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CO- 1770 

Det är inte bara tonhuvudet son 
är bättre på JVC:s kassettdäck 

På bilden ser du nu den nya 
generationen kassettdäck från 
JVC. 

Det är en fullvuxen serie, 
alltifrån det proffsiga Elcaset
däcket i prisklassen runt 5.000:
till portabla, smidiga KD-2 med sitt 
rika tillbehörsprogram. 

Titta närmare på t ex KD-75. 
Det har exakt bandanpassning 
tack vare 3-lägesomkopplare för 
BIAS och EQU samt en 5-stegs fin
justering av frekvensgången i dis-

kanten. På så sätt utnyttjar du 
bandet maximalt. 
Förutom VU-metrar finns fem 
toppvärdeskännande ljusdioder. 
De reagerar faktiskt hela 300 ggr 
snabbare än traditionella VU-met
rar. Med dem kan du justera in
spelningsnivån så att du har . full 
kontroll över plötsliga, sta rka top
par. Därmed är det också slut på 
överstyrda, förstörda inspel
ningar. 

Sen-Alloy tonhuvudet har 

JVC uppfunnit. Det är ett nytt to 
huvud som har ferrithuvudets si 
styrka samtidigt med permalle 
huvudets goda ljudegenskaper. 

De flesta av JVC:s kasse1 
däck har också brusreducering 
systemet Super ANRS. Även d 
är unikt och ett strå vassare än ( 
vanliga systemen. Det ökar dyn 
miken i diskanten med upp till J 
dB! Det ger en ovanligt klar Of 

·.ren diskant även vid de tillfälIf 
du vill ösa på med högsta volyr 

. Avancerad teknik för skönare musik 
Generalagent: Rydin Elektroakustik AB, Spångavägen 399-401, 163 55 Spånga TeIOS-7600320 
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INNEHALL 
1977 nummer 9 Årgång 48 

Efter 10 å r - en ny Revox 
Ja. och inte bara del. Studer iSchweiL gar han ut nu med en hel rad nyheter. 
bl a en särdeles avancerad skivspelare. RT:s utsände 8erli/ I/e//slell rapponc 
rar. 

RT:s gita rrserie: Popå lderselektro niken. Förstä rkartestet 
80 K/assoll ronsätter sin uppmärksammade ser ie om gitarrens utvecklingssta 
dier och fordjupar sig i forstärkarkonstruktioncr i det här al'~nittel. som ocksa 
bjuder Clt unikt test : Alla orkesterforstärkare har mälts upp och analyseras. Vi 
är i rärd med all prova dem praktiskt också. Förr kommenterar här resultaten 
och skildrar dc ol ika rorstärkarnas uppbyggnad. 

Pejling - RT:s speciella nyhetssidor med aktualiteter och debatt, kommentarer 
och recensioner. 

Hur fungerar mikrodatorn ? 
Vi ronsätler var genomgang av mikrodato rn s uppbyggnad och runkt ioner 
här rår du lära hur bitarna samverkar. hur processorn arbetar och hur instruk 
tionerna paverkar runktionen . 

Mikrodatorn som hobby : Börja med talsystemen! 
Det gängse decimalsystemet kan inte användas av datorer. Dc arbetar i stället 
med binära ta l och in och utmatning sker hexadccimalt. Här orienteras om 
talsystemen. 

F rån utvecklingssystem till dator för Basic 
Jörgen Dah/berg in leder här en artikelser ie som med utgangs punkt i elt utveck 
lingssystem for mikrodatorer skall utmynna i ett bygge al' en liten dator med 
kapacitet ror Basic och andra mera kri!l'ande tillämpningar. 

Bygg RT :s stereogenera tor med proffsda ta ! 
Här är sva ret pa mll1lgas önskan en liten. mycket högvärdig stereogeneratur. 
som har kapacitet rör proressionell triJ11ning och service pa högklassiga FM de 
lar. Konstruktionen har rör RT utfort s av Akt' 1/0/1/1. 

Lågbrusförstä rka rens teori och praktik 
En grundläggande och pa saJ11ma gang djuplodande gcnomgang av dc raktorcr 
som konstituerar lagbruscgenskaper \ id speciellt pick up forstärkare. nägot ~0111 
ligger i mangas intresse alt ha kunskap om dessa dagar. da mc pick uperna är 
i ropet SOI11 aldrig rörr. Förr är eiv ing Hengl Ohl'ig och eiv ing S/{d/ill1 IVoimIt', 
som ocksa dimensionerat ett optimalt steg ror p u ingang. 

Ny j a pansk mc·pick up på svensk marknad 
Här beskrivs inte bara en ny och intressant pick up-konstru~ti()n utan ocksa en 
ny tonarm samt en serie avancerat gjorda förstärkare rran en liten specialistlir 
ma. 

" Det nya ljudet" - RT på CES 77 
Ater har vi S I:' B01ja här med en diger rapport som grundats pa intryck vid elt 
USA besök nyligen. där ock sa den jältestora COl1sumer Ueclrol1ics Shol\' i 
Chicago besöktes. Den här genomgangen är bara deJ ell det kommer massor 
med nera fakta. data och trender i dc kommande RT numren i höst. 

H i Ii-nytt i urva l hösten 1977 
Hösttid är Hi Ii tid: RT har traditionellt en upptakt till säsongen sa här ars med 
en parad av nya och intressan ta produkter grammol(lll\'erk. förstärkare. 
hörtelefoner. kassetter ... 

Radioprognoser september 

DX-sidan ... 
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Stoder-produkterna förnyas: 
Ny Revox, tangentialann-verk 

i:I När schweiziska Studer visar nya produkter 
är detta ett evenemang: 
* RT:s utsände bevittnade nyligen Europapre
miären då en ny Revox ''avtäcktes '' - den första 
nya maskinen med Revox-namnet på 10 år! 
Debut i höst. 
* Men den nya B 77 får också ett intressant 
komplement i ett nytt, avancerat grammofonverk 
med tangentialtonarm och vidare lanserar 
Regensdorffirman en FM-tuner medfrekvenssyn
tes, en TIM-fri förstärkare och en serie fa slinjära 
(löptidskorrigerade) högtalare. * Bertil Hellsten rapporterar omförsta mötet 
med den nya Revox-generationen med skivspelaren 
som jokern i given. 

•• En helt ny produktserie fran Studer-Revox är 
en sällsynt företeelse. I juli hade man bjudit in 
pressen till huvudfabriken i Regensdorf utanför 
Ziirich i Schweiz för att för första gangen förevisa 
sin beramade B-serie. Den kommer att visas offent
ligt på Funkausslellung i Berlin i slutet av augusti. 

Ny tangentia ltonarm 
hos Revox-skivspelaren 

De ingående komponenterna i B-serien framgår 
av fig /. Det som kanske mest överraskar och drar 
blickarna till sig är skivspelaren t h. Nagon sadan 
fi nns j u inte i det nuvarande Revox-sonimentet. 

Skivspelaren B 790 är utrustad med tangential 
tonarm och direktdriftmotor och tillhör därför ge
nast de mest intressanta på marknaden. Tangen-
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tiaitonarm har vi hittills endast sett hos Bang & 
O Iufsen, Rabco/H arman Kardon. Det som ser ut 
som en tonarm pa bilden av sk ivspelaren är i själva 
verket hallare med glidskenor för tonarmfixturen 
så som framgar av fig 2. 

Tonarmen förs alltsa utefter skivans tangent i 
alla punkter och glider pa de tre skenorna util'ran 
skivans periferi in mot centrum. Hur själva tonar · 
men är konstruerad framgar av fig 3, som förestäl · 
ler tona rmen med pickup och en modell av infäst 
ningen. Armen som synes av små dimensioner: 
längden fran lagerpunkt till pickupnal är 40 mm! 
Genom armens minimala format kan man hålla 
massan låg och därigenom få tonarmens resonans
frekvens att ligga så högt att den är tämligen enkel 
att oskadliggöra. Enklare. konventionella tonar-

Fig 2. Tonarmskomplexet med själva lOnarmen 
glidande på tre axlar. Nålmikrofonen och tonar
men siller under kretskortet som bl a innehåller 
elektronik for tonarmens servostyrning. Normalt 
täcks denna konstruktion aven kåpa som i fig 
J. 

mar brukar ha sin resonansfrekven s i storleksord· 
ningen 6 Hz - 20 Hz. Den hamnar da i obehaglig 
närhet av verkets egen resonans som bildas av den 
fjädrande upphängningen av däckplatta. mo tor och 
drivsystem. och hela spelaren kan då lätt störas av 
vibrationer och slag. Dessutom kan man inte lätt 
dämpa ut resonans toppen. eftersom dämpningsan
ordningar på tonarmen kommer att ytterligare sän
ka frek vensen och accentuera slag- och vibrations· 
känsligheten. I stället får man då dämpa tonarmen 
pa "motviktsidan" där rörelsen är mycket ringa 
och detta ger inget särskilt gott resultat. Under se
nare år har bedömare världen över intagit en a ll t
mera kritisk attityd till det ljudande resu ltatet från 
sadana. skenbart "resonansfria " tonarmar. Det lå 
ter aldrig riktigt bra med dessa interferenser och 
resonansproduk ter. 

På Revox B 790 existerar alltså inte dessa pro
blem. eftersom tonarmen är liten och lätt även med 

Fig J. Den ny a produktserien med FM-tuner längst 
t v,forstärkaren och bandspelaren. T hfra"lför 
apparatraden syns skivspelaren med sin speciella 
'tonarm " och bakom raden två nya,fasli'liära 

högtalare. Flera detaljer är välkända som t ex 
designen med de greppriifJlade rallarna, vilka finns 
på nuvarande produkter i vissafall, t ex 740for
stärkaren. 



RADIOPROGNOSER 
September 1977 
Månadens solfläckstal: 43 
1 RT 1971, nr 9, visades hur diagrammen ska to lkas. Diagrammet 
över brusfältsstyrkan anger den fältstyrkeniva i dB över I !lV/ m 
radiobruset förväntas överstiga högst 10 "t. av tiden. Bandbredden 
antas vara 3 kHz. men kurvorna kan lätt omräknas till annan band · 
bredd om 10 log B/ 3 adderas till avläst värde. B är önskad band · 
bredd i kHz. 
Prognoserna är framtagna av Televerket . avd RL. Farsta. 

BRUSFALISTVRKA 
~HZ ~otto nin i ~v.ri , ~öst . Bondbredd 3kHz 

.Iel l sorn! sn 

20 

15 

lO 

O 

• 12 

10 

., 

10 

000204060'10 1214 1618 202224 
GMT 

MH, 
AUSTRALIEN 

Götebor -$ dne 16000 k 

• 25 4 

20 

.2lJ 

15 

lO 

O 
00 ~ ~ 06 06 10 n 14 ffi ~ 20 22 H 

GMT 

MH, 

30 • • 

25 

20 

15 

0 1llIm~ 
00 ~ ~ 06 06 10 n 14 ffi ~ 20 22 H 

GMT 

NORDAMERIKA 
Korlsbor - Son Frons isco 8600km 326" 

25 f+r::-J-+-:~--'--l.-H-+i-++++H-H::±::I 

20 •• 15 

lO 

MH, 

25 

20 

15 

lO 

FJÄRRAN ÖST ERN 
Karlsborg Tok o 8400 km /03" 

• o 

-+ ~~. tf 
000 ~ ~ 06 06 10 n 14 ffi ~ 20 22 H 

GMT 

MHz 
JO 

25 

EUROPA 
Karlsbor - Bern 1400 km 203 

1-'+ 

1+ 

+ 
000 ~ ~ 06 06 10 n 14 ffi ~ 20 22 H 

GMT 

Xelex' 
FÖRSTÄRKARE 

låter bra 

DD-IO,2xIOOWi4ohm 

Data: Frekvensgång : 
Effektbandbredd : 
Distorsion: 

Brus och brum : 

20 Hz - 20 kHz ± 0,2 dB 
l Hz - 100 kHz - 3 dB 
Typ 0,02% vid 1kHz 

0,1 % "20kHz 
A-vägt typ - 105 dB 
under 100 W 

Varför låter en förstärkare bra? Något definitivt svar 
på denna fråga finns inte , men vissa krav måste vara 
uppfyllda för att förstärkaren skall få ett naturligt, 
ofärgat och behagligt ljud. Främst måste förstärka
ren vara linjär. Det betyder att vanliga icke-harmo
niska summa- och skillnadsprodukter måste vara 
låga eller obefintliga. Den vanliga intermodulationen 
måste alltså vara låg. Dessutom bör effektbandbred
den vara hög, så att alla slags transienter återges per
fekt - även lågfrekventa. Detta garanterar också fri
het från TIM enligt det enda relevanta TIM-kriteriet : 
effektbandbredden skall vara större än småsignal
bandbredden. 

Är dessa krav uppfyllda och några till så låter för
stärkaren med största sannolikhet bra. 

Visste Du att Sveriges Radio sedan 8 år köper prak
tiskt taget alla sina effektförstärkare från Xelex. Det 
har dom gjort efter noggranna prov och jämförelser. 

;fven Du som vill ha det bästa 
- gör som de flesta professionella användare: 

gå över till X e l e x! 

Xelex 
Hardemogatan l , 12444 Bandhagen , Tel. 08/8600 50 
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Fig 3. Modell av tonarm~turen och tonarmen. 
Det svarta stycket är tonarmen som balanserar 
på axeln som i sin tur är lagrad i en induslriädel· 
sten. Upptill hålls det hela på plats aven .fritt ver
kande magnet som syns som den svarta detaljen 
överst. Under tonarmen t v hänger nålmikrofonen 
ner. Observera storleken: hela armen mellan nål 
och lagerpunkt är endast 40 mm! 

optimal dämpning av resonansen. Verkresonansen 
I igger på ca 3 H z och tonarmens resonans vid ca 
12 - 15 Hz. därför får man en mycket stabil kon
struktion som inte är känslig för yttre påverkan. 

Maximal tonarmsrörlighet 
med endast en lagerpunkt 

För tonarmens goda rörlighet i önskade rikt
ningar krävs goda lager. En konventionell tonarm 
maste ha atminstone fyra lagringspunkter. men Re
vox har lyckats nedbringa antalet till ett absolut 
minimum: En lagringspunkt! 

Av modellen i jig 3 framgår att tonarmen bärs 
upp av ett stift som vilar pa ett ädelstenslager. För 
att förhindra att armen viker sig at idan hålls den 
på plats aven kontaktlöst verkande magnethallare 
med en magnet i hällaTens överdel och motsvaran 
de pol på tonarmen under den. Minimal friktion för 
alla önskade rörelseriktningar kan uppnås pa så 
sätt. 

Tonarmen drivs aven likströmsmotor utefter 
glidskenorna. Styrimpulserna till motorn kommer 
från ett system aven lysdiod och tva fotodioder 
som känner pickupens läge i förhållande till ski
vans tangent. När pickupen följer skivspåret kom 
mer den att vrida sig runt sin lagringspunkt och 
därmed avvika fran den extra tangenten. Ett vin
kel fel uppstar. och servot korrigerar det med mo
torn. På sa sätt följer pickupen med försumbart fel 
skivan utifrån och in. Styrningen sker hela tiden 
kontaktlöst. så nagon störande extrafriktion intro
duceras inte av den. Vid skivans slut känner servot 
det ökande avståndet mellan sparen som ett snabbt 
ökande vinkelfel och därigenom lyfts pickupen au
tomatiskt upp och äte rförs till utgångsläget. 

När man skall byta skiva för man tonarmsupp
hängningen åt sidan ungefär som en konventionell 
tonarm. När skivan är pålagd. för man upphäng
ningen tillbaka och skivan börjar rotera. Pickupen 
sänks sedan efter tryck på en sänkningstangent. 
Om man vill söka upp ett speciellt spar på skivan. 
kan man köra tonarmen fram och tillbaka över ski
van med särski lda styrtangenter. Pickupen går inte 
att sänka med mindre än att tonarmsfästet stå r i 
rätt läge och att en sk i va finns på plats. Om man 
av misstag vill föra tonarmsfästet å t sidan när 
pickupen är nere och spelning pågår höjs nå len 
ögonblickligen ur spåret och spelningen avbryts 
utan att skiva eller pickup kommer till skada! Man 
har alltså byggt in ett stort mått av säkerhet i sy
stemet och t o m ett barn kan därför tillåtas att 
manövrera spelaren utan risk för haverier! 

Verkmotorn är kristallstyrd med två hastighets
möjligheter : 33 1/3 och 45 och därtill variabel has 
tighet. I sistnämnda läge tas hastighetskontrollen 
över aven Re-oscillator som tillåter kontinuerlig 
variation av hastigheten ± 7 % runt det inställda 
varv antalet. 

Kristalloscillatorn används dessutom som tid bas 
för en räknare som med fyra siffrors noggrannhet 
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visar verklig rotationshastighet. 
Drivmotorn tillverkas av Papst speciellt för Re

vox med tachometerring med 200 poler. Detta 
möjliggör en exakt och mycket jämn servokontroll 
av drivningen. Accelerationstiden för 45 rpm över
stiger inte 2 seku nder eller I 1/ 4 varv. Tallrikens 
vikt är endast 1.5 kg. vilket räcker till för goda 
svajdata. eftersom styrningen ger en elektrisk sti 
mulering aven stö rre. momentutjämnande massa. 
Svajet understiger 0.05 '~). vägt värde och 0 .1 % 
linjärt. Mullervärdena uppges till 50 dB linjärt och 
65 dB vägt. 

Bandspelare med styrlogik 
omöjliggör bandsallad 

Revox nya bandspelare heter B 77 och har både 
till namn och gagn en hel del gemensamt med den 
10-ariga föregångaren A 77. Den senare kommer 
också att tillverkas ett antal år fra~åt. bl a beroen
de pa att alla specialoptioner först så småningom 
kommer att bli tillgängliga hos B 77. Utvändigt 
skiljer sig B 77 från föregångaren bl a genom att 
manöverdonen för bandtransport nu sitter nederst 
t h och består av kortslagiga tryckströmbrytare. 
Man har också ökat tillgängligheten till tonhuvu 
dena genom ett annat utförande av täckplåten över 
dem. Längst t h under högra spolen finns ett an
vändbart bandskarvningsdon. Något har man tyd
ligen tagit fas ta på hos Studer av alla de ombygg
nader och konverteringar som föreslagits för A 77 
under åren - jfr RT:s och Live Recordings pro
jekt 1975! 

De invärtes egenskaperna syns inte så lätt men 
är naturligtvis ännu mera intressanta. En konse
kvent moduluppbyggnad är genomförd av de elek
triska funktionskorten. Bandtransporten styrs från 
en logisk LSI -krets som utvecklats av Revox men 
tillverkas av Motorola. Samma krets används f ö i 
Revox A 700. Logikenheten möjliggör att varje 
bandtransporttillstånd direkt kan väljas från varje 
annat tillstånd. "Bandsallad" är ett minne blott! 
Spolmotorerna styrs av triacar i stället för reläer 
för ökad tillförlitlighet. Spolmotorerna har också 
förbättrats så att de ger 30 % större startmoment. 
vilket ger bättre startegenskaper vid ogynnsamma 
diameterförhållanden mellan spolarna och dessut
om snabbare spoltider. Man anger nu att spoltiden 
för ett 3 600-fotsband (I 080 m) är ca 135 s. 

