• ONH Hornhögtalare, IIudpelar8, Tak- och Vägghögtalare 
• CALREC KondenS~lIIormtkrofoner och t,11behöI-

a b e LJtIIMIXER 1M 63 
MED FOR"ÄMUGA DATA I MODERAT PRISKlASS I l 

1M 63 uppfyfler $Iudiotekntkeos krav 
av Idag och är uppbyggd med modernaste 
komponentef". 

IM 63 fiMS som standard i !xHdspu11-, 
koHen- eller iobyggnadsutfÖl"ande. 
TM 63 har 6 in- och 2 utgångar. Till
och frånkoppliogsbar phantomatning. 
omkopplingsbar mellan 12 och 48 volt. 
lM 63 kan driva:; Irån nit el. batteri. 
TM 63 har sltjutreglar med 100 mm ban-
längd. • 

lM 63 Ilar 8as-. Diskant-, Presen.l-, Ba$
avskämmg- och HF-filter. 
TM 63 har förtyssniogsknappar. 
TM 63 har inkopplingspunkter för e~tern 
ulruslning ell.vis limiter. 
TM 63 har 2 tappningsotgångar. 
TM 63 kan parallellkopplas (2 x lM 63). 
lM 63 är moduluppbyggd och kan byggas 
myckat$tÖITe. 
Varje ingtmgsltanal llar en separat +6dBm 
utgång (för bl. a. mångkanals inspeln.). 
Ja, TM 63 kan sa mycket all vi mte här 
'år plats au tala om allt -

IO/IfTAlTA Oss sl FAR OU VETA illER !! 
1.o.-.a.,TMIl ......... 

BOX 246. 126 0 2 HÄG ERSTEN. TEL: 08/888802 resp, 08/88 8807, 

"oItJ IIIICJI JOIIS LJ cU1 SI 34 

AlARM! 
Elektronisk siren SIR 5 (bilden) 
är bara en av hundratalet profes
sionella Sensvact-komponenter 
för .larm i byggsats, som man lätt 
installerar själv med hjälp av 
utförliga anvisningar. 

.----------------------. I 
Till Siren Skyddslarm AB, Box 150 13, 161 15 Bromma. RT 877 I 
Skicka mig information om Sensvact larmsystem. I 

I Namn ........... . ... I 
I Adress .......................................... .. ........... ... _- .- - _ .. . -.-. . .. .............. I L :;:r ... ___ Iiiiiiii .::t::: .. _ Iiii __ iiii·iiii· _ iiiUiiiill 
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ACOUSTlC lOUDSPEAKE R SYSTEMS ___ ~. 

ALLT FÖR HÖGTALARBYGGAREN 
50 olika kompletta byggsatser 
ACOUSTIC STUDIO 

Acoustic högtalar 
byggsa tser består av 
fä rdigmonterade lådo~ 

valnötsfanerade eller i 
svart betsad ek. 

M ed byggsa tserna fö l
jer all t som behövs för 
att få ett pa r helt fä r
diga högta lare i samma 
finish som ett par 
fabriksbyggda men til l 

• ett mer ti lltalande pris. 
Pris 1250:-/st 
Ink I låfla m:h moms. 

Frekvens och d rs torSIonskurva mätt för 
"STEREO HIFI HANDBOKEN" - 77 

t ,-. :. J~i '71 

ELEKTRO-VOICE 
GAMMA 
GOODMAN 
ISOPHON 
JBL· KEF·RCF 
SELECTlON 
PEERLESS 
PHILIPS 
SEAS 
SINUS 

~ 
O 
C 
en 
-I n 

Högtalarelement. r-
kompletta byggsatser: O 
Filter § 
Träbyggsatser ~ 
RT-hornet 70- 80 m 
Spolar. ~ 
Pickuper m 

'" Kondensatorer ;!: 
~ Tyg. -< 

-O Skumplastfront m.m. ~ 
'" HIPI KITO. Box 23098 ~ 
~ S:t Eriksgatan124 en 

.. Demonstration och butiksförsäljning: 

Stockholm' 
08/335151 

Oppet: månd.-fred. 11 - 18. lörd. 1 1- 14 

HWI 1r:1'1' O. Box 23098, 10435 Stockholm 
Sänd m ig gratis nya katalogen 77 med prislista 

NAMN: .... .. . ..... .. .. . .... . ..... .. .. . .......... . ........ . .. . .. ...... .............. ... .... . 

Adress: ...... ................ .................. ......... . ... ......... ................ ...... . ~ 
ex> 

Postnummer: .... .. .. . . . .... . ... .. .. . ..... Ort : .... .... ... . . . ..... . .. . . ..... ... . ......... ~ 
• ____ ACOUSTlC lOUDSPEAKER SYSTEMS ____ _ 



'ållt möjligt" 
Det kostar bara 10:- per rad att annonsera under "allt möjligt" -

radio & televisions radannonser. Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. 
Lägsta pris är 30:- (3 rader). Har du något att sälja så skall du prova 

"allt möjligt" - radio & televisions radannonser! Använd kup. som finns i tidningen. 