För redigering av band finns en särskild meka
niskt verkande tangent som för bandet i kontakt 

med huvudena och som aktiverar å tergivningsför
stärkaren. I det läget kan bandet föras för hand och 
speciella avsnitt kan sökas upp bekvämt. Snabb
spolningstangenterna blir ocksa momentanverkan
de i det läget. dvs snabbspolningen pågår endast så 
länge tangenten är nedtryckt. På detta vis kan man 
undvika onödigt huvudslitage i redigeringsläget ge
nom att man inte kan glömma snabbspolningen på 
och av misstag spola genom hela band i det läget. 

Tonhuvudena är monterade på en högstabil. pre
cisionsgjuten fästplatta. Där finns även utrymme 
(med färdiga hål). för ex tra tonhuvud till diastyr
ning t ex. Maskinen har vidare försetts med ett nytt 
raderhuvud för bättre raderförmåga. Huvudet är 
detsamma som nu används i A 700. Bandslutsbry
tarna styrs av lysdioder med effektiv ströIjusav
skärmning. 

Utstyrningskontroll sker som tidigare med Vu
metrar. Som extra kontroll finns nu dessutom en 
toppvärdesvisande lysdiod i varje kanal. De reage
rar för momentana toppar i programnivån som 
överstiger + 6 VU. Detta koncept känns väl igen 
från mängder av japanska apparater och fungerar 
vanligen bra. 

VU-metrarna är så inlagda i kretsarna. att de 
alltid visar nivån på den signal som valts som ut
signal. Vid lyssning efter band under inspelning vi 
sar de sålunda den inspelade signalen s nivå efter 
bandet. 

För sammankoppling av kanalerna används en 
e lektronisk switch med fälteffekttransistor. ivåer 
och signalföring i bandspelaren är anpassade för 
framtida Dolbykonception. En variant med DoIby
kretsar - i likhet med vad A 77 nu har - väntas 
komma under 1978. Oscillatorfrekvensen har valts 
till 150 kHz. och samma oscillatorkort används i 
2- och 4-spårversionen. 

För att undvika missljud i anslutande utrustning 
vid till - och frånslag är utgången bortkopplad un
der de 2 - 3 första sekunderna efter tillslag och 
kopplas bort omedelbart vid franslag. 

Vid 19 cml s uppges svajet vara mindre än 
0.08 % enligt D/N 45 507. Vid samma hastighet 
och utstyrning till O VU (=257 nWb/ m) ges en 
utsignal med mindre än 0.6 % distorsion och vid 
utstyrning till +6 dB (=514 nWb/ m) mindre än 
2 %. Signal/ brusförhå llandet uppges till bättre än 
66 dB på halvspårsvarianten och bättre än 62 dB 
på kvartsspårsmaskinen. 

Ingångsförstärkarna skall tåla 40 dB överst yr-
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PROBLEMET . 

•• 
LOSNINGEN. 

---- .---------:1 
Yamaha VI System. En praktisk lösning på ett gammalt problem. Skivspelare, 
förstärkare, tuner, kassettdäck, fack för skivor; kassetter och hörlurar. Allt i samma 
möbel 

I 
I 
I 

Yamaha Vl System är till skillnad från den gamla sterobänken lätt att placera 
vid den plats där du sitter och lyssnar. Så allt spring fram och tillbaka för att t ex 
byta skiva, ratta på volymen eller spola tillbaka bandet kan du glömma. 

Yamaha VI System är inte bara praktiskt, komponenternas tekniska data är 
på flera punkter ganska fantastiska. Att anläggningen dessutom är ovanligt snygg 
att se på gör ju inte saken sämre precis. 

Skicka in kupongen så får du en broschyr om Yamaha Vl System plus 
adressen till närmaste Yamaha-handlare. (Samtidigt skickar vi dig en förklaring på 
vad Yamahas nya mätnorm NDCR betyder för ljudkvalitem.) 

Namn 

Utdelningsadress 

Ortnamn RT 977 

Yamaha VI System, tekniska data: Skivspelaren YP-211 0,0896 svaj, autoretum. Förstärkaren 
CA-VI 2x25 W ETC. 8 ohm, 0,0596 7'HD 20-20.000 Hz. TImer er-VI 71 dB signal/brus. 
Kassettdäcket TC 511B 0,0796 svaj JIS, 58 dB signal/brus. Hifi-möbeJn LC-VI mått: 

48,6X908X38 cm, • YAMAHA hifi 

I 
I 
I 

L __ - __ ..J Natural Sound System 
Yamaha Svenska AB. Box 4052. 400 40 GÖTEBORG. tel 031142 03 SS --------Informationstjänst 2 



Musikelektronik 

Från primitiv klangkropp 
till popålderselektronik - del 5 

•• Utvecklingen inom gitarromrädet se
dan 50-talet har främst styrts av två sa
ker. det våldsamt ökade effektbehovet vid 
live-spelningar och önskan om att påver
ka ljudkaraktären. l viss utsträckning är 
detta historien om striden mellan rör och 
transistorer. så låt oss börja med den. Det 
är ju egentligen gitarristerna som ytterst 
anses vara upphovet till motsättningen 
rör - halvledare! 

Mera kvalificerade referenter har i RT 
genom åren analyserat skillnaderna mel 
lan transistoriserade och rörbestyckade 
förstärkare. Många framhåller således att 
en rörförstärkare låter mjukare. varmare. 
mera "m usikalisk " m m. medan andra 
påpekar att transistorförstärkaren ger 
lägre distorsion. bättre "upplösning" osv. 
Dessa påståenden gäller emellertid inte 
generellt under alla betingelser. 

Vad det handlar om är väl närmast att 
så länge någon distorsion över huvud kan 
konstateras. räcker det inte att registrera 
dess storlek. utan man måste också ana
lysera dess karaktär. 

Då finner man att olika distorsionsfor
mer uppstår i rör och transistorer. Och 
inte nog med det. olika rörtyper och olika 
transistortyper uppvisar även olika di
storsionsformer. 

Sålunda framhäver trioden distorsions
bidrag från 2:a. 4:e. 6:e osv tonen, medan 
pentoden får sitt starkaste bidrag från 3:e 
tonen. Push-pull-koppling (mottakt-) un
dertrycker jämna deltoner. 

En Hi fi-förstärkare skall ju aldrig till 
låtas arbeta nära klippning. även om det 
ofta inte kan undvikas vid t ex pianoan
slag. Jämförelserna mellan rör och transi 
storer görs således i huvudsak för i prin
cip lågbelastade förstärkare. 

Rör eller transistorer 
i gitarrförstärkare? 

Rörbestyckade gitarrförstärkare har 
alltid ansetts låta bättre än transistorise
rade. och man har anfört att de låter mju
kare och varmare och ger instrumentet 
mera "karaktär". 

Transistorförstärkarna anses av många 
gitarrister som alltför rena och "analyti
ska". Det är inte enbart nostalgi som gör 

Av BO KLASSON 
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att det i USA och även andra länder blivit 
en våldsam efterfrågan på 50-tals förstär 
kare. Man tillverkar nu rena repliker (ex 
Earth Revival). 

Music Man, som är ett nytt företag 
som byggts upp av personer som brutit 
sig ut från Fender (och där själve Leo 
Fender. som 1968 sålde det företag som 
bär hans namn till eBS för 13 milj dollar. 
lär medverka). deklarerar i sin program
förklaring att målet är att återuppliva 
50-talsljudet. 

Man har kommit att idealisera det rör
bestyckade slutstegets distorsionsegen
skaper vid höga effektuttag. dvs nära 
klippning. och faktiskt introducerat anod
spänningsom koppling. så att slutsteget 
skall kunna " pressas " även vid lägre ef
fektuttag. 

Samtidigt kanske man kan konstatera 
en liten scenförändring. Jazzgitarristerna 
har väl tidigare varit de som hardast höll 
fast vid rörförstärkare. men en liten fa
lang som föredrar transistorförstärkare 
har utkristalliserats och växer. Falangen. 
med Joe Pass och George Benson i spet-

2S0p 

sen. menar att man fär ut renare ackord. 
där framför allt bassträngarna separeras 
bättre. Den förstärkare som blivit denna 
falangs favorit är den amerikanska Poly
tone. 

Att bekämpa 
och skapa distorsion 

Bade rör och transistorer ger distorsion 
som. ilJom vissa gränser. framgångsrikt 
kan bekämpas med motkoppling. Men 
när man går "i botten" och får klippning 
får man naturligtvis distorsion hur man 
än motkopplar. Det är inget ovanligt att 
en ej motkopplad effektpentod uppvisar 
en harmonisk distorsion om 20 % inom 
arbetsområdet. 

I gitarrförstärkare från 50-talet. och 
här är Gibson GA 40 (se föreg avsnitt) ett 
gott exempel. gick man ofta mycket mått
ligt fram med motkoppling. främst för att 
undvika dramatisk försämring av ljudet 
nära bottning. Distorsionen som funktion 
av uteffekten ökade alltså snyggt och 
prydligt och var omedelbart före klipp-

BRIGHT SWITCH 

100k 
I4-

D
_
1 

S_K_A_N_T ____ 1 ..... 2~O-P-f ~>--........ __ 

VOLY M 
1M 

47 n 
MELLANREGISTER 

Fig J. Den klassiskafenderkonlrollen som ''bildal skola" bland orkesteiförslärkarna. Som framgår 
kan inle de lre tonkontrollerna vara samtidigt neddragna då utsignalen i så fall blir noll. 'Wright 
SWilCh .. kopplar in en kondensator for all ge diskanlhöjning. Dess I'erkan och frekvens påverkas som 
synes av volymkonlrollens läge. 
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I föreliggande avsnitt redovisas mätresultat och tesifaktaför att antal orkesteiförstärkare. 
I texten diskuteras resultaten som avviker starkt från gängse hifi-normer. Detta är dock inte något 
negativt, tiftersomförstärkaren utgör en del av instrumentet, konstaterar föifattaren. 
Mätningarna är uiförda i RT:s regi med användande av tidningens nya laboratorieresurser. 

ning ganska hög. Men de t1esta gitarrister 
undvek ju att pressa sina förstärkare. 
Man föredrog ljudet vid nivåer där distor
sionen var lägre. - Så något skevt är det 
väl, att man nu eftersträvar den höga. 
speciella distorsionen från lågt motkopp
lade slutrör under hög belastning och kal
lar detta för att "återuppliva SO-talslju
det". 

Som framgår av vår redovisning av oli
ka förstärkare har man vidtagit åtgärder 
för att kunna reglera distorsionen konti 
nuerligt genom variabel överstyrning av 
ett steg i förförstärkaren. I en rörförstär
kare brukar förförstärkaren vara upp
byggd med (dubbel-) trioder (ECC -83 el 
ler motsvarande). Där får man en annan 
typ av distorsion än i slutsteget. 

Man har försökt analysera och synteti
sera rördistorsion. och i dag finns transi
storiserade gitarrförstärkare med inkopp
lingsbart "valve sound". dvs någon form 
av rördistorsionsgenerator (H H). Samma 
mål anser sig viss~ nå genom FET-försteg 
(ex Yamaha). Mottagandet har varit 
minst sagt blandat och sträcker sig från 
entusiasm till hånskratt ... 

Hybrider av rör 
och transistor 

För signalbehandling och förstärkning 
på lågnivåsidan erkänner man emellertid 
transistorerna (och även IC:ns) fördelar. 
och det finns numera gitarrförstärkare 
med transistoriserad förförstärkare och 
rörbestyckad effektförstärkare (ex Music 
Man). ' 

Det skall även nämnas. att vissa bedö
mare anser att det är utgångstransforma
torn och inte slutrören. som ger den mu
sikaliskt eftertraktade distorsionen. Där
för bygger man på sina håll gitarrförstär
kare med transistoriserade slutsteg och 
kraftiga utgångstransformatorer ! Transi
storn har dock befriat oss från den tunga 
och otympliga utgångstransformatorn. 
Tack vare halvledartekniken kan vi nu 
även skönja nättransformatorns hädan
färd. Värmeproblem och mekaniska pro
blem har minskat tack vare transistorn. I 
dessa energidebattens tider kan man även 
konstatera. att den ökat förstärkarnas to
tala verkningsgrad. Det är väl rimligt att 
tro. att rören snart får stryka på foten 

även hos gitarrförstärkarna. 
En av många orsaker är att rören bör

jar bli dyra. Rörförstärkarna har faktiskt 
utvecklats. I mitten av 50-talet höll man 
anodspänningarna under 400 volt för 
6L6GA, EL-34 eller 5881. För att få ut 
högre effekter är man idag uppe över 700 
volt. 

Vi vill dock varna för att sätta in en 
6L6:a från 50-talet i en sådan förstärka
re! Även moderna slutrör får under dessa 
arbetsvillkor kort livslängd och måste by
tas ofta. 

"Stand-by" -koppling 
i rörsteg bekvämlighet 

Detaljlösningar i moderna förstärkare 
skall diskuteras när testobjekten beskrivs. 
men en liten specialitet skall här belysas. 

Man vill inte att gitarrförstärkaren 
skall stå tillslagen på estraden när den in
te används. t ex under fikapaus. men när 
man skall börja spela igen vill man ha 
igång den omedelbart. Transistorförstär
karen klarar detta utan fördröjning. men 
rörförstärkaren kräver lite "betänketid" 
medan glödtrådarna värms upp. Rörför
stärkare brukar därför vara utrustade 
med en "stand-by"-switch. som endast 
slår av anodsspänningen medan glöd
spänningen är tillslagen. 

Hur provar 
man en gitarrforstärkare? 

Det beror naturligtvis på vad man vill 
veta om den! När det gäller ett musikin- ' 
strument kan man inte. även om det är 
elektroniskt. objektivisera alla egenska
per. 

Det hindrar inte att "objektiva" mät
ningar och analys av dem ger ganska 
mycket. som känt. Man kan kontrollera 
att förstärkaren verkligen håller av tillver
karen utlovade data och prestanda. man 
kan i viss utsträckning avslöja sannings
halten i mera yviga påståenden (ex vis 
"rörljud"). man kan skaffa sig en uppfatt
ning om tillförlitlighet. servicemässighet 
etc och man kan studera egenskaper som 
fabrikanten av någon anledning avstått 
från att redovisa (t ex primitiva tonkon
troller ). 

Vi har därför valt att i vår provning 
göra de vanliga mätningarna av uteffekt. 

frek vensgång. distorsion. kontrollernas 
funktion etc. Därtill har vi gjort en sär
skild analys av distorsionens karaktär för 
att kunna se om påståendena att vissa 
transistorförstärkare ger rörljud är sanna. 

Däremot har vi inte gjort några tillför
litlighetsundersökningar (livslängd, stryk
tålighet etc) och inte heller har vi under
sökt underhål/smässighelen (lättheten att 
hitta fel och åtgärda dem) eller under
hållssäkerhelen (tillgång till kvalificerade 
serviceverkstäder. som snabbt och säkert 
kan åtgärda fel). Detta är dock mycket 
viktiga frågor! Hellre en förstärkare som 
låter bara nöjaktigt men fungerar när den 
behövs. än en nyckfull som låter gudom
ligt men som man ev ej kan få reparerad. 

Ä ven om de mätningar vi redovisar här 
är kalla objektiva fakta om själva förstär
kardelen. behövde vi i labbet en högvär
dig elgitarr för den praktiska provningen 
och för att kunna kontrollera att förstär
karna var OK före mätningarna. och för 
att bättre kunna tolka de kurvor skrivaren 
levererade. Eftersom vi ville kunna pressa 
förstärkarna på höga nivåer i labbet och 
dessutom önskade en ren. elektrisk ton, 
opåverkad av koppling mellan strängarna 
och mellan strängar och gitarr kropp. var 
inget annat än en massiv gitarr att tänka 
på. Valet föll på Music Man Stingray I, 
som genom sina mixningsmöjligheter och 
sin inbyggda förförstärkare med aktiva 
tonkontroller har extrema möjligheter att 
mata förstärkaren med olika klangkarak
tärer som sedan kan accentueras ytterli
gare med gitarrförstärkarens k langfärgs
kontroller. 

Testobjekten 
i 100 W -klassen 

Det finns gitarrförstärkare från ca 3 W 
till över 400 W. Vi har i vårt test valt den 
populäraste klassen. nämligen förstärkare 
i 100-W-klassen. sammanbyggda med en 
högtalarIåda med två 12 1/ högtalarele
ment. Dessa förstärkare är visserligen 
tunga men inte värre än att en välbyggd 
person kan bära dem. Effekten räcker inte 
för "högtryckspop" på större friluftsestra
der. Somliga löser detta problem med att 
placera en mikrofon till PA-systemet 
framför gitarrförstärkaren. men kvalite
ten blir som regel lidande. 
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Fig Z. Vid provningarna använde vi denna massiva 
gitarr: Music Man Sting Ray. 

Mänga klarar sig dock med betydligt 
lägre effekter. och i 50 W-klassen finns 
ett intressant marknadsutbud. allt från ex
klusiva Music Man och Fender till gans
ka primitiva apparater. Förf har blivit 
förtjust i Yamahas G50/112, som visser
ligen bara har en ingångskanal men som 
har goda ljudresurser och som framför 
allt är lätt. Dessutom har den ett hyfsat 
pris! 

Under 50 W bör man nog inte gå om 
estradbruk kan bli aktuellt. men för öv
ningsändamål. repetitioner och studio
bruk kan man nöja sig med betydligt läg
re effekter. Öva kan man t o m göra med 
hörlurar med inbyggd förstärkare. Något 
som omgivningen ofta vet sätta pris på! 

S-märkta exemplar 
i vårt förstärkartest 

Vi har inte testat alla marknadens mär
ken utan ett representativt urval S -märkta 
förstärkare med svenska generalagenter: 
Ampeg VT 22 
Fender Twin Reverb 
HH Combo 212 
Music Man 212 HD-I30 
Roland Jazz Chorus JC 120 
Traynor Mark Three 
Yamaha C 100/212 

Dessutom har vi som jämförelse mätt 
en hem byggd hybrid med förförstärkare 
enligt Gibson CA 200 och slutsteg enligt 
Gibson CA 40 (se föregående avsnitt). 

Förstärkarna har anskaffats genom ge
neralagenterna. Generalagenturen för 
Peavey var oklar när testet planerades. 
och därför kom denna förstärkare ej med. 
Den engelska. med Jimi Hendrix för evigt 
förknippade Marshall, har vi också tving
ats avstå från. då generalagenten Steiner 
f n inte kan få fram S -märkta exemplar. 
Efterfrågan bland rockmusiker är dock 
stor och man hoppas kunna börja levere
ra på höstkanten. 