KABELGUBBENS TIPS : Köp hÖ9-
klass. v.tysk kabel till oslagb. netpri
ser! Koax 60 silv 6 mm 87:-. Dito 
lågförl ust 7 mm 105:-. Koax 75 
"jordkabel " 10,5 mm 225:-. RG 
58c/u 105:-. RG213u 315 :-. Bandk 
240 2 6 :-. Skumpl 240 40:- . NÄT 
2 x 0 .75 55:-. Nät 3 x 1,0 133:-. 
Högtal 2x O,5 37 :-. Högtal 2 x O,75 
42 :-. Mikrofonkab 54:-. Stereokab 
100:-. Min order 400 m. Köp 1000 
m mix - 10 %. ATI - PROD. 0322 / 
22380 Box 5140, 44020 Vårgårda . 

Högtalarelement 2 st Philips AD 
1255 W8. Tel 013/ 174042 efter 
16.30 

Nätspänningsstabilisator, Phil ips 
220V in - 10 %, ut - 0,5 % 1500 
VA endast 250:-. Tel 08/437001 
eft 18 

Bandspelarchassi Revox A 77 sä ljes 
2 :spår - kort gångtid. Kretskort 
e för avsp. Går att kompl med 
kretsk för insp 1500:-. Tel 08/ 
777 31 45 efter 17 

Nakamichi ZOO 4350:- 2 st AR 1 Opi . 
Hög 2 450:- st. Thorens TD 160B u 
tonarm 500 :- , 1 år gamm m g 
skick . Te l 08/309087 eft 20.00 

Legoa rbete inom elektronik sökes. 
All t beaktas. 
Te l 0 41 3/700 20 

Komplett högtalarsystem 70/80-
hornet 290 liter + bas-driver + två 
side system Fane 920 mellan-diskant
högtalare inbyggd i 100-literslådor 
säljes efter kl 16. Tel 0290/620 47 

Tillfälle ! UF11 = VHF/ UHF-TV-filter 
10 :-/st . V23= 24VDC-relä 530 ohm 
4 st vxl kontakter, max 100 V, 30W, 
1 A. Tvillingkontakter. V23= 12:-/st 
PSH= säkringshållare för panel. För 
5 x 20 mm säkring 2 :-/st. Skriven 
rad eller ring (säkrast mellan 17- 18). 
Thomas Jeryd, Barytongatan 6, 
42 1 38 Västra Frölunda, Tel 031 / 
492932. 

624 I databer bashorn + sido
system GTR52 o DKT116 kompl m 
filter 3000:-. Tel 0346/ 132 24 eft 
18.00 

Säljes Ouad 405 eff först 2 x 11 OW 
helt ny, samt ett par högt Sona b 
OA-6 typ 2 . Tel 08/7 54 3210 

KASSETTBAND BILLIGT 
TDK, Basf m fl. Lista mot 
märken LJUDSHOPEN 
93 101 SKELLEFTEÅ 

Ampex, 
1:- i fri
Box 76 

225 78-varvsskivor, mest 30-tals
musik säljes. Köpes: Vridtrafo för TV
service. Tel 0479/20097 

Sälj. Radio & Television 
Ärg . 1932- 1972, enstaka ex, för 
1937 fattas. Tel. 481391 . 

Bilstereo med AM/ F M -radio klar för 
stereomottagning, snabbspolning och 
avspelning i båda riktningarna för 
montering i bilradiouttaget, inkl. 
2 högtalare 785:-. Radio & TV 
Centrum, Drottninggatan l , Öst
hammar 

Ljusk laminat för mönsterkort Bel
zon-Produkt, Gränsholmsb 6, 12742 
Skärholmen, tel 08/7 10 75 11 

ELEKTRON I K-SU RPLUS 
Tulegatan 37 , Stockholm 
Transf. reläer, högtalare, motorer, 
instrument m m, m m. 
Öppettider vard 17 - 20 lörd 10- 14. 

BYGGSATSER till rundstrålande 
högtalare likn OA 5- 2 samt exp 
horn. 
Bällsta Träindustri AB, 
Karlsbodavägen 12, Bromma. 
Te108/291616 

OBS ! Gäller bara galna mänskor !! 
Vi bygger vilka förstärkar- och hög
talarmonster som helst åt er! Billigt 
som faan! Slå 08/7 17 67 52 

Harman Kardon 900, 1 år sä ljes 
3000:- el högstbjudande. Lasse. 
Tel arb 031 /80 3640 , hem 1888 86 

Trafikmottagare Collins R390/ URR 
500 kl - 32 mc. Jan Prytz, Furug 4, 
310 22 Veinge, tel 0430/ 186 64 

Fender Super Reverb! Förstärkare 
1 år till salu 3000:-. 
Tel 0910/84086 

70-80-horn kompletta bas, mellan 
och diskant. 2500:-. Högtalare 
Inter Audio 3000 1500:-. Högtalare 
AR 7 600:- och TV-spel 200:-. 
Tel 08/778 1565 

Lågförlustkoax för int TV o likn 
2500m i 85 - 330m ringar. Dämpn/ 
100m: 300MHz= 8 ,7dB, 500MHz= 
11 ,6dB , lGHz= 17,4dB. Diam 11 
mm med 1,5 mm' H F-jord. 2:20 /m + 
moms. 0980/ 154 77 - 168 56 

Ny Revox A77 MklV säljes. 3300 
inkl frakt. 1 års gar. Fri hemkörning 
till N PR och O-län. Övriga Revox
produkter offereras på begäran. 
Ring 031 /21 5627 el 031 /22 86 58 
e 17. Jan Hwarfvenius, Box 44107 , 
40076 Göteborg 44 
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Sveriges billigaste inköpskälla för 
högtalarelement . Pris ex Gamma 
8k 3013 155 :- Isophon DKT 11 
175:- KEF 8139 270:- några 
Sperrl inghorn 450-5300 HZ 225:-. 
Det mesta kan specialbeställas, 
kompl. prisl. mot porto. Endast 
postorder. F irma J-A. Brogatan 79. 
703 58 Örebro . 

Teac A3340, 4 -ch - S- l Mul-track 
stereo, som ny. Nypr 10000:
säljes för 5400:-. Tel 040/21 2702 

KÖPES beg bärbar sv videobandsp 
samt beg TV-kamera . 
Tel 0290/378 58 

Thorens 125 MKII SME-arm Shure 
V15 III. Garanti , nyskick + extra 
plasthuv, oöppnad kartong, högst
bjudande. Tel 08/771 1751 efter 
18.00. 

Kovac kalkulator, Intex digitalur 
BMC mini-diktafon m m. Kvalitets
artiklar från Leix International. 
Fack,190 60 Bålsta , beställ katalog . 

FM-antenn, vikt dipol, 4 :a element. 
Signalspänningsökning + 6,4 dB. 
Lämpl vid stereomottagning. Pris 
110:- inkl moms & frakt. U PU LA. 
Box 61 , 280 61 Knislinge 

Revox G36 
Förstärkare Ferrograph F307 Mk2. 
Förförst SAE Mark 1 X. 
Tel. 0142/205 98. 

Philips Video Cassette Recorder. 
Typ: NI500, lite använd. 3 st 60 min 
band. Tel eft kl 18 0660/332 52 

Sony TC252 obet anv inkl 2 mic 1 B 
AND 7".1 mån gar. 900:- . Intresse
rade ring 0752/ 108 68 efter 16.30. 

Önskar köpa Shibaden videoband
spelare SV-700 (brun låda). 
G Johansson, tel 0435/ 510 59 

Bygg själv ditt tjuvlarm 
Kretskort , komponenter, bygg be
skrivn. Viloström slutande och 
panikkrets in och utgångsautomatik 
9 transend 98 kr. Elektronisk siren i 
aluminiumutförande med intensivt 
pulserande ljud 198 kr. Siren som 
ovan extra kraftig signa lstyrka 1 10 
dB 288 kr. 
Vakator, Box 70, 122 21 Enskede 

Kassett Nakamichi 700. Nypr 
5300:- nästan oanv, ny trimmad, 
sä ljes pga arbete för 3900:-. Studio
kval. Tel arb 0278/ 13080. Doktor 
Langrath efterfr. Endast seriösa spek 
pga arbetsförh, Nyskick garanteras 
1 år gammal. Ej prutmån 

Sansui AU 9500 stereo amp - 2 x 
75W 1 år gammal, nypris 4000:-, 
säljes för 3000:-. Tel 040/21 2702 

Köpes : Sony-tuner ST-5130 (event 
Sony ST-5150). Björn Eriksson. 
Tel arb 042/ 144720, hem 042/ 
147247 

Obet beg: Ortofon SL 150 sa mt 
Ultimo DV38/ 20A. 500:- st. Eric 
Lindström. Telefon 08/41 34 75 

1 st bashorn RT 70/80 med Isophon 
3037 . Lämplig för 3D-system+sep 
slutsteg 40 W finns. Tel 013/ 
100804 

Antenn Hy-Gain 18avt 500 :- . Kort
vågsmottag. Heathkit Gr78 1200:- . 
Komplett byggsats Heathkit station" 
Console SB-634 1100:-. Polisradio 
Robyn 3bander exl kristaller 500:-. 
Bandspel Ferrograph 3500:-. Högt 
hemmabygge 7 element 5000:-/ 
par. Mätinstr Unigor 25 nytt 600:-. 
Högtalarbyggsats Peerless 30-2 
300:- 8 ohm. Tel 08/718 21 30 