Olika sätt att 
mäta uteffekter 

Ett antal olika sätt att mäta effekter 
florerar. Förutom rms förekommer t ex 
peak power, music power, peak music po
wer och t o m square wave power (4-kant
vågeffekt). 
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Vi har valt att mäta distorsionen som 
funktion av effekten och redovisa kurvan. 
Sedan kan läsaren själv sätta in olika kri 
terier. Vi kan nämna. att vissa auktorite
ter menar att transistoriserade förstärkare 
skall effektredovisas vid l % distorsion 
och rörförstärkare vid 5 %. Att detta kri
terium inte håller visas av kurvorna. Ob
servera. att den gamla Gibsonkopian. 
som låter mycket bra. har 20 % distor
sion över hela effektområdet. En kontrast 
är välljudande HH som har 0.25 % di
storsion vid 70 W. 

Överstyr man så häftigt att sinusvåg in 
ger 4-kantvåg ut är distorsionen 50 %. 
Music Man, som matar sina fyra parvis 
pus h pull-kopplade EL-34 med 720 V på 
anoderna. har en omkopplare som redu
cerar alla spänningar (inkl glödspänning
en) med 33 %. Detta ger en lägre maxef
fekt men även en annan distorsionskarak
tär. 

Den tid då man inte kunde lita på någ
ra effektuppgifter tycks vara förbi. Att 
Music Man ger sina 130 W vid 10 % gör 
mindre på en gitarrförstärkare. 

Den låga effekten på Traynor antyder 
inte falska effektuppgifter utan snarare 
otur. Det provade exemplaret var nämli
gen försett med en nättransformator av
sedd för engelsk marknad och primärlin
dad för 245 V. Det är inte nog med att 
man får en effektminskning genom den 
minskade anodspänningen över slutste
gt" 10 % spänningsfall reducerar även 
glödströmmarna. så att katoduppvärm
ningseffekten faller till ca 80 %. vilket in 
nebär att rören inte arbetar optimalt. Ty
värr hade vi inte tillgång till 245 V. så 
Traynor har nog inte kommit fullt till sin 

rätt i provningen. Dessutom har man hos 
Semko troligen varit grymma i överkant 
och begärt en avsäkring (630 mA), så att 
förstärkaren endast kan drivas korta 
stunder med extremt hög slutstegsdistor
sion. Men sådana höga effekter tar man 
ju aldrig ut kontinuerligt när man spelar. 

Roland är unik genom att den har två 
slutsteg; ett för vardera högtalaren. Effek
ten från dessa måste således läggas ihop. 
Vid sidan av intressanta effekter av denna 
konstruktion, som redovisas senare. får 
man naturligtvis här en viss extra säker
het. Förstärkaren är fortfarande använd
bar om ett slutsteg upphör att fungera. 

Ingen av rörförstärkarna har någon 
avancerad Hi fi -mässig lösning vad gäller 
utgångstransformatorn. Inga skärmgal
lerlindningar. Fender, Music Man och 
Traynor har en motkopplingsslinga över 
slutsteg och utgångstransformator, men 

/ Ampeg har avstått från detta. vilket åter
speglas i distorsionskurvan. Distorsionen 
är dock måttligt hög, och det finns väl 
skäl att anta att man i stället valt en från 
Hi fi-synpunkt högre kvalitet hos ut
gångstransformatorn. 

Att det sitter från gitarrförstärkarsyn
punkt högklassiga utgångstransformato
rer i samtliga rörförstärkare råder inget 
tvivel om. 

Distorsionen mättes med 
spektrumanalysator 

Distorsionen har studerats med spek
trumanalysator. som i vårt fall tillåter 
studium av ca 20 del toner inom -70 dB 
relativt grundtonen. (20 dB = 10 % distor
sion. 40 dB= l %.60 dB=O,1 % osv.) 

Först studerade vi distorsionen vid 50 
W utan att aktivera några anordningar 
för distorsionstillskott. Detta svarar alltså 
mot förstärkarens renaste ljud. Där ut
märker sig transistoriserade Yamaha ge
nom ett högt övertonsspektrum. men in
tressant nog med jämna. och således i 
"klassisk" mening acceptabla övertoner. 
Rörförstärkaren Traynor går även den 
högt upp. men där dominerar udda över
toner. 

Både Yamaha och Traynor är emeller
tid ganska bredbandiga. vilket kan ha ett 
visst samband med övertonsspektrum. 

Heltransistoriserade HH överraskar 
genom ett distorsionsspektrum där de 
högre övertonerna saknas! Den avskydda 
7:e tonen kan spåras. men inte mer. Detta 
är överraskande mot bakgrunden att HH 
också är bredbandig. 

Transistoriserade Roland uppträder 
som en rörförstärkare. 

HH står i en klass för sig när det gäller 
låg distorsion och utsläckt övertonsspek
trum. Yamaha har en egen karaktär med 
höga jämna övertoner. Traynor motsva
rande med udda övertoner. medan övriga 
kan anses motsvara det moderna rör-
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Övriga kommentarer 
till provningen: 

Normalkurvorna är upptagna med ton
kontrollerna ställda i mittIäge. Ytterlig
hetskurvorna gäller för max- resp minläge 
hos en kontroll. 

De kurvor som redovisas beträffande 
"Bright" bör man ta med en nypa salt. I 
artikeln visas schemat för en s k "Fender
kontroll", och man ser där att om 
"Bright" kopplas in, kommer såväl di
skanthöjningens grad och frekvens att på
verkas av volymkontrollen, något som vi 
tyvärr inte kunde konstatera förrän efter 
mätningarna, då-vi fick scheman för någ
ra modeller. Kurvorna ger dock en viss 
ledning beträffande "Bright" -kontrollens 
inverkan. 

Spektrum är upptaget dels vid 50 W 
normal drift och dels vid 20 % provocerad 
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distorsion. DistorsionssifTrorna är alltså 
lika vid uppmätningarna, men övertons
bilden skiljer mellan olika förstärkare. 

Tremolo ingår i några förstärkare. I 
Fender och i Music Man kunde denna 
justeras för 100 % modulation (och även 
för övermodulation), medan Traynor 
medgav 75 %. Variationsfrekvensen låg 
för alla vid ca l - 12 Hz med vissa avvi
kelser. Roland har ej tremolo men har i 
stället analoga skiftregister för fasför
skjutning av signalerna mellan dess två 
kanaler. De klangliga egenskaperna kom
menteras i artikeln. 

Samtliga förstärkare har två ingångar. 
I fallet Fender och HH föreligger så stora 
skillnader att vi tagit upp kurvorna för 
båda kanalerna som redovisas ovan. Ro
land visar dock vissa smärre skillnader. 

I Yamaha skiljer sig kanalerna åt ge
nom att den ena har "Bright" -kontroll 
som är inkopplingsbar med strömbrytare. 

Musikelektronik 

~ Yamaha (forts) 
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"Brigbt" -kontrollens inverkan 

Den andra kanalen har en potentiometer. 
Naturligtvis kan man mäta upp fler pa

rametrar hos dessa orkesterförstärkare, 
men man måste trots allt sätta en gräns 
för vad som kan anses som meningsfullt. 
Vi sätter alltså punkt här och återkommer 
i ett senare avsnitt med lyssningsprov och 
praktiska synpunkter. 

Vid mätningarna använd 
instrumentering: 

Oscilloskop : Tektronix 7613 
Spektrumanalysator: Hewlett Packard 3580A 
Skrivare : Houston 2000 med logtillsats 
Tongenerator : RadCord LDO Series 3 
Tonfrekvensvoltrneter: Radford ANM2 
Distorsionsbrygga: L Gilander för RT-Iab 
Bel astningsresistanser : Dale 

Mätningarna är utförda i RT-Iab sommaren 
1977 av Gunnar Lilliesköld och Bertil Hellsten. 

• 
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~6 Revox forts ... 

Fig 4. Den nya bandspelaren i serien med de band
salladsäkra manöverdonen for bamiföringen nere 
t h. Lägg även märke till skarvutrustningenfram
till ( h på däcket! 

ning utan signalmisshandel. . 
Något slutgi ltigt pris är ännu inte satt på B 77. 

men prisnivan uppgavs ligga nära. eller obetydligt 
över. den för A 77 nu gällande. 

FM-tuner med frekvenssyntes 
lagrar 15 stationsfrekvenser 

I den nya B-ser ien ingår också en intressant di 
gital FM -tuner. B 760. även om många av dess 
intressanta egenskaper inte har full relevans i vårt 
land. Tunern har haft ett par föregångare. som RT 
tidigare beskrivit. 

Tunern är digitalt avstämd med frek venssynteti 
sator som lokaloscillator. Detta ger en frek vens
noggrannhet som är bättre än 50 ppm. 

Ingångssteget är utrustat med 18 dubbla kapaci
tansdioder. vilket ger lika goda prestanda som om 
en mekanisk vridkondensator använts. uppger 
man. Man får hög överstyrningsmarginal på in
gången och god känslighet. Uppgiven känslighet är 
0.8 JlV för 26 dB signalbrusavstånd. 

Mellanfrek vensen använder faslinjära toroidfil 
ter som är helt passiva och ligger i början av 
mf-förstärkaren. Den senare består aven sex stegs 
bredbandsförstärkare i integrerad teknik. Till dessa 
sex steg är signalstyrkemetern kopplad så att den 
ger ett logaritmiskt utslag med stort dynamiskt 
område. Urskiljbara signalnivåer från några fa JlV 
upp till över 100 mV indikeras för precis antenn
justering bl a. För noggrann avstämningsindike
ring finns en speciell diskriminator som är helt 
skild från signaldemodulatorn. 

FM -demodulatorn använder en fördröjnings led
ning som byggts upp aven 13.64 m lång 50 ohms 
koaxkabel. Den ger en fårdröjning av 68.18 JlS som 
används i den digitala demoduleringen. Härmed 
får man en kombination av de goda egenskaperna 
från linjära demodulatorer (= lagt brus) och de go
da egenskaperna digitala demodulatorer besitter 
som extremt Stor bandbredd. utmärkt linjäritet och 
absolut lågtidsstabilitet. 

Stereodemodulatorn är helt uppbyggd av diskre
ta komponenter och någon integrerad krets an
vänds alltså inte för avkodningen. 

Tunern är omkopplingsbar för 50 och 75 Jl S fre 
kvenskorrektion. Dessutom kan 25 JlS väljas för
Dolbysändningar. Apparaten är helt förberedd för 
sådan transmission men levereras i Europa utan 
själva Do lbykortet. eftersom nagra sändningar än
nu inte sker. och någon standard ännu inte är fast 
lagd. Om och när sådana sändningar kommer. med 
Dolby eller annat brusreduktionssystem. kan ett 
kort enkelt sättas pa plats_ så att tunern blir klar 
för mottagning utan extra trimningar eller juste
ringar. 

Inställd frek vens visas på en femsiffrig tablå av 
Iysdiodsiffror. Avstämningen sker i steg om 50 
kHz. men för speciella ändamål finns möjlighet att 
vä lja 25 kHz som minsta steg. Avstämningsratten 
är försedd med en magnetiskt verkande stegmeka
nism . och detta ger en mycket behaglig och därtill 
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mekaniskt outslitlig stegning hos avstämningsrat 
ten . 

Tunern har möjlighet till lagring av 15 oberoen 
de stationsfrekvenser i ett CMOS RAM. Det hålls 
aktivt även vid avstängd apparat med energi från 
nätet. Om nätet faller bort. tas energi från utbyt
bara alkalineceller som räcker vid kontinuerligt 
strömavbrott under ett helt år! När man väljer att 
lyssna på en·av de lagrade frekven serna visas fre 
k ven sen digitalt tillsammans med ett kanaInum
mer. Tunern har 15 tangenter på framsidan. en för 
varje valbar kanal. och de är numrerade I - 15. 
Samma siffra visas alltså vid va l av respektive 
tangent. 

ågra data: Känsligheten för 26 dB signaIbrus
avstånd uppges som vi nämnt till 0.8 JlV vid 40 
kHz sving. För 46 dB signalbrusavstand uppges 
det behövas 2 JlV i mono och 20 JlV i stereo. Spe
gelfrekvensundertryckningen är 106 dB och oöns
kade signaler är också undertryckta 106 dB. In 
fångningsförhållandet är specificerat till 0.9 dB. 

Pa If-sidan är frekvensgången 30 Hz - 15 kHz 
inom ± I dB. Klirrfaktorn i mono vid 40 kHz 
sving är 0.15 % och signalbrusavstandet vid 75 
kHz deviation 75 dB. Stereoseparationen är 42 dB 
och AM -undertryckningen 70 dB. 

Faslinjära högtalare 
intressant nykonstruktion 

Högtalare ingår också i B-serien. Tva typer före 
låg vid visningen: BX 230 och BX 350. Gemen
samt har de att man vid konstruktionen tagit stor 
hänsy n till högtalarnas fasåtergivande egenskaper. 
De är m a o löptidskorrigerade. Man har placerat 
de ingående högtalarelementen så att ingen löptids
distorsion skall uppstå och även optimerat del 
ningsfiltren med hänsyn till fasegenskaperna. 

Man har gjort egna försök som visar att an
strängningarna i den här riktningen verkligen är 
klart hörbara - något som ju fortfarande är före 
må l för diskussioner och tyckanden världen över. I 
ett väl dämpat rum. som ett normalt bostadsrum. 
kan man dels höra fasfelen som en k langföränd
ring. speciellt i lägre mellanregistret. och dels för 
bättrar fas linjäriteten definitionen och möjligheten 
till noggrann och fixerad riktningsbestämning. Ste
reobilden blir alltså mera luddig och obestämd 
med högtalare som inte har goda fasåtergivande 
egenskaper. Detta har vi också funnit vid våra kri 
tiska Iyssningar av faslinjära högtalare. 

BX 230 är ett tvavägssystem med 40 W märkef
fekt enligt DIN 45 500. För 9 1 dB ljudtryck på I 
m med skärt brus fordras 3.3 W ineffekt. Den stör
re högtalaren heter BX 350 och har märkeffekt 80 
W och känslighet 3.6 W för 91 dB. 

Ny rörstärkarkonstruktion 
syftar till TIM-fri återgivning 

Som sista enhet i B-serien visades även förstär 
karen B 750 som innehåller såväl för - som srutsteg. 
Vid konstruktionen - som är klart innuerad av de 
tidigare. stora Revox- och Studer-stegen - har 
man beaktat transientåtergivningen som en viktig 
parameter. Motkopplingen i slutsteget är ånyo en 
dast 26 dB. vi lket bidrar till att inga problem med 
TI M eller TID bör uppstå. Uteffekt enligt DIN 45 
500 är 75 W per kanal i 4 ohm och 60 W i 4 ohm 
vid 0. 1 % distorsion. 

Man har även beaktat distorsionsprodukternas 
spektrala fördelning och gjort sl utstegets konstruk 
tion sådan. att deltoner av högre ordning än tredje 
är praktiskt tage t omätbara. Detta ska ll ge en mu
sikalisk och kvalitetsopaverkande distorsionsför 
delning. Nyare undersökningar har visat att just 
distorsionens spektrala fördelning är viktigare än 
kanske distorsionsgraden när det gäller en förstär 
kares k langliga egenskaper. 

Bandspelaren. tunern. högtalarna och förstärka
ren beräknar man hos distribution Elfa AB kom 
mer att finnas pa marknaden redan under hösten. 
Skivspelaren kommer däremot inte förrän pa varen 
1978. 

Förutom de behandlade apparaterna kommer 
även ytterligare en högtalare. en förstär kare och ett 
högeffektslutsteg att inga i B-se rien. Den exakta 
tidpunkten för de produkternas materialiserande 
har ännu inte fastställts. 

Vid pressvisningen fanns tillfälle att ställa en del 
fragor. och i bandspelaren dök då den oundvikliga 
frågan upp: - När kommer Revox med en kassett
bandspelare? Fragan var varken ny eller oförmo
dad och svaret kom ocksa omgaendc: - Det finn s 
fortfarande inga planer pa att göra någon kassett 
spe lare. ty vi har nog att äta utan att behöva pro
stituera oss! 

Man har a lltsa utvidgat och fördjupat sitt pro
duktsortiment. men någonstans finn s ä ndå tydligen 
gränser om man heter Revox! • 

BH 



Mafliametoder, 
skoj och blutT?· 
~ Lever vi " farligt och olagligt"? 
~ Besöker du butiker "i den undre 
världen "? Köper du snabbnedslitet 
skrä p till utpressarpriser , rörledd av 
en hänsynslös radiohandlarmaffia ? 
~ Stå r vi utan rörsäkringsskydd om 
vi lyssnar t ex till en SAE? 
~ Ja visst - om vi skall tro " avslö
jandena" i Expressen i sommar ... 

H alloj pa er' Jo. jag vill gärna ... 
Halla sjä lv. Vem lalar vi med? 

- Kent Andersson pa Storkö
pings Hi fi C entrum (namllet fillgerat 
al' R7J. Jag är forbannad pa det som 
skrivs om oss ... 

Vad har vi nu rakat ut for~ 
Nej inte ni. Expressen . Har ni 

inte sett hur dom där tva pantade nis
sarna "synar radiobranschen" och 
"avslöjar fusket" med stereogrejer i 
tre stort uppslagna artik lar i. lat mej 
se. 

Joda. I ju li var det. 
Just. Då var det semestrar här. 

Men har du någonsin sett ett sadant 
lömskt påhopp på en hel bransch på 
~å gement svaga grunder: J ag me . . . 

Om du menar att de där "avslö 
jandena" var en komisk blandning av 
snusfornufti ga " rad" och ohejdad 
vinklin g samt nagra med stor modifi 
kation sanna ord vill vi vä l inte säja 
emot dej direkt ... 

Dom här "avslöjarna" har ut · 
gått från nag ra helt isolerade företeel 
ser i Stockholm. Göteborg och Mal 
mö. där det finns nägra sk umraskfi 
gurer som tar in några tiotal pytsar 
( = förstärkare. !'ar allm) "vid sidan 
om" a kränger dom privat utan 
S-märkning å så. men att pa dom 
gr underna svartmåla en hel bransch 
tycker jag och kollegerna här är helt 
enkelt j t magstarkt' Det gar helt en 
kelt inte till så. 

Nej. givetvis inte. Vad vi pa var 
kant reagerat mot är dels detta. dds 
lögnerna om att inte forsäkr in gar och 
sådant skulle gälla . Det är de gamla 

TRUNKEN 

( .. ran k Ho lle 
ni es) 

Popula r Elcctro 

van li ga va lserna. Som du vet rar du ju 
numera fullt legalt till och med drift 
sätta hembyggda grejer for 220 volt. 

- Ja. man begår inga "brott" om 
man skulle använda specialgrejer hel · 
ler. Det beror ju alldeles på vem 

man" är jag säljer t ex special -
gjorda grejer till popband och ett 
A V ·Iabb här på orten. Dom nya 
Semko forfattningarna ändra r just 
inget i det. Men jag skulle vilja se den 
"radioarr<ir" där man överlag sä ljer 
icke S märkt a prylar. du . 

- Sannolikt fanns väl kvar nagot 
ex av tidigare importerade spec ialap
parater. Att tro något annat med det 
fabrikatet är rätt o rimligt. Det kostar 
ca 8 000 spänn ... och är definitivt 
ingen s k konsumentvara' För resten 
var det roli g läsning. Vi· undrar vad 
läsarna skulle säga om Expressens 
motorredaktion rapporterade i sam 
ma stil. ska vi säja så här : "Där stod 
bland de normala bilarna en Cadillac. 
Det fanns en som kallades Lambor 
ghini. Och längst bort i ett hörn stod 
en bil som heter Chevrolet Blazer. De 
är dyra och enligt magasinförestånda 
ren bra. In get av fabrikaten var 
krockprovat. " 

- Nä. just det. Skälet till att det 
finns icke S märkta greje r är bland 
annat att ingen har lust att bränna 
upp en rorstärkare som kostar sadär 
en 12 laxar. va. Hur krockprovar 
dom en Rolls: 

Glöm inte Torstärkaren SAE 
med den alldeles nyuppfunna appara 
ten som tar bort sk ivskrap". fniss. 
"Okända namn". var det' 

- Det hade kanske varit bra om 
elementär sakkunskap hade funnits 
ihop med avslöjarnitet. jo. Det är ju 
världsnamn det gäller som är helt pro 
blemfria. Att dom inte har fattat det 
ta? Den som köper något sadant kan 
det här. Expressen vill fa oss att tro 
att en hel bransch handlar illegalt. Det 
rör sig om något hundratal apparater. 
Men da gick väl luften ur storyn~ Du 
vet kolla aldrig fakta for da spric 
ker en bra grej ... 

- Dom snabbslitande kassettban
den måste ha fått många att spärra 
upp ögonen. Expressens alerta team 
har ocksa uppfunnit "kromox idta 
pen". och om den vet man förstas inte 
så mycket vi andra nyttjar krom 
dioxidband. och om dom vet vi ' med 
bestämdhet att det inte finns nagra 
som helst säkerställda rön om att de 
skulle slipa ner tonhuvudena effekti 
vare än järnoxidformelns band. 

AKTUELLT 
Nordisk symposium 
i Iydteknikk V III 
flytt a r i ar tillbaka till Bolkesjö och 
hålls 15 18 september. 

Ur programmet kan nämnas ge· 
nomgangen av O El/ge/stoft. Dan
marks radio, om Dolby. dBX och 
Telcom. H an roljs av Boh Harrisoll 
från BBC som informerar om digital 
tekniken vid tonfrekvensinspelning. 
Ett annat akt uellt tema är pulskodmo· 
dulering i ljudöverforingen. Om detta 
talar A R0llning, Teledirektora tet. 
Framtidstekniken omfattar också i 
högsta grad mikroprocessoranvänd
ning. R t'isel/träger har fått detta ä m· 
neo 

Jag ga rvade rätt gott da jag 
kom till "råden" om spaltvinkelnställ
ning oc h kalibreringstape. Vet dom 
här gossarna nu att en sådan mättape 
kostar vid pass 300 bagare? Plus den 
instrumentering som krävs i övrigt. 
Den har inte ens den s k fackhandeln 
många gånge r! Och att den som så 
mycket som petar på ett tonhuvud an 
tagligen har rubbat det ur läge ror 
gott - jag kan vittna lite om vilket 
jobb vara servicetekniker här har med 
såna delikata finin ställningar. Råden 
om avmagnetisering av ton huvudsat 
sen ä r nog justa i princip - men vad 
tror Ex pressen en defluxer kostar och 
tror dom att Greta och Svenne med 
~ itt niohundraspännsdäck ocksa tän 
ker bli halvproffs med verks tadsrörel
se? Men du sk ulle apropå de se mina 
nya däck. alltså niohundra .. . 

- Tack. men håll dig till saken nu. 
Jag antar att både du och jag kan hål 
la med om att eti tonband slits. precis 
som all t annat i denna fysiska verklig
het. men att "slitaget" t ex i form 
av hörbara diskantrorluster vanli
gen inträder efter ett par tusen ge
nom körare med ett hra ton band på en 
någorlunda normal spelare. Jag väg 
rar också att tro att experter som Phi
lips Bengt Scheja och vår egen med
arbetare BÖlje Cronstrand pa 3M. 
som skriver i RT om magnetband 
egenskaper. sk ull e ha statt och sagt 
att band. deras eller andras. raskt blir 
till en hög spån! Att band kall ses 
som en Torbrukningsvara " är dock 
lite an nat! 

På pek a ndena om snabbspol 
ning. va rifrån har dom fått det. tro: 
Ska hela kvällen ga at for att fa fram 
en viss låt. va: 

Att man skall lata bli att snabb 
spola. som det stod? Ja. vad jag vet 
varnades det ca 1965 1967. da de 
ultratunna kvadrupelbanden fanns en 
kort tid. ror att påkänningar deforme
rade tapen . . i dag vore det skit till 
band och kassett som inte tålde spol 
ning. stopp och backning i någorlun 
da normal omfattning pa ett normal 
dimensionerat kassettdäck med likasa. 
normal bandföring och ett rimligt mo 
ment i motorn. 

Dom "magnetiska strömningar 
na ... " läck fälten alltsa .. 

Ja dom är noterade liksom han 

Snabbstart verk. fiberoptik. konsert 
salsa k ustik och optiskt stereoljud är 
några andra saker som avhandl as un 
der Bolkesjödagarna: Där kommer. 
som van ligt. vännen Stell Wahlström 
att kasera om och kring akustikappa 
raturens historia. 

UTBILDNING 
Ljud- och projekt
kursen utvidgad: 
"Projektering av högtalaranläggning 
ar" heter som känt en nerdagarskurs 
som allas vår Bernt Boden i skepnad 
av Företagsutbildning AB redan hållit 
ett par gånger med bl a ampla lovord 

som "Iödade loss" en konding . .. 
- Ja du. här står vi i alla fall och 

får schavottera som en dj -a ruffiar 
bransch där konkurrensen är satt ur 
spel och där mamametoderna är sys 
temet ror dagen ... Att vi har lite oli 
ka rorutsättningar. Billiga Johansson 
vid Torget och jag. t ex. utreddes inte. 
Jag menar. vi är alla här legitimerade 
servicetekn iker. vi har utbildat oss vid 
fabriken i Japan och vi ge r faktiskt 
råd och serv ice också e f t e r köpet. 
Därror kanske vi gynnas lite vi.d inkö 
pen. och vi köper faktiskt kvantiteter. 
Vi byter inte märken och leverantörer 
varannan vecka heller . och vi forsö 
ker faktiskt nå viss kostnadstäckning. 
så att vi skall kunna hålla a II a delar 
av rörelsen igång. Det vi sysslar med 
är seriös verksamhet. inte elektrisk 
basar ... ja. jag vill inte säja nåt 0111 

min a konkurrenter. men v i tänker , 
alla fall finn as kvar i den här bran 
schen i morgon också och kanske 
jag säjer kanske - har vissa 'Ieveran 
törer också fått den posi tiva uppfatt 
ningen. därav våra priser. som jag 
personligen vi ll kalla realistiska när 
det gäll er ga rantiern a på så komplice 
rade. långlivade och tekniska greje t 
som dessa ... 

- OK du Kent. Expressen menar 
annars att du tillhör gänget som pre, 
sar kunderna att betala for mycket 
Konst igt nog varnar reporterteamc' 
samtidigt for "lågpriskanalerna ". D" 
gäller det banden ... Som alltsa i en 
hel del fall är identiska med de stor" 
märkesfabrikatens' Såg du nyset om 
de "bi lliga bandens matta yta". for 
resten? 

Ja du. Bladet med sting har sina 
traditic·ner . ocksa då det gäller att 
med ett häftigt brak s lå in öppna dör 
rar. Eller fixa fram alldeles egna 
·'rön". 

- Pa min tid i Klara brukade man 
urskulda den totala frånvaron av kun 
skap hos nagon drabbad medarbetare 
som beslagits med att komma med sa 
dana här humoresker att han i alla fall 
hade "ett friskt grepp pa äm net" . 
Tack ska du ha Kent for synpunkter 
na. Vi kan första om du och polarna 
är lite missmodiga. 

us 

" BETY DLIGT SÄMRE 
ii r Hi fi -Insti tutet s bok ' Ljud och 
hur det skall lata'. Den är kriven 
av experte r men svår att rorsta. 
Den är dessutom ganska dyr. o m 
kring 150 kronor. Varnin g ror 
den." 

f:'xpressel/. {/I'd K,'o/!ficerad 
/it teratl/rkritiJ.. 

från den bildningstörstande RT-rc 
daktören. 

Den här "Södert ä ljek ursen" pre 
miären skedde där 1976 - är nu ut 
vidgad ror att ge mer tid for gruppa r 
beten. Den går i repris 2(, 29 sep 
tem ber i Södertälje. kostar I 600 k r 
inkl kurslitteratur. ett fint kompen 
dium. Internatk;:,stn ader tillkommer. 
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HÖRT 

Nya direktgraveringar 
Exklusiv frans k debut 

De både ljudtekniskt och musika 
liskt intressanta sk ivorna frå n småbo 
lagen blir allt nera och. som RT lite 
senare kommer att belysa i ett special 
reportage från USA. blir direktgrave
ringsforfarandet allt attraktivare: Vid 
var senaste sammanräkning kom vi 
upp till åtminstone I I bolag bara i 
USA som har ell er forbereder ambi · 
tiSsa produktioner. I Japan bör snart 
finnas lika många. men där är antalet 
utgavor redan betydligt stö rre än på 
andra sidan Stilla Havet. Här i Euro 
pa finns också "audiofilforetag". men 
nertalet foredrar än så länge att hålla 
sig till den konventionella vägen och 
banda in materialet. Närmast väntar 
vi dock på att tyska Hi fi · institutet 
skall släppa ut sin sedan mer än ett ar 
beramade direkt LP. Också fran 
Frankrike har forsports planer pä en 
sådan produktion ... 

Det ökande an talet skivor som 
finns eller snart finns tillgängliga. det 
utan överdrift betydande intresset för 
den här bevakningen frän Pejlings lä 
sare och det åtminstone den här 
gången - lite knappare sidutrymmet 
vi har till fOrfogande nödvändiggör Ii 
te mera koncentrerade presentationer 
och omdömen än annars. Men ta inte 
detta till intäkt fOr att tro något for 
hastat: Utforliga analyser behöver ju 
inte nödvändigtvis utmynna i lovord 
- och kortare glimtar inte nödvän 
digtvis betyda bara negativ kritik. 

I den andan skall vi börja med att 
anknyta till Frankrike: Där finns se 
dan I 970-talets början ett par mindre 
och kräset exklusiva skivbol, g med 
olika inriktning. t ex historisk orgeldo 
k umentation. serieutgivning av vissa 
epokers musik i stiltrogen återgivning 
etc. Ett av dem heter CaIliope och det 
har på kort tid vunnit erkännande 
som ett elitmärke med en ganska 
kompromisslös kvalitetsimage. (Kal 
liope var mor till självaste Orfeus. en 
av de nio muserna och den som be
skyddade den episka skaldekonsten. 
enligt den fornantika grekiska my to 
login .) Repertoaren pa Calliope 
märket har stilriktigt en lyra som 
emblem - är främst fransk och ro 
manskt orienterad. men på etiketten 
finns också barockens tyska orgel 
mästare foreträdda. Det var via en sa 
dan sk iva jag själv kom att uppmärk 
samma Calliope. Vid ett besök hos 
Bang & Olufsen i ,Struer ville firmans 
"tekniske inspiratör" och chefkon 
struktör på pick up- och grammofon 
sidan. S K Pramanik, gärna att vi 
sku lle ta upp en skiva med "stor or 
gel" han hade då vi var i fard med att 
provlyssna de då nya, stora högtalar 
systemen B & O M /00. Denna orgel 
tagning, som tyvärr ännu inte finns i 
det svenska Calliope-sortimentet. vi 
sade sig vara precis så fornämlig som 
den kritiske och granntyckte Pram 
hade fOrutsagt ; det var ett sen sa tio 
nellt o rgel- och kyrkorumsintryck ski 
van fOrmediade över de löptidskorri 
gerade och högk lassiga nya högtalar 
na (vilka utgör ett av våra referens
system. som framgått av den här spal 
ten). Vid nästa besök i Paris infOrliva
de jag skivan med RT:s referensdis-
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kotek . och den har knappast särskilt 
många medtävlare. - Calliope gör 
dock inga direktgraveringar. skall på
pekas. fL 'Oeuvre d'Orgue de Jean 
Sebastien Bach par Andre /soir, CA L 
1701,1717 och 1718.) 

Calliope ger ut fyra huvudserier se
dan starten 1971 och har bakom sig 
ett mycket betydande antal titlar . över 
ett hundra. faktiskt. Produktionerna 
har erövrat bransch - och kulturpris i 
mängd. och inte minst märkets hän
givna accentuerande av det musikolo
giska är berömt - dokumentationen. 
tyvärr vad jag vet enbart på franska. 
är djuplodande i ett fall får man en 
bok pä mer än 200 sidor med kasset
terna! - Tres prestigieux. som Cal
liope själv framhåller. Firman anser 
sig också ha en särprägel genom att 
samtliga märkets upptagningar alltse 
dan starten skett med Dolby. att man 
icke under några betingelser sätter in 
begränsarfOrstärkare utan a lltid efter 
strävar "full dynamik" utan kompres 
sion och limitering. vilket sker med 
adress till en köparskara bestående av 
"une elite exigeante et passionnee". 
Vem vill inte räknas in där? Märkets 
tekniske eldsjäl och realisateur eller 
ljudtagare. som det heter pa det forfi 
nade språket. är en viss Georges K is
se/hoJ! - han har. enligt uppgift. 
gjort samtliga titlar som Calliope har! 

Utöver de olika orgelserierna med 
sin imponerande rad mästare fran 
CouperiII över Bach till Franck och 
Vierne finns två serier. Fleurons de la 
musique Jrallcaise och Neurons de la 
musique, ur vilka distributören Audio 
Lab börjat importera smakprov. Des
sa serier omspänner både sent 1800-
tal och epokerna fram till nu. och i 
den allmänna serien finner vi histori 
ska kompositörer som Thomas Ta llis , 
Mozart, Schubert och DI/orak. Här 
finns ocksa exklusiva utgåvor t ex av 
Orlando Gibbons och Tallis jämte 
John Sheppard, upptagna i "autenti 
ska" interiörer och med stiltrogn a in 
studeringar. De franska klassikerna 
är inte mindre lockan.de att botanisera 
bland här finns alla de stora nam 
nen jämte många mindre kända mäs
tare fran olika århundraden. Jag tror 
att ett par smakprov ur just den fran 
ska skattkammaren blir en bra intro
duktion till Calliopes varierade och 
kunnigt gjorda urval: 

CLAUDE DEBUSSY 
PN.l:J.l-OES (l\fC01icrh\.ri!) 

'fMw<.tfC 
P"'R~'i~I\IS{.'O 

LJehu~ .\y\ Preludier (t\ a sk ivor) är 
ju ingalunda orepresenterade pa de 
stora bolagens etiketter. tvärtom. 
Men Calliope låter oss höra ett nytt 
namn . en sensibel och fin pianist, 
Theodore Paraskivesco, som dessut
om är vackert upptagen ; pianok lang
en är lite distant. mjukt utklingande 
och svävande. Nog är den dock en 
aning slöjad av brus. men absolut inte 
störande. (Calliope CAL / 83 / -
1832.) 

1977 

En blåsarklang så tät och fin att 
man blir riktigt glad finns att avnjuta 
på CA L 1827: Där delar herrar Char
les GOllllOd och Vincent d'/ndy , två 
av det franska 1800 talet s största 
namn . pa en lp. och i synnerhet Gou
nods Liten srmJoni för nio blåsare är 
en pärla . sa lätt. graciös och spirituell 
som den är. Här blåser en ensemble i 
finaste franska (trä) blåsart radition i 
en rumsligt mättat klang i med en 
esprit och finess i stämmorna som gö r 
det härligt instrumenterade och or
kestrerade verket full rättvisa. 

Andra intressanta och fina upptag
ningar av Kisseihofs hand omfattar 
ett par volymer Maurice Ravel (T rion 
i a moll. tva sonater. Tzigane m n). 
sex album musik av Gahriel Faun! 
med hans Melodies ur sk ilda opus 
plus La Chanson d'El/e; alla fint och 
kompetent framforda av barytonen 
Jacques Herbi/lon med nyssnämnde 
Paraskivesco som ackompanjatör. 
Den som är intresserad av mera sam 
tida fransk tonkonst rekommenderas 
utgavorna med t ex Milhaud och 
Tai/leJerre eller Jacques Bondon. 

De här alltid ensartat formade 
lp-skivorna med vita omslag och gra 
vyrer samt Calliopely ran som emb
lem foreträder alltså väsentliga verk 
och strömningar i den europeiska ton 
konsten och låter oss höra många säl 
lan spelade men viktiga kompositio
ner. Ljudtekniskt och produktions
mässigt håller det här entusiastforeta
get ett forsprång fram fOr atski lliga 
andra bolag med sin sparsmakade 
framtoning och bestämda inriktning 
på kvalitet musikalisk och' teknisk. 

Manadens skörd av direktgrave
ringar ser ut sa här: 

CHA RLI E BYRD, Direkttagen. 45 
varvs s k storsinglc i lp-format. Crys
tal Clear CCS 8002, USA 1977. 
Distr. Tonola AB, 

Kommer ni ihag Charlie B.I'rd, 
1960 talets kände bossa nova musi 
ker och sedan av och till uppdykande 
jazzgitarrist? Faktum är att han har 
bakom sig mer än 50 lp utgåvor och 
att han blivit belönad med en mäng 
fald utmärkelser under en karriär som 
tidvis inneburit att han varit "stats 
musiker", antingen engagerad av Vita 
Huset eller av amerikanska UD och 
diverse kulturinstitutioner för interna 
tionella gästspel. . 

Den här skivan kommer inte otro 
ligt att tilltala långt nera än C rystal i 
Clears tidigare gitarrskiva . den där 
man satsade på Laurindo Almeida. 
Här framträder Byrd som den fine 
jazzgi tarrist han är och omger sig 
med basisten Joe Bvrd, batteristen 
Wayne Phi/lips jämte' en originell blå
sarbesättning - en kvi nnlig nöjtist , 
Paula Halcher, samt basunisten Bill 
Reichenbach, medverkar. 