Luxman R800 1 år gammal 2600:-
2 st nya Wernor mellanregisterhorn 
i lådor 800:-. Tel 046/254422 
efter 16.30 

Tillfälle! 8-kanalsutrustning! Band
spelare, Digitalsökning. Lyssnings
mixer, 10-4 Mixer m m. Summa : 
40000:-. Tel 08/47 0858 

Mellanreg horn 200-2000 Hz 108 
dB lW 1 M 4 drivers för max 150 W 
syst 375:- M H 1 (eft Greenbank) 
40 W 500-5000 Hz 200:-. Även 
andra ovanliga grejor och vanliga 
högt elem till ovanliga priser 
(mängdrabatt). Prisl mot frank ku
vert till F :a Audiotest, Box 1002, 
171 21 Solna. Vid uppl provlyssn 
08/27 1346 

Oscilloskop från 800:-, Universal
instrument, signalgeneratorer. Begär 
lista. Tel 031 /488 1177 efter 17.00 

Säljes 2 st Klein + Hummel. Typ OX 
med inbyggda slutsteg Electro
Voice högtalare, Bas SP-15-B, mellan 
T25A-8-HD, disk T-35. Calle Lind
blom, Box 125, 37045 Fågelmara, 
tel 0455/ 640 37 

" WE WILL NOT BE 

UNDERSOLD "'" 
Lägsta priserna i landet på bandsp., 
skivsp., högt., pick-up:er etc. Skriv 
för i nformation, bifoga porto! 

SOUND CENTER, Box 20018. 
200 14 Malmö 



Billigt! 
Jet kostar bara 10:- per rad att 
mnonsera under "allt möjligt" -
'adio & televisions radannonser. 
Vled kupongen här intill är det en
~elt att bara fylla i en bokstav i . 
larje ruta och lämna en ruta tom 
nellan varje ord. Du ser genast 
lUr många rader det blir och vad 
mnonsen kostar. Annonsen skall 
nte vara längre än 10 rader. Lägs
a pris är 30:- (3 rader). Har du 
lågot att sälja så skall du prova 
'allt möjligt" - radio & televi
ions radannonser! 

Manus till 'hllt möjligt" 
( :-; i< r i v d i n an Il () n s h ~i r; ) 

radio & televisions radannonser 

! 

D ET IG A ~ I N ,4 T E C K EN P A RA D EN 

Namn .. .. . ... . .... . ... .... .. .. .. , . . Tel ... ... .. ... ... .. . 

Adress ....... .. . . . . .. . ; ............ . 

Postadress ........... .. ...... . ... . 

Betalnings.·,ätt : 
D check hifogas D emotser faktura -------------_ .... _. _. _. _. -. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _.-

Prenumerera på 
~adlo& 
televIsion ' 
;å får du den 
lirekt hem i 
Jreviådan ! 

[nte dumt. 

PRENUMERATION 

Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION 
ett år framåt och får 12 nr (11 utgåvor) för kronor 
95:95. Jag betalar senare när inbetalningskortet 
kommer. 

VAR GOD 07 207 392 
TEXTA TYDLIGT! 
Efternamn Förnamn 

c/o 

Gata, postlada, box etc 

Postnummeri Adresspostanstalt 

-------~----_-r-I. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ .. 
Vill du 
veta mera? 
ldio & television hjälper dig gär
Cl med ytterligare upplysningar 
m de produkter som annonseras i 
dningen. Ringa in numren på de 
rmonser som du vill veta mer om. 
'arje annons är ju försedd med ett 
lImmer. Det är bara att fylla i 
ortet med namn, adress etc och 
[)sta det till oss. Vi ser till att du 
labbt får svar. All informations
änst är kostnadsfri! Sänd In 

upongen inom 6 månader. 

Jag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 JO 31 32 33 34 35 36 @ 3& 
39 40 41 42 43 44 45 @ 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 9'5 
96 97 98 99 l ()() 10 l 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 1J 3 114 

115 116 ' li7 118 1i9 120 121 (22 123 124 '125 126 127 128 129 110 131 132 133 
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 -. 