Här spelas jazz. och av den lite he 
terogena programsättningen omfattar 
ett nummer intressanta S,dng 39 och 
Django Reinhart. Old Hymn heter ett 
originalnummer av Byrd själv. De i 
vanlig ordning av Fd Wodenjak och 
Michael R Ph il lips producerade skiv 
sidorna har resulterat i en live mi x ( = 

Tom Wallace) som avsatt genom 
gående rena och fasta klanger med en 
behaglig rymd i musiken. som utf?rs 
med lika delar teknisk drivenhet och 
känsla for materialet. Byrd har en 
"stor" och rikt utklingande ton. och 
han s gitarr nätas fartjänstfullt sam 
man med de två värdat spelande bia 
sarna - ende fragetecknet tycker jag 
blir en stundom märkbar brist pa ba 
lans i mixen . som sk iljer ut l ex basen 
och trummorna i ena kanalen. medan 
nöjten eller trombonen hörs enbart i 
den andra. En av live-teknikens ris 
ker. forstas i en mangkanalig 
bandmix hade man lätt blandat in el 
ler panorerat ut stämmorna i helhe 
ten. Skivan är gjord hos Kendun, och 
Ken Duncan har for RT ocksa ut 
tryckt sina farhågor över att fo lk ut 
ifrån anfOrtros en så delikat uppgift 
som en live mix med for dem obekant 
utrustning. Han har nog fog fOr den 
kritiken. 

Denna CC -skiva. vit som alla fare 
gångarna. är hög i S/ N men ända rätt 
måttfullt gjord och fri frän effektsöke 
rio Här far musiken tala: om något di 
rektjippo är knappast tal. Att den är 
direktinkörd märks hur som helst pa 
att gitarrens svara transienter och 
ton ansatser gar in odistorderade och 
oklippta i alla led utan problem. 

Skivan har låtit mycket bra vid 
lyssning över våra Ijudledninghögtala 
re. vi lka bildat referens nr ett. Därpa 
har använts B & O M 100 med yp 
pcrligt resultat. medan Pioneer HPM 
100 ganska drastiskt överbetonade 
diskanten med de tva högtonelemen 
tens tonkontroller i neutralläge. Ned 
vridna till halvläge lät det bättre. men 
ända mycket bättre lät det med 
I-IPM 60, en lite mindre högtalarmo 
dell i serien. som har ett mjukare och 
mera registeravstämt ljud. tycker vi 
på RT. Den högtalaren är t ex en god 
återgivare av stråkar. 

TRACKIN. Lew Tabackin o Shel 
ly Manne. Victor Company of Japan , 
producerad 3 sept 1976 av Wamers, 
USA. direktgraverad lp i 4S -varvsut- ~ 



AT 468 är ett rinnande ljus 
med tvä funktioner och 4 ut
gängar. Med en omkopplare , 
kan man välja mellan kons· 
tant rinnande ljus eller mu
sikstyrt. Med rinnande ljus 
menas att lamporna pli de 4 
utgängarna tänds, en efter 
en . Ansluts flera lampor t ill 
varje utgäng blir det en fan
tastisk effekt . Med AT 468 
kopplad till en förstärkare, 
fäs effekten, att lamporna 
tänds och släcks i takt med 
musiken. Max. belastning 
per kanal : 400 W. Kan ans
lutas till förstärkare pli upp 
ti1l60W. 
Läda B468. . Kr 58 :50 
Byggsats .. .. . . Kr 205:00 

STEREODEKODER 
HF 330 är en universellt an
vändbart stereodekoder. Den 
passar till de flesta förberedda 
mottagare. Plus eller minus till 
jord . HF 330 har inbyggd 
stabiliseringsdel varför den kan 
anslutas t ill spänningar mellan 
12 till 50 volt DC. Stereo
indikering med lysdiod som 
medf öl jer byggsatsen . Mycket 
enkel intrimning. HF330 pas
sar även direkt pli kretskortet 
pä mottagarna HF 310 och HF 
325 frän josty Kit. 
Byggsats. . . . Kr. 69 :50 
Färdigbyggd . ... . Kr.79 :50 

Tototimer 

QyadroJite 

TILLÄMPAD ELEKTRONIK 

8uperlite 
SPOTLIGHTS! 
Till vära ljusorglar finns även 
färgade spotlights i färgerna : 
Röd, Gul, Grön och Bill. 
Tre olika effekter : 40W -
Kr . 15:00, 75W - Kr. 21:00 
100W - Kr. 31 :00. E27 gänga 
LamphälIare av olika typer 
finns ocksä. 

Ant ingen 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 ingäng till utgäng 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 , tär Du kontrollera dina kunskaper i ett antal frägor 
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 sä det räcker? Köp dä 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 pä. Kretskort för dessa, ingär i bokens pris. 
Detta är den tredje . helt reviderade upplagan med alla de nya 
byggsatserna ( 530 sidor) . 
Pris inkl kretskort. .. .... .... . .. . ... .. . . Kr. 40 :50 

AT 465 3 - kanals ljusorgel. 
Blinkar i takt med musiken, 
med blinkningarna uppde
lade i bas, mellan och dis
kantregister . 
Försedd med reglage för 
känslighet och ljusinställning 
Max . effekt per kanal 400 W. 
Kan även användas som 
växelströmsregulator med ge· 
mensam reglering av alla ka
nalerna. Avstörningsfilter för 
alla kanalerna, samt ström
brytare ingär. Passar alla för
stärkare upp till 60 W. 
Läda B 465 . Kr. 58:50 
Byggsats ..... Kr. 177:50 

ICvidevitt! 

JK 9 är en minisiren med ett 
ljud som päminner om fägel· 
kvitter. JK 9 kan användas 
som dörrsignal eller som 
skämtgrej vid festen . JK 9 
levereras helt komplett med 
läda, högtalare och tryck· 
knapp. Kan även anslutas till 
större högtalare. 
Byggsats . . ... . Kr. 39:50 

Till JOSTY KIT AB Box 3134 20022 Malmö 3 
JK 10 är en komplett tyris· 
torstyrd fototimer. Timern 
är uppbyggd kring en inte· 
grerad krets, varvid en stor 
noggrannhet uppnäs. Timer
omräde mellan 2 till 60 sek. 
Omkopplingsbar mellal1 fast 
ljus och timer. JK 10 startas 
med en liten tryckknapp. 
Ansluts direkt till 220V AC. 
Max. lampbelastning 44OW. 
Till byggsatsen medföljer 
läda, omkopplare, ratt m.m. 
Byggsats . .•. .. Kr. 57:50 

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 pä 040/ 
126708, 126718. Du är alltid välkommen till vära 
butiker pli Ö. Förstadsgatan 8 i MALMÖ eller i 
GÖTEBORG pli Övre Husargatan 12. 
Öppet 10 - 18. Lördagar 9 - 13. 
Alla priser ink!. 20,63% moms 

RT 9-77 

InformatlonstlanSI 6b 
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riirande. Svensk distrib JVC/Rydins, 
Spånga. 

"Not for sale" står det på mappen. 
men den här amerikansk -japanska 
tag.ningcn gjord av Victors A IIdio 
. ·lccessOlY Division - kommer even 
LUell!. enligt JVC distributören Bo Ry 
din, forutom i ett antal demonstra 
t ionsexcmplar som går internt till 
ljudfackhandeln. all finnas till salu i 
hutikerna i en högst begränsad uppla 
~a. 

Mill intryck av den här sales pro 
motion plattan är att den antagligen 

" hcsitter mest kraftfulla bellet i den här 
,amiingen anmälda skivor. Musiken 
iir mera frenetiskt satsande är överty 
g.ande som konst. det forekommer en 
,tök ig och räll blött blåsande tenorist 
,om mera friskar än han är en ingivel 
,erik och inspirerat flödande instru 
mental ist. Han har uppenbart haft 
t ex Sonny Rollins som en av sina fo 
rehilder utan att nå upp till den ni 
\ an. Han heter alltså Lel\' Tahackin , 
tenorsax och flöjt. och omger sig med 
pianisten Toshiko A kiyoshi, hasisten 
Hoh Daugher(,' samt trumslagaren 
Shelh' Manne; våldsamt i ropet hland 
alla direktgraveringshugade japaner 
,om på japaners vis alla reser i hopar 
lill samma mål. Warners Hollywood 
,tudia därfor all en producent d~r 
loch tonmästaren Lee lIerschhl!l"g) 
gjo rt lycka i genren. Men den h,ir 
g.angen har en bemärkt japan. "liJlII 

Vishida, ställts steget över Hersch 
berg och haft avgörandena i sin hand. 

Trackin är ett originalnummer lI\ 

I"ahackin. som annars ger sig in pa 
kiinda stigar med t ex Gerswhins 
SlImmenime och Ellingtans Collon 
luil, som han gör till några rätt halv 

• dant varierade uppvisningar med en 
myckenhet tomgång i ideerna for stic 
ken. Men visst lä/er det tenoren är 
tilltalande närtagen. kompet sitter dis 
linkt och foljsamt och visst kommer 
de här fyra loss med stake och besked 
,tundom : tenoren hörs tätt inpå en 
och pianisten strilar toner över lyss 
naren som vattenstänk ur konerna. 
Som direkttagning fyller skivan säkert 
g.anska höga ansprak. närvaron och 
trycket är det ingct fel på I 

Jag kan tänka mig all ror de ja 
panska bestä ll arna låter den här mu 
,iken mums direkt. medan en annan 

, [luhlik kanske hlir benägen till små 
,inta anmärkningar om just musikens 
egenliv och självständighet. eller hrist 
på sådan. Japaner och jazz bildar en 
ror oss ihland säregen kombination. 
,om kanske antytts tidigare i spalten. 

En fin demo·skiva har man defini 
tivt gjort men en musikaliskt ojämn 
,adan. 

Omsorgsfull dokumentat ion i god 
japansk tradition medfoljer men mest 
hara på japanska. tyvärr. 

T HE PENTAGON. East Wind EW 
lO OJ, East Wind/ Ai Music 1976. 
LP skiva i stereo. direktgraverad i 
Media Sound Studios, New York. 
1976. Sv distribution Audio Lab, 
GJR AB, Bromma. 

"Äggen" har blivit en av de mera 
kända s k direktskrapningarna och 
flera fortjänster bidrar: skivan har ett 
fint S/ N med en hög och fri dynamik 
och. inte minst. den bjuder jan där 
just inga kompromisser behövt göras . 
Della trots att "rollistan" upptar ell 
stort antal japaner .. 

Det var med forväntningar jag 
motsag Pentagon. De sveks inte hel 
ler. Kombinationen Clifford Jordwl, 
tenorsax. Cedar Wal/oll, piano. S'WII 

Jones, bas. och Billy I-liggins, trum 
mor. jämte nummer som Dizz.\' Gil 
lespies nästan klassiskt vordna Man 
teca, Kenny Dorhams Una Mas plus 
gamla Dam /ha/ Dream jämte I cun'/ 
ge/ s/ar/ed och Les/er Youngs IJ B 
Blues ger vissa garantier. eller hur" 
Både jazzmusikaliskt och gravertek · 
niskt håller sig den här skivan pa hög 
niva. Det är must och bett i ljudet och 
den ger le\ ande jau. Jordan blaser 
ideriki. friskloch" iin!!ig.i. den rran 

RCA utlanad~ Walton hidrar med 
fullt register pa pianot och soundet 
jämte den tonala. inbördes halansen 
är sadant att en gammal diggare av 
50 talsjau klart känner igen mig. Om 
man sa vill. en handfast musik. men 
en som inte saknar egenart och ele 
gans, I tre nummer fårstärks ensem 
bien av Ray Man/illa pa congas. 

Dadd Baker heter ton mästaren. 
och han har sannerligen inte snålat på 
mikrofonbeståndet 14 mikar har 
använts. där intressanta rörtyper 
(Neumann) omväxlar med t ex sma 
elektretsystem: Salunda är hi haten i 
trumsetet registrerad med en Sony 
ECM-22. Totalljudet är fångat med 
ett par AKG 451 -or. Bastrummans 
mikrofon känner man igen fran flera 
svenska inspelnin gar. det är AKG:s 
enkla men effektiva D 12, som tycks 
tåla hur mycket som helst. Det kan ju 
fakt iskt (inte just här. dock) bli fraga 
om ljudtryck upp mot 120 - 130 dB 
alldeles intill skinnen, Slagverk och 
kongas etc har Baker mycket riktigt 
funnit bli bäst. med högsta perkussiva 
verkan och transiens. då man sätter in 
dynamiska system med relativt sto ra 
memhran som här Sennheiser MD 
421. Tenoren har fått en U 87, allt 
så ett högklassigt kondensatorsystem. 

Mediasound har haft JBL S 7 som 
monitorer och mix bord var ett spe· 
cialbygge 24/ 16. N ippon Victor har 
pressat den här pä Neumann ·verk 
upptagna lacken. som utfallit uppfris 
kande fint. mustigt och svängigt. 

22 RADIO & TELEVISION NR 9 1977 

DAVI '. GKUSIN IJISCOVE KED 
AGAIN. ShellieId Lah 5. SI. I <} 20. 
stereo lp for 33 var' med Ron CUrler, 
bas. I.ee Ri/enour, gitarr. flarve\' Ma 
son, trummor. och Lan"." Bunker, 
slagverk. Inspelad 1976. genom di 
rektgraverin g. Pressning: Teldec, 
Tyskland. Sheffield dags igen. alltsä. 
Det har dock kommit flera skivor 
därifran. än den här. hl a en ror klas 
siskt piano. men den här produkten 
rran the Mastering Lab lokalen där 
kahlarna löper iho[l far väl hedö-
mas som "hetast", 

Direktgraveringsskivan är "tekni 
kcrns medium". heter det här. Tja. ma 
vara. men det far till rDljd att pressen 
pa utövarna blir utan jämforelse svar. 
Bakgrunden till denna skiva är att 
Uncolll Ma.l'orga, en av Shemeld 
g.rundarna. länge velat giira en skiva 
med den ännu lite okände filmmusik 
\ eteranen lJuve Grusin, som har hak 
om s ig en väldig erfarenhet som kom 
positör. arrangör, producent och mu 
sikalisk all fixare. Han accepterade 
inviten och \ al de med omsorg ut den 
lilla eombo som skulle spela. 

Car/er, Mason oc h BlIlIkeI' lorde 
inte behöva nagon presentation. da al 
la som har nagon f6rtrogenhet med 
jazz hör känna dem fran mängder av 
skivor och medverkan i otaliga hand. 
Den unge gitarristen I.et' Ri/enour 
kanske är ny ror manga. men han hal 
ler snabht pa att hli ett av de verkligt 
eftersökta namnen i USA via studio 
sidan och har absolut en egen profil 
som gita rrist. Grusin själv medver 
kar pa dels ;tudions stora nio okta 
vers Steinway, dels med att traktera 
ett elektriskt Fender Rhodcspiano un 
der den här tredagarssessionen for i 
dagarna lite mer än ett år sedan , 

Visst är plattan "bra". och visst 
håller '-ah 5 en hög ljudteknisk kvali 
tet. Den är "bra" pa alla möjliga sätt. 
Dock inte mu sika li skt. Det är rorklar 
ligt om Shemeld. som kan räkna med 
att fa ut mellan 30000 och 100 000 
skivor från det fätal lack man får 
fram. kallt räknar med att all världens 
IjudenlUsiaster hur som helst köper 
skivorna (som det numera blivit sam
larefterfrågan pa med regelrätta note· 
ringar pa pryl börsen ror!) - hurudan 
musiken än är. Ty den lovande. käns 
ligt gjorda och riktigt fina upptakten 
på A sidan med Thad Jones vackra 
och ömsinta ballad .4 child is hom får 
knappast någon fullfoljd. Redan nästa 
spår. ledtemat fran TV serien Bare/ 
la, som Grusin rorstås skrivit. är 

"elekt risk " och uppfordrande musik . 
men den är definitivt inte hra får det. 
Ilen kanske håller hög s k erunchfak 
tor. men det gar knappast att rorsvara 
en ,adan ansamling av musikaliska 
klicheer och popschahloner. ett så 
dant tomt effektsökande och ett i 
g. runden sa trist malande. Det händer 
inget i musiken! Som specialskriven 
bruksmusik för television kanske det 
ru nge rar. som accenter till ett hildflö 
,k. som fristaende skapelse är den 
\ erkningslös. 

Var och en ma döma själv. men jag 
kan inte finna att just nagot nummer i 
särskilt hög grad utvinner positiva 
värden ur det som Grusin skrivit (plus 
det som AnlOnio Carlos Jobim hidra 
git med. Capwin Bicardi). 

Om ocksa pa en mera dämpad niva 
är man tillbaka i gamla Shemeld 
maner med alltfor rik li gt påbrett i fra 
ga om danande körare i form av t ex 
bastrumslag. det sker en san nskyldig 
inventering av effekterna med egen tIi 
gen ovidkommande slagverksfigurer. 
insatser som det ideligen kraschar. 
plongar och diskantklingelingar om. 

Det hela är habilt men knappast krea 
/il'/: Att t ex Larry Bunker är en fin 
vibration ist blir har a hit vis hek räftat 
och Lee Ritenour lämnar ett lan gt 
mindre profilerat intryck än väntat. 
De här arrangemangen håller inte for 
nagra konstambitioner. Vad det har 
hlivit är ljudteknisk och effektglad 
uppvisning. Men man har pa nagot 
sätt hört allt förut. 

Som sadan är dct en välgjord pro 
duktian. Visst har Grusin gjort rätt 
som med tanke pa den ofrankomliga 
nervpressen och precisionskraven 
omgivit sig med dessa erkänt goda 
musiker. Men nagon jazz har det näp 
peligen resulterat i vad man egen t 
ligen skall kalla IllU , iken vete tusan, 
men det kanske ä r likgiltigt ,) Den här 
genren. som uppenhart ä r centrerad 
kring det elementära. att skapa ljud. 
får kanske bedömas utifran andra än 
estetiska kriterier '? 

I sann Shemeld anda finns även 
den här gan gen ett budskap till audio 
filer i form a\ en fotnot: För "optimal 
transientrespons och rumsl ig klarhet i 
ljudet" rekomenderas användaren 
att [lala om bada stereokanalerna ge 
nom att skifta s igna lrDrande lednin g 
med jorden mellan effektforSlärkarut 
gang och högtalare. Sadam gör en 
mäkta misstänksam. och radet är rätt 
värdelöst med mindre man verkligen 
är hergsäker pä att ingen intern om 
fasning ända sker i forstärkaren fran 
början: hur mänga kan svära pa att 
så inte är fallel" Jag gjorde mig 
möda att kolla saken och polariserade 
om enligt forslaget. Det är, som vän 
tat. knappast mödan lönt. Möjligen 
låter det lite mera hakom högtalarna 
med motfastkopplingen. Men. som 
texten lugnande försäkrar. "this pro 
eedu re is not necessary for perfeetly 
satisfactory playback". Thank you. 
gentlemen. 

Samtliga här anmälda direktgrave ~ 
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NU BUTIK I STOCKHOLM OCKSÅ!!! 

elmsaiBoBo 
Tillbehör: 

elnterface 
e Floppy Disc 
e Minifloppy 
e AD/DA-omvandlare 
e PROM-programmerare 

(för 27oB) 

eZ-BO 

Malmö: 

Föreningsgatan 67, 
'Postadress: Fack, 200 12 Malmö. 