Företag 

Namn I c/o ' 

Gata, postlåda, box, etc 
- . - -

Postnummer I Postadress 

Land I RT17718 
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radio & 
televiSion 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

--_._._._._._._._._._._.----_._._._._ ._.-. 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

.. _._. _._._. _._.- .- .-. _._.-.- -_._. - -_._.-

r;::l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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Mikrodator byggsats 
MEK6800D2 
Läs och lär: 
Application manual 
Programming manual 
M icrocomputer design data 
Understanding microprocessors 
Hela Motorolas mikrodatorprogram 
genom 

()%~%TRD~%L 
Box 127, 19401 Uppl. Väsby 

Tel. 0760/836 70 

InfOl lllat1on stja nSl 3~ 

D JA. jag vill ha 

ELEKTOR'S t elektronikbyggbok 

E' 751 
~ jag bifogar 45 Kr 
~ i check/ sedel 

namn ............. ... . . .... . ... . 
adress ... . ...... . . . .... .. ...... . 
postadress .... ... . .. ... .. . . .. . . 
skickas till KITEL RT 8 77 

Box 21038 
10031 Stockholm 
tel: 08/ 31 51 15 

InformauonstJanst 38 



SPECIALERBJUDANDE - ELEKTRONIK 
UTDRAG ur vårt NYA SPECIALERBJUDANDE 1977 

Sedan 30 år levererar vi beprövade kvalitetsrör till oslagbara priser! 
Separat förpackade i ka rtonger. Med 6 månaders garanti! 

Nettopriser i sv. kr. 
AZ 4 1 5 :80 ECH Bl 3 :50 EY BB 4 :30 PL 36 7 :00 
OAF 96 5 :90 ECH 83 5 :40 EY 500 12:10 PL Bl 5 :60 
OF 91 6 :20 ECH B4 4 :70 El 40 7 :BO PLB2 4 :10 
OF 92 6 :30 ECH 200 10:60 El BO 3 :30 PL B3 4 :50 
OF96 6:30 ECLBO 5 :00 El Bl 3 :50 PL B4 4 :10 

OK 96 8 :80 ECL 82 3 :90 El 90 3 :70 PL 95 5 :80 
DL 96 7 :80 ECL84 3 :90 GY501 11 :00 PL 500 8 :40 
OYB6 3 :60 ECL B5 5 :80 Gl34 9 :90 PL 504 11 :50 
OYB7 5 :60 ECL B6 4 :70 LF lB3 3 :70 PL 50B 10 :40 
OYB02 4 :70 ECL BOS 5 :80 LF 184 3 :70 PL 509 16 :90 

EAA91 3 :30 EF 40 10 :20 PABC BO 4 :10 PL 519 22 :BO 
EABC BD 3 :90 EF 41 7 :90 PCB6 6 :20 PL 802 15 :80 
EAF 42 8 :00 EF 42 10:20 PC88 6 :20 PL BOS 15 :80 
EAF BOl 4 :80 EF 80 3:20 PC 92 4 :30 PY81 4 :30 
E891 3 :30 PC93 17 :70 PYB2 3 :50 

EBC 41 7 :90 EF 83 10:60 PC 96 4 :70 PY 83 4 :10 
EBC 91 3 :90 EF B5 3 :50 PC 97 6 :70 PY 88 4 :10 
EBF 80 3 :90 EF 86 3 :90 PC900 4 :70 PY 500 A 12:60 
EBF 83 5 :40 EF 89 3 :20 PCC B4 4 :00 UABC BO 4 :50 
EBF 89 3 :50 EF 91 5 :20 PCCB5 4 :10 UBC41 5 :40 

EBL 21/71 7 :80 EF 93 3 :50 PCC88 5 :80 UBF BO 5:90 
EC B6 7 :10 EF94 3 :70 PCC 189 5 :90 UBF B9 4 :80 
EC BB 8 :00 EF 183 3 :60 PCF 80 3 :90 UCC85 5 :60 
EC 92 3 :90 EF 184 3 :60 PCF 82 3 :70 UCH 21 7 :90 
EC 93 13 :90 EFL 200 10:00 PCF B6 7 :10 UCH 42 9 :90 

EC 900 4 :60 EH 90 6 :50 PCF 200 9 :10 UCH 81 5 :10 
ECC40 10:20 EK90 3 :30 PCF 201 9 :90 UCL81 7 :30 
ECC81 3 :60 EL34 10:20 PCF BOl 5 :90 UCL 82 5 :20 
ECC 82 3 :40 EL 36 7 :60 

PCF B02 4 :80 
UFBO 5 :30 

ECC B3 3 :40 EL41 8 :20 UF B9 5 :10 
PCF 805 10:80 

ECC B5 3 :90 EL 81 7 :20 PCH 200 6 :50 UL41 9 :30 
ECC 8B 5 :60 EL B3 5 :10 PCL81 5 :40 UL84 5:00 
ECC 189 5 :80 EL 84 3 :30 PCL 82 4 :10 UY 4 1 5 :90 
ECC 804 10 :20 EL 86 4 :50 

PCLB4 4 :50 
UY42 7 :30 

ECC B08 8 :20 EL90 4 :10 
PCL B5 5 :80 

UY 82 5 :10 

ECF BO 4 :70 EL 95 4 :80 PCL 86 5 :10 UY B5 3 :30 
ECF 82 4 :50 EL 504 9 :10 PCL 200 7 :80 OA 2 5 :90 
ECF 86 8 :70 EL 508 13 :90 PCL 805 5 :80 2 021 7 :40 
ECF 200 9 :30 EL 509 19 :10 