Stockholm: 

e TV-skrivare 
eASCII tangentbord 
e Digital kassettband-

spelare (3M kassett) 

e Böcker 
eTidningar 
e Programvara 

eKIM-l 
eADM-3A 
eSC/MP 

Mariebergsgatan 17-23, T Fridhemsplan, 
uppgång S:t Görans sjukhus. 

Tel. 040/97 1777. Telex 32871 HOBBYDA S Postadress: Box 12034, 10221 Stockholm. 
Tel. 08/50 03 03 

Öppet: Tisdag-fredag 12-18 Lördag 11-14 Öppet: Tisdag- fredag 12-18 Lördag 11 - 14 
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TORSDAGEN DEN 1 SEPTEMBER KOMMER 

S~~~ska Hi Pi Institutet 8 

NY EDITION AV »DEN SVENSKA LJUDBIBELN») 

HANDBOKSDELEN: 

KJELL STENSSON : Om ljud och ljudför
vrängning - Stereoljud ger )märvarokänsla» -
KJELL STENSSON : Att välja stereoanläggning 
- LARS RESBERG : Sä installerar. använder och 
sköter du din HiFi-anläggning - Om störningar i 
HiFi-anläggningar och hur man blir av med dem 
- BO RYDIN : Frän diktafon till HiF i-bandspe
lare - OLLE MIRSCH : Hur många watt behövs 
det? - RUNE SAGNELL : Akustisk effekt - hur 
uppfattas den? - SEMKO och S-märkn ing -
vad är det? - H FLEMMING JENSEN : Normer 
för HiFi-apparater - PER WALLIN : Kan man 
lita pä fabrikantdata? - Mätnormer - Ny test
skiva frän SHFI. 

KATALOGDELEN: 

omfattar i år ett rekordstort antal produkter. 
över 1000. Av dessa är ca 600 testade vid s.k. 
SH Fl -mätningar, vilket gör det möjligt att 
fullt rättvisande jämföra data för olika mär
ken. Ca 400 apparater ä r nya fö r säsongen. 
Ca-pris anges för samtliga apparater i mark
nadsöversikten. 

OBLIGATORISKA MÄTNINGAR 

I är är alla förstärkare. tuners, receivers, spol
bandspelare, kassettbandspelare och högtalare 
testade. Testdata och kurvor äterfinns för al
la dessa produkter i marknadsöversikten. 

Informa tlonSljanSI fl7 

Över 1000 produkter 
i katalogdelen, därav 
ca 400 nya för säsongen 
Ca 600 testade 

Var och hur kan du köpa boken? 

1) I bokhandeln och hos de flesta fackhandla
re i landet. 

2) Använd vidstäende kupong eller ring och be
ställ boken pr tfn 08/8575 67 . 

3) Sätt in 50:- kr pä EBAB:s postgiro 1535-4. 
Boken kommer dä om ca 3 dagar i din brev
l!ida .. 

Till EBAB ELECTRONICS AB, Box 66, 
18271 STOCKSUND . 

Sänd »Stereo HiFi-handboken 78» mot post
förskott 52:-

Namn 

·Adress 

Postadress 
AT 9 -7 / 



.. 'V ............. ....... VL Fuji kassettband på den svenska 
marknaden. Fuji är ett toppmärke som går direkt 
in i elitserien. 
Fuji FX C46, C60, C80, och C90. Fuji FL C 60 och C 90 

Generalagent: Teleton, Box 145, 35104 Växjö. Tel 0470/45550. 



UTBILDNING 
Oscilloskopteknik 
- Kurs på diabild 

Oscilloskopteknikkurscn som pub 
licerades i RT under hösten 76 (nr 9. 
10 och l/) linns nu alltiliga i form av 
smabildsdia och kasscllband. Kursen 
blev starkt upps~allad a\ läsarna. har 
\, kunnat mäta framI'). Dc senare har 
förutom inspelade texter även signa 
ler för automatisk el lcr manuell bild 
växling. 

Oscilloskoptekl/ik I och l heter 
dessa kurser som Philips latit fram 
ställa. Kursen vänder sig. tillmekanis 
ter och elektriker inom industrin. stu 
der ande i gymnasieskolans el tele 
linje eller maskinlinje. radio och 
TV tckniker. telereparatö rer och 
montörer. A M U el -tele m n. 

Dc bada kurspaketcn kostar 340 
kr st exkl moms. 260 kr/st utan kas 
sell och kan rek vireras I'ran Kassett· 
Konsult AB. Bromma. tel 08 
SO 05 05. 

LÄST 
S iemens-kopplingar 
i utgåva 1977/ 1978 

SC H A L T BEISPI ELE. Sicmens 
applikationsbok 77 7X. 192 p. Diwib 
gm Siemens avd TelekompOllellter. 
fad. 104.15 St"ckhlllm 2~. 

• 

Dcn arliga. lilla behändiga voly
men fran Siemens har blivit omtyckt i 
manga läger och nagra större svarig· 
hcter all rorsta dessa klan och askad
ligt utformade excmpel pa kompo
nentanvändning brukar inte föreligga . 
trots tyskan. Men en för varje ar 
märkbar trend är dock all de alltmer 
komplexa kretsarna kräver räll myc 
ket textbeledsagning: de förmar ju 
ocksa uträlla sa mycket mera än t idi 
garc g.enerationers "bitar". 

Alla kan som rege l fi nna spec ia l 
til lämpningar av intresse i de n här 
arsboken. 

I::xcmpcl som har ett pa li tl igt all 
mänintresse rör mOllagningshjälpme 
del. bilar och mäti nstrument. Pa de 
omradena har arets utgava ocksa att 
bjuda t ex en ny antenn förstärkare för 
U H F för I V ut. en bränslemätare 
som ocksa anger reservkapac itet 
bestyckning en UAA 180. I st f dct 
övliga vridspoleinstrumentet ror 
bränsleniva tillgar man här en lys 
diodramp med varn ingsind iker ing. en 
bra detalj. Och för labbteknikern er 
bjud, en digital voltmeter med ana 
logk retsen S 190. U,nw ... = 550 m V. 
utvidgningsbar genom spänningsde 
Ianilisats. Effektgräns för S 190 utan 
utga ngssteg. max 60 mW. 

Andra bra saker är 3 och 4 vägs 
delningsfi lter för Hi fi -högtalarkedjor. 
en I R sändare för 60 kommandon. 
tidgivare. ett system för varni ngsb lix 
tar i traliken(") jämte t ex en ailVänd
har konstall tstriilllkiilla ,am t "lika 

reglerdon för dc motorer m m. 
Som sagt. lite tyska sprakku nska

per är inte i vägen da man tränge r in 
i Siemensboken. men mycket kan 
man tillgodogöra sig ända. Det är en 
utmärkt bok. som vanl igt. 

US 

MÄSSOR 
Mera mässor, expor 
och utställningar 

Sensommaren och den tidiga hös 
ten innebär för manga ett nitigt mäss 
besökande. Vi har t ex 

- Illternatiolla/e Funkal/sstellullg 
i Berlin 26 aug - 4 sept: ger praktiskt 
taget allt nytt i hemelektronik väg. 

Video 77. som fi nns på lite när 
mare ha ll. Gamla riksdagshuset i 
Stockholm: tid 29 september. Breda. 
användarinriktade videoöverblickar 
utlovas. tonvikt pa praktikfall et. 

- E/kom 77, sjunde Mässan för 
professionell elektronik: gar andra 
gangen i Helsingfors 18 21 oktober. 
Ca 100 utställare fran 30-talet länder 
pa 2700 m ' yta. Elektronikdagar för 
fackfolk. 

- Al/dio Fair i London. tid 
12 - 18 sept. plats Olympia. Kulmen 
pa National Home Entertainment 
Week .. BBC, I BA och Post Office 
visar nyaste nytt i mcdier som teletext 
"ch Viewdata et..:. 

•• 

- Il7Ierkama 1977. "mät· och au 
tomatiseringsteknikens världsmark 
nad" gar 6 - 12 o kt i Diisse ldorf. 
största expon för mät -o regler- och au 
tomatiseringsteknik i världen. yll i 
a r är särski lda. individuell t utformade 
besöksschemor med dato rbaserade 
al ternativ. Ca 50 grundscheman har 
matats fram. (Om ö l ingar i alla är 
okänt f n). 

- Nästa ar. 1978. äger IB C rum i 
London . dvs International Broadcas 
ting COlll'el7lion . Pla ts Wem bley Con 
ference Centre oc h tiden 25 - 29 sep 
tember. 197X allt5a' 

TV Å JAPANSKA 
HIFI-MÄSSOR 

blir det inom kort: Dels hålls stora 
Tokyo A udio Fair 23 - 29 septem 
ber. de ls har bl a Matsushita, som 
ligger i Osaka. velat förlägga yller 
ligare en H i fi ny helsmässa till sin 
egen stad. varför Osaka blir p latsen 
för ännu en branschmanifestation 
dagarna 14 - 19 oktober. Plats: 
Namba Exhi bition Centre. 

INDUSTRINYTT 
Staten och Saab-Scania 
går samman om databolag 
Rc~~rin~en och Saab·Seania AB ha r ~ : 

RADDAR 
USIKE , 

• BIB. Allt för din musikvård. Finns där du köper skivor och kassetter. Generalagent: Rådbergs, 031-173930. 

Il lformatlonSlldllSI 68 

Direktgraverade skivor med 
amerikanska jazzm usiker! 

Nu finns direkt- och supergraverade japanska skivor 
hos din HiFi-handlare. Med artiste r som Bud Shank, Cliff 
Jordan, Laurindo Almeida och den fenomenal e pianisten 
Yamamoto. Om den TMB-skiva han gjo rt skriver Ulf B Strange 
i RT 4/77 : "En alldeles remarkabel skiva ... Jag tvivlar på 
att särskilt många inspelningar når upp till den här ... 
Den vidgar ju gränserna för skivan som medium .. . " 

Missa inte dom här skivorna. Ring GJR i Bromma AB. tel 081 
262171 om närmaste återförsäljare. 

RADIO & TELEVISION 
Ill lorrn,HlonS1JanS I 6!l 
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~76 
men sa. all tapen nu. en ligt rDI(: , 
I·orska re. har en kocrcitivkraft av' 3XO 
Oe. en remanens llm 140U Gau" men 
hlir hc lt kompatibcl ända med alla 
normal inställningar för förmagnetise 
ringen pa existerandc' dä~k. SA tapcn 
bör ha krollllägc med 70 ilS bias Cl] 

inställning. AD klarar SIf'. bäst pa 120 
IiS korrektionen. (ED" maf'. nctitf"r 
me! krävde ell stef'. hUf'.re läge än 
AD.) 

Naf'.ra data till: Kä nsl if'. het är satt 
till - 3.5 dl3 vid X kHl.. T5 .0dB vid 
12.5 k HI .. detta jämfört mcd tidigare 
formle r. AD ul\ccklilll!cn" MOL in 
ncbär r 4.U dB \Id 10 k 1-1 Z och ~ n.U 
dl3 vid 12.5 kHL dct rör sig alltsa 
om ett m\ckct hÖl!.uLSl\rbart och d i 
,kantkapabelt banJo lä,i,pat för kom 
pkx musik SUIll energirik ruck. hard 
pop och .tau Illed hög~. plötslif'.a kö
rare oc h transienttoppar . Det dvna 
miska olmadet är stort. \ id "i'lken 
jämförelse SOIll he!"l. o~h A D-kas"e t 
ten. som linns i fyra längder fran 45 
min till 12U min spe ltid. ge r mer än 5 
dl3 likad kä ns li ghet vid de kritiska 
högfrebensnivaerna fran X till 12 
k H /_ i jämförelse I11cd t ex TDK D. 
M\cket lagt brus kännetecknar a lla 
vers ionc r liksom den I!.enoml!.aende 
huga ut stvrbarhe ten meJ laga distor 
si on svä rd en över hela tonrel!.istrel. 

rDK har ju jämsides m~d Maxe lI 
,\Ch Sony m Il utvecklat dc bästa kas 
se tt höljena. som \' i tidigare visa t i te s 
ter och i sprängsk isser. De l1\'a A D 
hliljena är ännu mera förstärkta llch 
gi\ctvis hdsvetsade i en proce" man 
kallar Super Prccision. De är bl a 
Ijädrade mcd bervlliulllkuppar och 
har skärmar a\ tjo~k permallo~. Sili 
konsmörjnll,g sörler för lag friktion 
\ id na ve n som tar el11 0t bandet fran 
ru llar a\ rostfritt stal' I3land de I\si 
ska egenskapern a som lille syns hos 
bandet märk> f Ö cn förbättraj töjbar 
het hu> den tensilpol~esterbas man 
a 11\ änder. v ärdcna a nge" som t\'pisk t 
0.75 0.5 SOI11 töjningsresistens vid 
5 "H pakänning per l11in kg. "Ultima 
tc" \ ärdct blir 1.5 U.I.) . berocnde pa 
längden. det senare \ ärde t är för 
120-tapen. rapens strukturberoende 
maximala töjning \ id an\'ändnin~ 
("res idual dongation"l är O.OS "" i C 
-15 C 'lO. 

Mvckct tina ,upicrrngsctfcktvär 
den anges a\ TOK: 5H 52 dB. mätt 
111 ut referens -labb tapen TOK 5 FK 
10 I]J 150 I. Och för den som cftcr!\'
ser en DIN relaterad MOL ( .\1~i 
mum Output Level eller utst\'rbar 
hetsgränsl är den vid 333 Hl. ' T 2.0 
dB för AD C -IS . Da ligger S N pa 
• 1.0 d 13 för 45 uch 60 kassetterna. 

I Sverige distribueras TOK a\ 
t:lektroholm A B i Solna. Anm: 
Det bl ir t \dl igen Ingen direkt mutsva
righet till AD formeln pa bandspel ar 
,idan. utan där kommer utvecklade 
Audua band. 

Pa bilden sv ns del s den nya kasset 
ten i C I.)O-utl·örande. dels tre .Iämfö 
relsekur\'or som ger frekvensgangen. 
utstyrbarhetcn resp brusn iva n. allt 
cnlrg t TOK sjä lva. 

Salora 6000 heter en nv kombin a 
tio nsanläggning fö rstä r-kare . tuner. 
g rammofo n och kassettdäck en av 
marknadens starkaste i klassen med 
s in uteffek t av 2 X 4 5 W DIN i 4 

dllll1'- 1: 1 .... t. ~alura \ ag.~[ III~!.! \1\ • .:1111:1r 

1',ir\<lI,1\ s.tu J-rvl s tationer. ·I-.n ",an 
lig detal.t är I'örckomsten a\ ett AM 
band. detta för utlandslvssninl!.. J-f 
fektdelen arbetar matl; ingsmäss i ~t 
med s k split power -koppling för sig 
nalrenhet och bättre frek vensomfan ~ . 

Radiodelc n är intressant för försteg~t 
mcd .\105 tetrnd (MOS FET) och se 
parat oscilla tor. I mr delen en IC SUIll 
beg rä nsar och vidare aterli nns en 
kvotdctcklOr. f"lera instrument för a\ 
stämn in ~ rinns och radiodelen har 
Do l b~. 

Grammoronvcrket är fran Dual. 
Högtalarna är specialanpassade till 

60UO och har bassvstem om 25 cm 
samt inställbar tonk-urva över diskan 
ten. 

Monitor Audio/ Leak 3000 är bada 
britti ska högtalarprogram som eurb 
AB. Hel singborg. "äljer här. f n linns 
fem utföranden här. talighet mellan 
30 W och 125 W. Bilden visa r näst 
stö rsta systemet. .\1A I. en basrellex 
lada med tre element som kan tillfö 
ra ... Illa\ 60 W in . Monitorh6!!talarna 
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li~~cr I prIS fral1 hOO 1111 2000,1' . 
• Munit"r ski\spelare eT 1000 in 
gar uck"a i programmet. Den ut 
märks a\ elek troniska beröringsur
gan. har LED-indikering för hast ighet 
och stroboskop. Trafon är inbyggd i 
nät s ladden för att inga hf-Iäckor ska ll 
nästla sig In i verket. Det är blott 12 
cm högt. SME-tonarm är standard . 
• En av bilderna visar e n vä rld spa
tenterad nvhet. Monitor" armlvft som 
lyfter a\ t(inarmen efter spelni~g. Den 
här anordningen passar som monte 
ringssats till flertalet vcr k med ma 
nIIeli tonarm och kan kilpas separat. 

• Sedan HUI/k Audio VislIal up phurt 
i Sveri~e tog Curb upp Leak-pro
grammet pa högtalarsidan jämte nag
ra recei vermodeller. Högtalarna blev 
nr tva i sitt hemland med löptidskon
troll (efter B & W ). och programmet 
bestar nu av fvra hÖ1!talare' fra n 25 
till 80 W elTektlalil!.he~ De har ett ka 
rakteri stiskt utsee;de och utm ärks al 
la a\ lag distorsion. särskilt Doppler 
verkan och. naturligtvis. tidberoende 
förvrängning. I mode llerna 3030 och 
3050 är bas- och me ll an register fö r
enade i ett element. Den tillbakaskjut
na specialdiskanten som alla har ger 
kontroll över löptidsdistors io nen . Al · 
la ljudkällorna är gara nterade ge 
ident iskt ljudtryck vid I m hå ll med I 
W in = 85 dB. enligt tillverkaren. 

Intressant: Filtren är genomgaen 
de komplexa 18 dB-e nheter (15 kom 
ponenter! l. i s törsta modellen 6. 12 
och 18 dB vid tva delningsfrekvenser. 
450 resp 3 500 Hz. 

22 ~ 
ringar håller en spel tid om 15 - 17 mi 
nuter i genom snitt per sid a. i vissa fa ll 
lite mera. i nagot rall mindre. 

• Vid uppspelningen använd utrust 
ning har omfattat högtalare av typ 
ljudlednin gar (spec ialbyggen ) utom 
ljudk ällor fran Bang & Olufsen resp 
Pioneer_ 
• f"örstärkare har varit dels en recei 
ver fran Pio nee r. SX 1250. de ls kom 
hinationen Yamaha B2/e2. 
• Skivspelare : Technics 1300 med 
fast tonarm . Pick up: Pickering XSV 
3000. 

25 ~ 
trätTat en principöverenskommelse 
Dm samarbete pa dataomradet. Under 
förutsättning av riksdage ns gudkän
nande kommer som ett första s teg ett 
nytt bolag att bildas med 300 mkr ak 
tiekapitaL Staten och Saab-Scania 
blir lika stora äga re. 

Til l bolaget för s Datasaab-divisio
ne ns rörelse i Linköpi ng och Malmö 
(ej Jönköping) samt tillhörande euro
peisk a försäljningsbolag . Datasaab 
har för närvarande 2000 anställd a 
(exkl Jönköping). 

Därefter kommer samordning att 
ske med Stansaab Elektronik AB. 
sum i dag ägs till lika delar av staten 
och Saab-Scania och som har ca 
I 300 anställda. 

- Det är nöd vändigt att vi i Sve
rige nu satsar i nya. tekniskt avance 
rade branscher med framtida expan 
s ionsmöjligheter. Det är därför gläd 
jande a tt vi nu natt en överenskom 
melse med Saab-Scania o m samarbe
te pa dataomradet. säger industrimi 

nister Nils C Åsling i en kommentar . 

Gylling 
Gylling Elektronik-Produkter AB i 
Oskarshamn har som ny V D fr o m I 
augusti i ar anställt ing Toi"o Sköld. 

Han kommer nu närmast frän be
fattn in gen som produktionschef hos 

Datasaab. 

FIRMANYTT 
National Svenska AB Matsushita 
Electric finn s fran I september i nya 
lokaler. ad ress Instrumentvägen 3 1. 
H ägersten. Telefon - och postnumren 
fö rbl ir desamma som tidigare . medde
la r hr Takagi älskvä rt . 

Svenska Privatradioförbundet, S PRF. 
har numera den nya adressen Box 
7 1 14. 172 07 Sundbyberg. till sitt 
kansli. Nytt telnr : 08 -29 83 75. 



DX-nytt 
korthet 

Vår DX-sida skrives under den må
nad AB Sverige håller semesterstängt 
i regn vätan och det är kanske ror ti
digt att summera intrycken. men som
marens DX-konds verkar utveckla sig 
till en flop! 

Sen vintern och våren bjöd på tidvis 
mycket goda kortvågs konditioner. in 
te minst mot Sydamerika. och det 
spåddes en fin sommarsäsong. Men 
så helt plötsligt kom allt av sig och 
stagnerade vid att enbart bli slätstruk 
na hörbarheter. Några veckor åter
står dock. och när detta läses kanske 
vi fått vara med om några fina hörig
heter och inte bara åsk störningar. 

Nu hoppas vi på en bra mellan 
vågssäsong i vinter så att sommarens 
bedrövelser kan kompenseras. 

Ä ven i fr åga om QSL är det trögt. 
Allt mindre antal stationer svarar för 
varje a r. och h en detta far \'äl anses 
vara ~n liil.id a\ den världso mspän 
n anJ~ d""h'''lh~a lagkonj un'tu ren. 
Det ~Ll>tar ,wra pengar för en ,tation 
att halla personal som bese ara r Iyss
narrapporter. dess utom tillkommer 

Månadens QSL 

ox
ING 
Börge Eriksson 
rapporterar 

portokostnaderna. 
Allt fler superstarka sändare upp

träder och då ofta störda av motsva
rande antal "jammingsändare" med 
störsignaler och oväsen från motsatta 
politiska block . Det gör att DX-hob
byn tyvärr kan hamna i dödläge. Inga 
rara exotiska stationer förmår tränga 
igenom på banden och QSL-servicen 
upphör. Nog med pissimism för den
na gång och över till månadens sta
tionsparad. 

HCJB i Ecuador har sin speciella 
brev- och souvenirmånad under sep
tember. Alla som skriver ett brev eller 
en rapport under denna månad erhål 
ler förutom QSL-kort också en souve
nir. Vad årets gåva består av är inte 
klart när detta skrives. men man 
informerar om detta i program 
men. Morgonsändningarna mellan kl 
06.00 - 07.00 har ofta god hörbarhet. 

Stationens adress är: Casilla 691 , 
Qui/o. Ecuador. Bifoga tre internatio
nella svarskuponger till stationens 
portokostnader. 

Interna/ionella Röda Korse/ i 
Geneve har testsändningar den 26.28 
och 30 september på 7210 kHz. 
Sändningarna sker. kl 07 .00 - 08.00, 
12. 30 - 13.30. 18.00 - 19.00 och 

f rob nedslaende fakta om utebliv
na QSL kommer. trots allt. ett och 
an nat glädjande svar. vilket gör att 
man fortsätter att utöva hobbyn. Red 

QSL-kortfrån Cyprus Broadcasting 
Corporation, där motivet är enform
lig explosion iforger, som tyvärr inte 
kommer till sin rätt i svartvitt tryck. 

Sommaren -77 en DX-jlop 
QSL-korten alltfårre . .. 
DX-ingen snart sönderstörd 
SM i DX 14-16 oktober ... 

23.00 - 24.00. Rapporter skall sändas 
till Red Cross Broadeasting Service. 
17 Avenue de la Paix. CH-121! 
Gene.·e. Schweiz. Bifoga svarsku
ponger för QSL. 

Haitistationer är vi inte bortskäm
da med numera. Enligt uppgifter skall 
dock en ny station med namnet Radio 
Nationale som bl a skall sända på 
kortvåg 5975 och 9545 kHz starta 
sändningar inom kort. 

Voice oj America firar i år sitt 35 -
årsjubileum, och den som är intresse
rad av att närmare studera organisa
tionens verksamhet kan skriva till A u
s/ralian Radio DX-Club och beställa 
skriften "Voice of America Relay Ba
ses", vilken behandlar de olika relä
stationerna som VOA har över hela 
världen. Skriften kostar nio interna
tionella svarskuponger och adressen 
är P.O. Box 227. Box Hill. Victoria. 
A us/ralien 3128. 

President Carter har också gett till
stånd att låta VOA bygga 17 nya sän
dare för att täcka Afrika och Sovjet
unionen. Därmed kan man även räk 
na med att ett motsvarande antal 
störsändare från östblocket sta rtar 
samtidigt! Eterkriget fortsätter och 
DX-arna kommer i kläm . . . 

kunde under sommaren glädjas a t ett 
svar fr ån den brasilianska stationen 
Ceara Radio Clube i Fortaleza. 

I början av 1950-talet hade statio
nen en bra svars period och ett trevligt 

. QSL, men lagret tog tydligen slut och 
sedan har det varit nästan en omöjlig
het att få QSL från stationen. Red har 

Fin prissamling 
i årets DX-SM 

Som vi tidigare informerat om på 
DX-sidan kommer årets SM i DX-ing 
att arrangeras av Mälardalens Radio
säIIskap under tiden 14 - 16 oktober. 
Red har fått ett brev fran klubbens 
tävlingsled are Per Erikssol/. och han 
tror att årets upplaga av S M kommer 
att bli en av de bästa på länge, i varje 
fall vad det gäller en lock ande pris
samling: Första pris utgöres aven 
trafik mottaga re av märket Drake 
SSR -I och denna fina mottagare 
kommer säkert att locka många delta
gare att ställa upp. 

Mälardalens RadiosälIskap kan i år 
se tillbaka på en 15-årig verksamhet 
och SM-arrangemanget är ett led i 
detta jubi leumsfirande. Anmälnings
avgiften till SM är lO kr som insändes 
senast 30 sept på klubbens postgiro 
657831 - 4 och märk talongen med 
·'SM·'. 

Klubben utger även en publikation 
"QRG-Bulletinen". som innehåller 
mängder av tips både på kortvåg och 
mellanvåg. QSL-nyheter och artiklar i 
allmänhet. Klubbens adress är Kon
so/l'ägen 3. 12358 Fars/a. 

regelbundet rapporterat stationen se
dan 1955. och därför blev det nu in 
komna QSL-kortet varmt välkomnat. 

Det nytryckta QSL-kortetfrån Ceara Radio Clube, Fortaleza, Brasilien. 

Förutom detta nytry'ckta QSL-kort 
bifogades även ett brev pa engelska 
från tekni ske direktören Francisco 
Cabral. Han skri ver att man under en 
lång rad ar haft problem med perso
nal som inte behärskat en gelska. och 
eftersom de flesta rapporter skrivits 
på detta språk så har de måst förbli 
obesvarade. Nu har hans fästmö tagit 
hand om stationen s korrespondens 
och man lovade bot och bättring! 
Många sven ska DX -are har i sommar 
införlivat denna station i sina samling
ar och de som inte har gjort det. bör 
snarast sända en rapport innan också 
detta lager av QSL-kort tar slut. 

Stationen hörs ror det mesta bra. 
På kvällstid i 19-metersbandet på 
15.167 kHz,vom ätterna på 6105 
kHz och mellanvåg 1200 kHz. 

Som vi nämnde i RT 8 har Cyprus 
Broadeasting Corporation återuppta
git sändningar på kortvåg. Man på
började sändningarna på frekvensen 
9750 kHz men har nu justerat denna 
till 9755 kHz. Man sänder fredagar, 
lördagar och söndagar kl 23 . 15 -
23.30 till cyprioter bosatta i utlandet. 
Programmet består av nyheter och 
musik. Red fick snabbt ett trevligt 
QSL-kort som svar på en rapport och 
kortet kan skådas härintill. 
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Alaric-nu mest sålda 
Hi-R hörlurar 

Alaric Hi-F i-hörlurar är nu mest sålda på den svenska marknaden. Vi samarbetar med J apans största 
tillverkare av hörlurar med en helt överlägsen produktutveckling. Det den nya teknolqgin 

alaric:: 

ger anammas av allt fler Hi-Fi-entusiaster. 

ALARIC 4711 är sedan något år en allt mer efterfrågad 
hörlur. Väger endast 220 gram inkl. kabel. 

4-150 ohm 
20-20.000 Hz 
98 db vid 600 Hz och 1 m W. 

ALARIC 290 ger en ny upplevelse och 
sluter den lyssnande i enrum till musiken. 
Vikt inkl. kabel 450 gram. 

4-150 ohm 
20-20.000 Hz 
98 db vid 600 Hz och 1 m W. 

ALARIC 4722 - en 2-vägs extralätt hörlur 
som endast väger 230 gram, ink l. kabel. 

4-150 ohm, 
20- 20.000 Hz, 
98 db vid 600 Hz och 1 m W. 

alaric electronic ab 
HANTVERKARGATAN 52, BOX 8001, 10420 STOCKHOLM. 
TELEFON VX 08-52 08 55. 

Alaric hörlurar säljs hos varje välsorterad radiofackhandlare i de skandinaviska länderna. 

In forma tionst jänst 3 



Alaric Kassett
band finns i två 
kvaliteer. 
Proffs High 
Output- som 
i Teknik för alla 
nr 4 1977 place
rats i klassen su
perkassetter till
sammans med bl. a. 
Maxell UD samt 
TDK Audua - och nu 
nya Alaric FM -kassett, 
vilken nog är ett strå vas
sare än de superkasset
ter som finns i marknaden 
just nu. 

Alaric kassettband kan säljas 
av detaljhandeln till låga priser, 
därför att vår direktimport ger 
låga nettopriser. 

Självfallet har kassetten spolnav med 
dubbel bandinfästning. Kassettens 
konstruktion omöjliggör att damm 
tränger in på bandet. Skruvkassetten är 
garanterat formstyv. 

För varje månad väljer allt fler Alaric 
kassettband. 

Alaric kassettband finns i C-60 och C-90 i 
traditionella singelaskar_ Alaric Proffs High 
Output finns också i 5-kassettaskar med C-60 
eller C-90. Lätta att ta med och praktiska 
förvaringsaskar. 



Mikrodatorn som hobby 

Hur fungerar 
mikrodatorn ? 

o Här är en ifterlängtad sak för alla er som är nyfikna 
på ämnet mikrodatorns mysterier och som ringt eller skrivit 
till R T: 
O En artikel som iförenkladform och i lätifattliga 
begrepp tar upp hur ett mikrodatorsystem är beskqffat, 
vilka delar som ingår, hur prOC8Ssorn arbetar och hur dess 
instruktioner påverkar fonktionen. 

•• Man talar oftast om en mikrodator 
som en liten krets, men det rätta är att 
denna utgör ett helt system. l det finns 
sedan en mikroprocessor. som för det 
mesta ryms i en integrerad krets. Hjärtat 
i mikroprocessorn är kontrollenheten. 
För att förklara dess funktion kan vi stu
dera en analogi i form aven teckning.jig 
/. 

Mannen på bilden. "ControI unit" . 
hämtar resp lämnar data i in- och utIuc
korna till höger pa bilden. Data består av 
en instruktion. en kod. som talar om vad 
han skall göra. Där står t ex B6. Vad det 
betyder, finner han på väggen i kodnyc
keln. Där står att han i låda A (Ackumu
latorn) skall lägga den adress som fram
Ir av följande tva bytes (= ord) som han 
hämtar i inluckan. För varje instruktion 
han utför. noterar han detta i program
räknaren. d v s i den låda som är märkt 
Pe. 

När lampan i taket blinkar skall han 
börja om från början (nollställ ning). Bör
jan sker fran en bestämd adress. frå n vil 
ken han räknar upp med ett varje gång en 
instruktion utförs och noterar detta i PC 
(Programräknaren). 

På väggen hänger ett antal tavlor som 
är numrerade från O till D. Detta repre
senterar adresser för olika enheter. Den 
"svarta tavlan" med adresserna l till 4 
kan man skriva data på och radera. l 

UJ.: /. Vad vi ser pä bilden är faktiskt en förenklad bild av ett mikrodatorsystem! Se texten och 
j iimliir med fig; J. 

verkligheten representerar detta ett skriv! 
läs m inne eller RAM (Random Access 
Memory). Till höger om denna finns ett 
antal numrerade tavlor. där man bara kan 
läsa vad som står. Detta representerar 
alltså ett ROM (R ead Only Memory). 
Jämför gärna medfig 3 som visar ett mik
rodatorsystem av minsta tänkbara storlek 
i 6800-serien. Vi återkommer till detta se-

nare och atergår till att betraktajig 1. 
Kontrollmannen har som synes ytterli 

gare några redskap till sitt förfogande. På 
skrivbordet fin ner vi en räknedosa. märkt 
ALU. som innebär aritmetisk. logisk en
het. Med denna kan vi utföra olika opera
tioner som addition av tal. OCH. EL
wler. exklusiv ELLER samt vänster- och 
högerskift av olika slag. Här finn s också 

.--_ ____ -, ADRESS - · 

:~ AR I BUSS 
ClOCK 

~~c~r=~)7 1 Fl=8~B~IT==~~> 

ReSET 

SKR IV 

Fig 2. Här visas ett blockschema for minsta möjliga mikrodator med 6800-
familjens kretsar. 
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--o CONT ROl LINES ) 

s6800 AooRE SS BUS 118l1NESI ) 
MPU 

fr BUS yr if. 
) 

1 110 ) 
S8IJO S8I IO 
ROM R.M 

S8I21I 
PI' 

1110 ) 

F ig 3. Förenklat blockschema över en mikroprocessor av typ 6800: 
IR = Instruktionsregister A = Ackumulator 
PC = Programräknare C U = Controi unit 
ALU = Aritmetisk och logisk enhet MOP = Mikrooperation 
AR = Adressregister TR = Temporärt register 



Mikrodatorn som hobby 

lllustrationer och fakta 
till denna artikel är hämtade ur Rifas kurskompendium. AB Rifa är agent fö r 
AMI som bl a tillverkar mikrodatorfamiljen 6800. 

Kursen har vi tidigare kommenterat i RT 1977 nr 6/ 7 p 22 under rubrik en 
" Framgångsrik mikrodator kurs" . Höstens aktuella kursprogram kan rekvireras 
fran RIFA på tel 08/ 26 26 00, Utbildningsavdelningen. 

två flaggor som hissas för vi ssa speciella 
händelser: Z-flaggan hissas om innehållet 
i A blir noll och N -flaggan hissas om A 
blir negativt. (I verkligheten finns fem 
"flaggor" i 6800.) 

Från analogi 
till block schema 

Låt oss efter denna bild av hur det ge
nerellt går till i mikroprocessorn se på 
dess blockschema,fig 2. 

V årt program kan se ut enligt följande: 

! o 1 2 3 4 
IIIS8 

O . NOP · . 
(INH) 

1 SBA CBA 

2 BRA BHI BlS BCC 
(REL) (REl) (REl) (REl) 

3 TSX INS PUl PUl DES 
(INH) (INH) (A) (B) (~H) 

4 NEG . · COM lSR 
(A) (A) (A) 

5 NEG · COM lSR 
(B) (B) (B) 

6 NEG · COM lSR 
(IND) (IND) (IND) 

7 NEG COM lSR 
(EXT) (EXT) (EXT) 

8 SUB CMP SBC · AND 
(A) (A) (A) 

Adress 
123B 
123C 
123D 
123E 
123F 

ROMIPROM-innehåll 
86 
10 
7E 
12 
3B 

Förloppet börjar med att kontrollenhe
ten sänder ut signalen "Läs" . varvid 86 
kommer in i CPU:ns informationsregis
ter, IR, via databussen. Data kommer in i 
instruktionsregistret genom att CU akti
verar strömbrytare l. 

5 6 7 8 9 

· TAP TPA INX DEX 
(INH) (INH) (INH) (INH) 

TAB TBA DM 
(INH) (INH) (INH) 

BCS BNE BEQ BVC BVS 
(REl) (REl) (REl) (REl) (R EL) 

TXS PSH PSH . RTS 
(INH) (A) (B) (INH) 

ROR ASR ASl ROl 
(A) (A) (A) (A) 

· ROR ASR ASl ROl 
(Bl (B) (B) (B) 

· ROR ASR ASl ROl 
(IND) (IND) HND) (IND) 

· ROR ASR ASl ROl 
(EXT) (EXT) (EXT) (EXT) 

BIT lDA . EOR ADC 
(A) (A) (A) (A) 

(IMM) (IMM) (IMM) (IMM) (IMM) 
(A) 

(IMM) (IMM) (IMM) 

9 SUB CMP SBC AND BIT lDA STA EOR ADC 
(A) .(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) 

(DIR) (DIR) (DI R) (DIR) (DIR) (DIR) (DIR) (DIR) (DIR ) 

A SUB CMP SBC · AND BIT LDA STA EOR ADC 
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) 

(lND) (IND) (IND) (IND) (IND) (IND) (IND) (IND) (IND) 

B SUB CMP SBC AND BIT lDA STA EOR ADC 
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) 

(EXT) (EXT) (EXT) (EXT) (EXT) (EXT) (EXT) (EXT) (EXT) 

C SUB CMP SBC · AND BIT lDA EOR ADC 
(B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) 

(IMM) (IMM) (IMM) (IMM) (IMM) (IMM) (IMM) (IMM) 

D SUB CMP SBC · AND BIT lDA STA EOR ADC . 
(B) (B) (B) (B) (B) (DIR) (B) 

(B) (B) (B) 
(DIR) (DIR) (DIR) (DIR) (DIR) (DIR) (DIR) (DIR) 

E SUB CMP SBC AND BIT lDA STA EOR ADC 
(B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) 

(IND) (IND) (IND) (IND) (IND) (IND) (I ND) (IND) (IND) 

F SUB CMP SBC · AND BIT lDA . STA EDR ADC 
(B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) 

(EXT) (EXT) (EXT) (EXT) (EXT) (EXT) (EXT) (EXT) (EXT) 

A 

ClV 
(INH) 

BPl 
(REl) 

Information sparas alltså i instruk
tionsregistret och styr C U:s fortsatta 
verksamhet. (Koden 86 betyder att nästa 
ord skall lagras i ackumulatorn. A.) 