PO 500 27 :00 
6AU 6 3 :70 

ECF 201 9 :30 EL 519 27 :00 
PO 510 27 :90 

6 BA6 3 :50 

ECF BOl 8 :20 EL 804 46 :50 PF 86 7 :60 6 BE 6 3 :30 
ECF 802 5 :90 EM BO 4 :60 PFL 200 7 :40 6 L 6 GB 8:40 
ECH 2 1 11 :50 EM B4 4 :60 PL 21 7 :40 35W4 4 :70 
ECH 42 8 :40 EY 51 5 :20 807 10:20 
ECH 71 11 :50 EY B6 4 :50 

Mängdrabatt: fr . o. m. 50 st .. även sorterade : 6 % 

lågvolt - ElEKTAOLYTKONDENSATORER. Fabrikat BOSCH 
stående 1 st . la st. 100 stående 1 s t . 10 st. 100 
1.F SOV 0 :30 2 :50 18:00 1O. F 16V 
3.3.F SOV 0 :20 1 :80 17:00 1O. F 2 5V 
4.l.F 25V 0 :40 3 :50 30:00 1O. F SOV 
4.l.F SOV 0 :40 3 :50 30 :00 33. F 6,3V 
lO~F lOV 0 :40 3 :50 30:00 33. F lOV 

axiala 
47.F lOV 

~gg~~ 1 ~~ 
220.F lOV 

0 :40 3 :50 30 :00 
0 :50 4 :00 37 :00 
0 :70 6 :70 60 :00 
0 :40 3 :50 30 :00 

axiala 
220.F 16V 
470. F lOV 
470.F 16V 

l000.F lOV 

0 :40 
0 :40 
0 :40 
0 :30 
0 :40 

0 :50 
0 :40 
0 :70 
0 :70 

3 :50 30 :00 
3 :50 30:00 
3 :50 30 :00 
2 :50 18:00 
3 :50 30 :00 

4 :00 37 :00 
3 :50 30 :00 
6 :00 52 :00 
6 :50 60 :00 

TYR ISTORER 
TH 0,B/200 M 
TH 0,8/200 T 
TH 1/400 

hölje 1 st . 5 st . 10 

TH 3/400M 
TH 7/400 
TH 7,5/ 400 
TH 10/400 M 
TH 15/400 

O,BA 200V 
0,8A 200V 

l A 400V 
31\ 400V 
7A 400V 

7,5A 400V 
10A 400V 

15 A 400V 

TANTALKONDENSATORER (Drop formed ) 
10 st . 100 
4 :70 37 :00 
5 :60 45 :00 
4 :50 37 :00 

3 :70 30 :00 
5 :60 45 :00 
3 :10 26 :00 
4 :50 35 :50. 

M-367 
TO-92 
TO-39 
TO-66 
TO-64 
T0-48 
TO-48 
TO-48 

1O.F 3V 
1O.F lOV 
15.F 6,3V 
22.F 3V 
33.F 3V 
33.F lOV 
47.F 3V 

1 :20 
1:20 
1 :70 
3 :30 
3 :30 
4 :30 
4 :50 
5 :40 

5 :80 11 :00 
5 :80 11 :00 
8 :00 15:50 

16 :00 30 :00 
16:00 30 :00 
20 :00 39 :00 
21 :00 41 :00 
25 :50 49 :00 

last . 100 
3 :70 30 :00 
6 :50 52 :00 
3 :20 25 :00 
3 :20 25 :00 
3 :20 25 :00 
4 !50 35 :50 
3 :20 25 :00 

TV-LIKRIKTARE i plasthölje 1 st . 10 
1 N 4006 800V lA 
1 N 4007 l 0D0V lA 

OIAC - BR - 100 
Jämför: A-9903 ER-9oo 0 -32 GT-40 V-4 13 
ELEKTROLYTKONOENSATORER - SORTIMENT 
Beställningsnummer : 
ELKO 1 30 st. Lågvotts-M iniatyrelektrolyter. väl sorterade 
ElKO 2 C l Ost. Lågvolts-M iniatyrelektrolyter. väl sorterade 
ElK64 50 st. Lågvolts-Miniatyrelektrolyter, väl sorterade 
ELKO 5 100 st. Lågvolts-Miniatyrelektrolyter, väl sorterade 

Ytterst prisvärda TRANSISTORER - SORTIMENT 
Beställningsnummer : 
A 20 st ol ika Germanium-Transistorer 
B 50 st olika Germanium-Transistorer 
C 20 st. olika Kisel-Transistorer 
O 50 st. olika Kisel-Transistorer 
E l Ost. olika Effekttransistorer, Germanium och Kisel 
F 100 st. olika EF- och LF-Transislorer, Germ. och Kisel 
G 500 st. olika EF- och LF-Transistorer, Germ. och Kisel 

1 st . 
1 :60 

0 :55 
0 :55 

5 st . 
7 :50 

5:00 
5 :00 

10 
14:00 

9 :00 
3 :30 

15:00 
22 :50 

7 :30 
16 :80 

8 :60 
18:50 
18 :50 
28 :00 

128 :00 

Beställ broschyr om vårt KOMPLETTA NYA SPECIALERBJUDANDE 1977! 
Försändelsen skickas mot post förskott från Lager Nurnberg. Emballage och 
porto mot självkostnadspris tillkommer. Mellanförsäljning förbehålles. 

E) Eugen Queck 
Augustenstr. 6 
Tel. 46'35'83 
D-8500 NurnberglVästtyskland 

Ingenieur - Buro 
Import - Export - Transit 
Elektro - Rundfunk - Grosshandel 
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RADIOPROGNOSE~ 
Augusti 1977 
Månadens solfläckstal: 40 
/ RT /97/ , nr 9, visades hur diagrammen ska tolkas. Diagrammet 
över brusfältsstyrkan anger den fältstyrkenivå i dB över l Il V / m 
radiobruset förväntas överstiga högst 10 % av tiden. Bandbredden 
antas vara 3 kHz. men kurvorna kan lätt omräknas till annan band
bredd om 10 log B/ 3 adderas till avläst värde. B är önskad band
bredd i kH z. 

Prognoserna är framtagna av Televerket. avd RL. Farsta. 

BRUSFÄLTSTYRKA FJÄRRAN ÖSTERN 
MHz Motta nin i Sveri e sommar. Bandbredd 3kHz MHz Karlsbor - Tok o 8400 km 
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AMPEX ATR-100 

2 - kanals basutförande 
från kr. 33.900:-

AMPEX 
Ampex AB, Ljudavd., Box 7056 
S-l 72 07 Sundbyberg/Sverige 
Tel. 08/28 29 10 

DelcD Glectronics 

Jn fo rm at lonstja nsl 4 1 

RADIO & TELEVISION NR 8 1977 

Annonsörsregister for Radio 
& Television nr 8 1977 
Ampex 
A udio Lab 
Audio Stockholm 
Beckman Innovation 
Be joken Import 
BJ :s A -produ kter 
Curb 
Di gitronlc 
Ebeco-produkter 
Electrobygg 
Elektromktjanst 
El fa 
Ferner Electronlcs 
Frekvensla Gete 
Handle-bolagen 
Hi fl Kil 
Inko'x 
Intersonic 
Jenving, Tommy 
J osty Kil 
Kitel 
KMH Studio 
LJudex 
LJudia 
LjudmllJo 
Mascat 
MaTer Im port 
Nordiska Teleprodukter 
Persson . Martin 
Queck, Eugen 
Rydin Elektroak ustik 
Rådbergs 
Scandia Metnc 
Schlumberger Heathkil 
Sentec 
Septan 
Servex 
Siren Skyddslarm 
Sonab Audlo 
Sonlc- Gru ppen 
50no- Elektronik 
Stenhardt . M 
Svebry Elec tronlcs 
Sv Deltron 
Sv Philips 
Tandberg 
Teletronlc 
Tonola 
U66 Elektroni k 
Wernor LJ4d 

Ny, 

82 
25 
66 
23 
77 
73 
46' 
80 
76 
6 7" 
76 

37 . 84 
64 
68, 
83 
77 
74 
77 

74 . 76 
2 1 

76 . 80 
7 1 
n 
74 
75 
82 
70 
69 
33 
81 

2 
76 
65 
7 1 
39 
43 
29 
77 
49 

72 . 75 
76 
7 3 
76 
82 
55 

4 . 5 
76 
53 
72 
70 

Batterielimin:lltnlrf'!r 
Kraftaggregat (Power supply) 
Spenningsdoblere 
Spenningsdelere 
Polaritetsomformere 
Ladere 

For. Hjemmet • Kontoret 
• Bilen/Båten. Industrien 
• Verkstedet • Radio-~ 
amahnen ~ 

/ . ----------"" 
Mascot Radio AB, 452.00 Str"mstad 
Sen d meg den nye Mascotkatalog. 
Navn : ________________________ __ 

Adresse : ______________________ _ 

Poststed : ---------;;T"''' 

InformatlonstJdn ~ 1 47 

Prenu merationstjänst 
Postadress: Box 3263 , 
103 65 Stockholm 3 
Telefon : 34 07 90 
Postgirokonto : 88 95 00-5 
Prenu merationspris : 
Helår 12 nr 95 :95 
(OBS ! det 
inkl den 
17 ,1 'Ya) 

nya priset gä ller 
nya momsen 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjänst. Box 3263. 
10365 Stockholm 3. i Sverige på närmas· 
te postanstalt med postens tidn~ngsinbetal 
ningskort postgirokonto 88 95 00-5. 

Defin itiv adressändring . som måste vara 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall trada I kraft . görs Skriftligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens ad 
ressändringsblankett 2050.03 . (Adressänd
"ngsavgift 1 50.) 

Nuvarande adress anges genom att ad
resslappen på senast mottagna t idntng eller 
dess omslag klistras på adressändrings
blanketten 

Adressändring på utländskt postabonne
mang verkstalles på posten i respektive 
land. 

Äldre lösnummer kan rekvireras genom 
Pressbyrån eller direkt från Åhlan & Åker· 
lunds Förlags A B. Torsgatan 21 . 105 44 
Stockholm. tel 349000 - Lösnummerex 
peditionen . Som regel finns dock endast ett 
halvt år gamla tIdningar att tillgå . 

Bifoga Inga pengar ; tIdningen sands 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 till tjanst med ko -
pior. 

ADVERTlSING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Media. Vleminckveld 44. B-200 
Antwerpen . Telephone 03/ 33 5461 . Telex 
33795 
France 
R.I.P.S.A. 26 . avenue Victor -Hugo. 7511 
Paris 16. T~e 0117277304. Telex 
61067 
Denmark 
Civi~ konom Bent S Wissing. International 
Marketing Service. Kronprinsensgade 1. 
DK- 1114 Köpenhamn . Tel 01 / 11 5255 
Germany 
Publ icitas GmbH. 2 Hamburg 39 . Bebelal · 
lee 149 . Tel 040/ 511 00 31 ·35 . Telex 
02 15276 
Holland 
Publ icitas. 38 . Plantage Middenlaan. Am
sterdam 1004. Telephone 020{23 20 71 . 
Telex 11656 
Italy 
Etas Kompass. Riviste Estere. Via Manteg
na 6 . 20154 Mil ano. Telephone 
02/ 347051 . Telex 33 15 2 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG. CH·8023 20 rich. 
Limmatquai 94. Telephone 01 / 473400. 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Crane Ltd. 16 - 17 Bride Lane. 
London EC4Y 8EB. Telephone 01 / 353· 
1 000. Telex 21489 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt föl 
jande riktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styckIis 
tor. 

Bet räffande komponentvärdena i sche
mana gäller att för motstå nd utelä mnas 
ohm-tecknet. och för kondensatorer ute
lämnas F. 

Således är 100 ; 100 ohm. 100 k ; 
100 kohm. 2 M ; 2 Mohm, 30 p ; 30 
pF, 30 n ; 30 nF (1 n ; 1 000 p!.3 u ; 3 
uF osv_ Alla motstånd 0.5 W .- alla kon
densatorer 250 V provs p om ej annat 
anges i stycklista. 

A lla förfrågningar som avser i RT pu 
blicerat material - artiklar. produktöver
sikter m m samt byggbeskrivningar sche 
man och komponenter liksom kretsar -
resp allmänna frågor skall göras skrift 
ligen till red. Telefonförfrågningar kan j 

allmänhet inte besvaras p g a tidsbrist . 
För alla upplysningar om äldre RT -nr :s 
innehäll hanvisas till bibliotekens inbund
na årg med årsreg ister. 



Köp 6-betala för 5 
tjäna hela 609:-på handie jaktradio 

( Pris för en apparat med öronmussla.) 

h a n d i c 32 handapparater (2Watt, 3 kana ler) . A ndra exempel på h a n d i c jaktpaket : 
Hölje i slagtålig orange plast. Låg vikt 530 gram. På h a n d i c 43C med öronmussla och SAH-antenn 
Räckvidd över vatten 6-30 km, på land 5-15 km. t jänar du 100:-. 
Med h a n d i c Universal Kassett (extra ti ll behör) På h a n d i c 65C med öronmuss la och SAH -antenn 
går den också i bilen, båten och fritidshuset. tjä nar du 144 :-. 

Inte bara 
r Fyl li;;ch post;-k"upongen så får .d; vår jaktfold;'-med i,;"f;;;-mati';;;-o-;:;;-a"ii; - - 77 /31 
I Jaktradioapparaterna . plus detalJer om samtliga erbjudanden . I 
I I 

för jaktlag I I I Namn I 
I I 

Också enskilda jägare kan göra fina affärer med 
h a n d i c jaktradio. Det finns 8 olika jaktpaket 

att välja på - och du tjänar upp till 148:-
I Adress I 

I Postadress handie ~-.- I 
I Marknadsfor komradio. biltelefon, I 
I bil radio/stereo, hemelektronik. snabb· bolagen I 

telefon, polisradio, hl f l och PA-utrustnlng Box 156 42122 V Frolunda Tel 031/450180 L ________________________ _ ~ 
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