CU följer instruktionen och ökar pro
gramräknaren. PC, med ett steg via 
strömbrytare 2. (De i schemat utmärkta 
strömbrytarna styrs alla av CU. Förfa
randet kallar vi mikrooperationer.) 
Strömbrytare 3 sluts sedan och för över 
programräknarens innehåll till adressre
gistret, AR. 

8 C D E F 

SEV ClC SEC CLI SEl 
(INH) (INH) (IN H) (lNH) (INH) 

ABA · · · . 
(lNH) 

BMI BGE BlT BGT BlE 
(REl) (REL) (REL) (REl) (REl) . RTI · · WAI SWI 
(INH) (INH) (INH) 

DEC . INC TST · ClR 
(A) (A) (A) (A) 

DEC . INC TST · ClR 
(B) (B) (B) (B) 

DEC INC TST JMP ClR 
(lNDI (IND) (lNOl (INDI (IND) 

DEC INC TST JMP ClR 
(EXT) (EXT) (EXT) (EXT) (EXT) 

ORA ADD CPX BSR lOS . 
(A) 

(IMM) 
(A) 

(IMM) 
(A) 

(IMM) (REl) (IMM) 

ORA ADD CPX · lOS STS 
(A) (A) (A) 

IOIRI IOIRI miR) (DIR) (DIR) 

ORA ADD CPX JSR lOS STS 
(A) (A) (A) 

(lND) (IND) (IND) (IND) (IND) (IND) 

ORA ADD CPX JSR lOS STS 
(A) (A) (A) 

(EXT) (EXT) (EXT) (EXT) (EXT) (EXT) 

ORA ADD · · lDX 
(B) (B) 

(IMM) (IMM) (IMM) 

ORA ADD · · lDX STX 

(DIR) 
(B) 

(DIR) 
(B) (OIR) (B) (DIR) 

(B) 

ORA ADD · lDX STX 
(B) (B) 

(IND) (IND) (IND) (IND) 

ORA ADD lDX STX 

(EXT) 
(B) 

(EXT) 
(B) 

(EXT) (EXT) 

DIR = Dlrect Addressmg Mode IND = Index Addressmg Mode 
INH = Inherent Addressing Mode 
REL = Relative Addressing Mode 

A = Accumulator A ·Un im plemented Op Code 
EXT = Extended Addressing Mode 
IMM = Immediate Addressing Mode 

Fig 4. lnstruktionsschema for mikroprocessorn 6800. 

B ~ Accumulator B 
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Mikrodatorn som hobby 

Vill du lära dig mikrodatorn? 
Börja först med talsystemen! 
D En mikrodator arbetar med binära tal, men in- och utläsning sker som regel hexadecimalt, oktalt 
eller med BeD-kod. 
D Vad detta innebär och hur omvandling mellan olika talsystem sker, orienterar vi om här . 

•• För dem som vill lära sig hur en 
mikrodator fungerar är det lämpligt att 
först börja sätta sig in i de talsystem som 
tillämpas. 

Det talsystem vi använder i dagligt 
bruk, det decimala systemet, är inte an
vändbart i datorer. åtminstone inte i da
gens datorer. Orsaken till detta är att var
je sitTra i ett tal då måste representeras av 
10 nivåer. O till 9. Om vi i stället väljer 
det binära talsystemet med 2 som bas. be
höver vi endast en hög och en låg nivå . 
vilket är lätt att utföra praktiskt. För att 
kunna omvandla decimala tal till binära 
och tvärt om. måste vi känna till hur resp 
talsystem är uppbyggda. 

I korta drag kan detta förklaras enligt 
följande: 

Antag att vi har decimaltalet 134. I 
detta system är den sista sitTran (i första 
positionen) värd ett ental eller I . l; i and
ra positionen är sitTran värd tre tiotal. 
d v s 3' 10 och i tredje positionen fyra 
hundratal eller 4 . JOO. 

Man kan ocksa skriva talen som l . 102 

+ 3 . 10 1 + 4 ' 10°. (Observera att 10° = 
1.) Rent allmänt kan ett decimaltal skri
vas som: 

D 10
,, - 1 n -2 

= on - I' + 0n - 2' 10 ... 

~ Nu ligger en ny adress ute. Adressen. 
som i exemplet är 123C, pekar på en min
nescell i ett ROM (eller PROM) som in
nehåller informationen 10. CU sänder ut 
signalen "Läs" och därmed kommer 10 in 
i mikroprocessorn via databussen. 

Föregående adress innehöll en instruk
tion som innebar att CU skulle lägga näs
ta inkommande data i ackumulatorn. Den 
kod vi nu får in. 10, läggs därför i acku
mulatorn genom att strömbrytare 4 sluts. 
CU ökar PC med 1 via strömbrytare 2. 
Med strömbrytare 3 slussas innehållet ut 
i adressregistret, AR. Därmed är första 
instruktionen klar. 

N ästa adress som ligger på adressbus
sen är 123D. När CU sänder ut "Läs". 
kommer 7E att ligga pa databussen och 
denna information slussas till IR över 
strömbrytare I. CU tolkar denna kod 
som betyder hoppa till den adress som 
nästföljande två ord (bytes) anger. PC 
stegas fram ett steg (strömbrytare 2). 1n-
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... ° I' 10
1 
+ °0. 10°. Koeffi cienten al 

kan därvid väljas ur decimalsystemets 10 
sitTror O till 9. Basen i systemet är 10. 

Våra talsystem 
är positionssystem 

Som vi såg är decimalsystemet ett po
sitionssystem. där varje steg till vänster 
innebär en multiplikation med basen (I. 
10 . 1. 10' 10. 10 ' 10 . 10 osv eller 10°. 
10 '. 102 osv). Detta gäller även de binära. 
oktala och hexadecimala talsystemen. 

Det binära talsystemet är. som nämnts. 
antaget i digitala tillämpningar. Generellt 
för detta gäller att basen är 2 och att det 
innehåller två symboler: 1 och O. 

Inom digitaltekniken talar man om lo
gisk etta eller logisk nolla som oftast re
presenteras av spänning eller icke spän
ning. ström eller icke ström. ljus eller icke 
ljus (i ett ljusöverföringssystem). 

Ibland är förhållandena tvärt om. d v s 
spänning kan representera en nolla och 
"icke" spänning en etta. Huvudsaken är 
att man klart har definierat vad som är 
vad. 

Det tal vi tidigare nämnde. 134. heter i 
binärsystemet (= tvåsystemet) 100001 
10. Hur kommer man då fram till detta? 

Lat oss se på det binära systemets 

nehallet i PC läggs i AR genom ström
brytare 3. 

CU ger därefter signalen "Läs" (d v s 
läs i den adress som adressregistret anger. 
d v s 123E). På databussen kommer att 
ligga 12. V år instruktion 7E innebar att 
nästföljande två ord skulle överföras till 
adressregistret, eftersom vi skulle hoppa 
till denna adress. Det gör vi inte direkt. 
utan lagrar det första ordet först i ett tem
porärt register. TR. 

Databussens innehåll. 12, slussas alltså 
till TR via strömbrytare 5. PC stegas 
fram ett steg och dess information över
förs till AR. 

Adressregistret står nu i position 123F 
och vi hämtar in nästa data genom att 
C U sänder ut "Läs" och sluter strömbry
tarna 8 och 6, och överför data till pc. 
Här står nu 12, vilket skall utgöra de 
mest signifikanta talen i den nya adres
sen. CU ger därefter order till strömbry
tarna 6 och 7, så att de två minst signifi-

gru nduppbyggnad. Det kan allmänt skri
vas som: 

I ° ... °1. 2 +°0 . 2 . 

Sätter vi in vårt tal i formeln. blir resul
tatet: 
l . 128 + O . 64 + O . 32 + O . 16 + O 
. 8 + l . 4 + 1 . 2 + O . 1. (En kontroll 
ger 128 + 4 + 2 = 134). 

Från decimalt 
till binärt tal 

Omvandlingen görs enklast genom att 
man prövar med att subtrahera största 
möjliga potens av 2 och skriver en etta i 
motsvarande position. om subtraktionen 
går att utföra utan att resultatet blir nega
tivt. Skriv för övrigt en nolla. Det betyder 
i detta exempel att vi prövar först med 
128. som gar att subtrahera. Därför sätter 
vi l j binärtalets första position. Rest blir 
134 - 128 = 6. 

Vi prövar därefter med nästa tal nedåt 
i serien. nämligen 64. Detta ger O. 

Nästa steg är att pröva med 32. Det ger 
O. 

Vi prövar sedan med 16. vilket ger O. 

kanta bitarna. 38. överförs till pc. Inne
hållet i PC är nu 1238. Via strömbrytare 
3 överförs så innehållet till adressregist
ret. Instruktionen är klar. 

Långa program 
med maskinkod 

Hela programmet kommer alltså att 
bestå av: 

- Ladda ackumulatorn med 10 
- Hoppa tillbaka till första adressen 
Som framgår av tabellen ovan blir pro

gram skrivna i maskinkod ganska långa. 
vårt enkla program krävde fem rader. 

För att få kortare program och för att 
lättare hitta i program för felsökning och 
komplettering kan man. om maskinen till 
låter. använda Assemblerprogrammering. 
Vårt program skulle då lyda: 
LDA A $10 
JMP 1238 

För att kunna arbeta med Assembler 
eller andra språk som Basic etc måste vi i ~ 



Den hörbara skillnaden märks 
när man lyssnar och jämför 

KA 1500, den nya förstärkaren från 
Kenwood, har ett »ofärgat» ljud. 
Det blir man medveten om inte 
minst därför att flera timmars 
musiklyssnande inte ger upphov 
till lyssningströtthet. 
Pröva och jämför - kvalitet be
höver inte kosta mera. 

Minimum uteffekt 25 W x 2,(134 dB) 

Helt komplementära kretsar, direkt
kopplingar med ett ultrastabilt två
stegs differentia leffektförstärkar-
steg ger den höga uteffekten över 
hela det hörbara frekvensområdet 
(20-20 000 Hz vid 8 ohm och 
under 0,1% distorsion). 
W 
100 

50 

JO 

Effektbandbredd 

O Samtidig drivning av båda kanalerna._ 
Resistiv belastningsimpedans 8 ohm. 

5 Ingäng AUX, utgäng högtalare. -
Tonkontroller raka, volym max. 
Distorsion 0,1 % konstant. 

.1 I I , , 10 10 10 Hz 
% 
01~ ____ ~~ __ -=~+-I _______ +-I __ ~ll~~ 

I~~~,~ 20 kH1z ..... )1 
?~~:::; ~h o~::kt.r ·~I<., ... i_;.::·· ~_) 

0.0 Samtidig drivning av båda kanalerna ........... . _ . __ / ~ 
Resistiv belastningsimpedans 8 ohm. 1 kH 
Ingäng AUX, utgäng högtalare. Z 
Tonkontroller raka, volym max. 

0.1 1.0 10 50 

W 

KENVVOOD 
HiFi Stereo 

Hög stabilitet även vid långvarig drift 

Hög temperatur och hög luftfuktig-
het sänker inte några prestanda hos 
KA 1500. Effektiva kylflänsar, en 
speciell värmekompenserande krets 
samt dubbla kondensatorer med 
en kapacitet på 6 800 JlF bevarar 
den höga ljudkvaliteten även under 
de mest skiftande driftsförhållanden. 

Speciell tonkontrollkrets 

Kenwoods negativt återkopplade ton-
kontroller för bas och diskant ger ett 
minimum av distorsion. 

B 
10 

6 

4 

O 
- 4 

-6 

10 

Tonkontrollernas regleromrMte 

Resistiv belastningsi mpedans 8 ohm. 
Ingäng AUX, utgängsspänning 3V 
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Begär testresultat hos din 
H i F i-fackhandlare. 

, 

-

-
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Hz 

.KENWOOD 

God återgivning av stereoskivor 

KA 1500 återger R IAA·kurvan 
med en maximal avvikelse på 
±0,5 dB. Varje komponent i 
grammofoningångssteget är utvald 
med tanke på att den ska ge bästa 
tänkbara ljudkvalitet. Även vid 
höga transienter återges ljudet 
distorsionsfritt, 

RIAA-kurvans avvikelser i dB vid olika frekvenser 

Utgängsspänning 3V konstant. 
dB RIAA·stegets förstärkning 36 dB. 

J ':·:F~:~:· I I 
10' 10' 10' 

Två bandspelaringångar 

Till KA 1500 kan två bandspelare 
anslutas, den ena med D I N-uttag 
på frontpanelen. Detta möjliggör 
samtidig inspelning på två bandspe
lare samt kopiering av ljudband. 

dB 

Hz 

30r--X~~~------------~~~~--~ 
ÖVerhörning H ... V -
Ingllng TAPE/TUNER. ---V-+ H ____ o 

Volym max. ./ 
40 

Loudness frän. .? 1:;:" 
Tonkontroller raka. d' 
Balans centrerad. / ,' ---1 

50 

60 

Aesistiv belastning 8 ohm. .-::. ... 
70 ' ,~ Utgängsspänning 

\ :·.10V (12,5 WI konstant. .< .. ' 
801~~~=r~~~~~~----f--------1 

OO,L-----~------~------~l~O'~----H-z~ 
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Talsystemen - grundenfiir all 
djupare kunskap om datortekni
ken! 

Inte heller subtraktion med 8 går. Vi 
skriver O. 

Nästa tal i serien, 4. kan subtraheras 
från 6. Vi skriver 1. Rest 6 - 4 = 2. 

Resten 2 kan subtraheras med nästa tal 
i serien, nämligen 2. Vi skriver 1. Rest O. 

Resten O subtraheras med det minsta 
talet i serien, 2° = I. Det går ej att utföra 
och vi skriver O. 

Sammanställer vi de givna talen får vi 
10000110, vilket också var det tal vi sök
te. 

Omvandling möjlig 
genom division 

Det finns ytterligare en metod för om
vandling från decimalt till binärt tal: Dela 
kontinuerligt med 2 och notera resterna. 
Den första divisionen ger den minst signi
fikanta siffran. 

Låt oss åter ta exemplet 134. 

134/ 2 = 
67/ 2 = 
33/ 2 = 
16/ 2 = 
8/ 2 = 
4/ 2 = 
2/2 = 
1/2 = 

Kvot 
67 
33 
16 
8 
4 
2 
I 
O 

Vi får även här resultatet 

Omvandling av tal 
mindre än ett 

Rest 
+ O 
+ 1 
+ I 
+ O 
+ O 
+ O 
+ O 
+ I 

10000110. 

Tal mindre än ett kan naturligtvis även 
förekomma i binär form. Tag som exem-

vår dator ha ett omvandlingsprogram. en 
interpretator. Detta kan ligga i ett ROM. 
PROM eller matas in i RAM från kas
settspelare, remsläsare e dyl. I vårt block
schema.fig 2, förekommer ett block som 
är betecknat PIA. Beteckningen står för 
Parallell lnterface Adapter, vilket innebär 
att data kan in- och utmatas i parallell 
form. Kontrolledningarna ger informa
tion om in- eller utläsning. En annan typ 
av in/ utmatningskrets är ACIA som står 
för Asynchronous Communications ln 
terface Adapter. Denna är avsedd för da
taöverföring i serie med asynkron överfö
ring. Det innebär, att data i sig triggar 
klockgeneratorn för inmatning av databi 
tarna. Vid synkron överföring har man en 
separat klockpuls vid överföringen. Kret-
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Tabell I 
Sifferpresentationen i olika talsystem 

Binär oktal decimal 

0000 o o 
0001 I I 
0010 2 2 
0011 3 3 
0100 4 4 
0101 5 5 
0110 6 6 
0111 7 7 
1000 10 8 
1001 II 9 
1010 12 10 
1011 13 II 
1100 14 12 
1101 15 13 
1110 16 14 
1111 17 15 

pel det binära talet 0.101. Det betyder 
I . 2- 1 + O . 2-2 + I . 2- 3 eller l . 1/ 2 + 
O' 1/4 + l ' 1/8. Detta ger alltså 0.5 + 
0.125 = 0,625. 

Går vi åt andra hållet. d v s om vi har 
talet 0.625 (decimalt) och vill omvandla 
det till den binära motsvarigheten förfar 
vi enligt följande: 

Vi börjar med att multiplicera med 2; 
0.625 . 2 = 1.250. Ettan till vänster tar vi 
tillvara. och den kommer då att stå när
mast till höger om kommat i det binära 
talet. Resten av talet. d v s 0.250. multi
plicerar vi åter med 2 och får 0.500. Nol
lan sätter vi till höger om vår etta och 
multiplicerar sedan 0.500 med 2. och får 
1,000. Vi sparar ettan och sätter den till 
höger om nollan i vårt binärtal. Eftersom 
vi inte kan multiplicera med 0.000 är ope
rationen avslutad. 

Sammanställer vi delresultaten får vi 
0.1 O 1. 

Binära tal otympliga 
Hexadecimala tal bättre 

Datorer arbetar som sagt med binära 
tal. och skall vi programmera med dessa 
blir det hela ganska svarhanterligt. Där
för har man i många datasystem hexade
cimal inmatning. I vårt tidigare exempel 

sar för detta brukar betecknas SSDA 
(Synchronous S~rial Data Adapter). 

Olika långa instruktioner: 
Ett, två eller tre ord 

Till varje mikroprocessortyp hör ett in
struktionsschema. Som exempel visar vi i 
fig 4 instruktionerna för 6800. Låt oss 
sätta in 86. som vi hade i vårt program. i 
schemat. Den vänstra spalten anger den 
mest signifikanta biten (8) och den övre 
raden svarar mot den minst signifikanta 
biten (6). I korsningspunkten läser vi 
LDA A. Under detta står (IM M), som in
nebär att inläsningen sker omedelbart. 

Den andra instruktionen i vårt pro
gram, 7E. finner vi i korsningspunkten för 

hexadecimal BeD 

o o 
I I 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
A Ej tillåtet tal 
B Ej tillåtet tal 
C Ej tillåtet tal 
D Ej tillåtet tal 
E Ej tillåtet tal 
F Ej tillåtet tal 

hade vi decimaltalet 134. Det heter alltså 
10000 I 10 i den binära versionen. 

Den hexadecimala versionen lyder 86. 
För att inte denna skall förväxlas med ett 
decimalt tal brukar man skriva 86 16, H'86 
eller $86. Genom att hexadecimalsyste
met innehåller 16 symboler. O. 1. 2, 3. 4. 
5.6. 7, 8.9, A. B. C, D, E och F, blir det 
fråga om korta tal. kortare än i decimal
systemet. En fördel framför detta är att 
hexadecimala tal enkelt kan omvandlas 
till binära tal och tvärt om .. 

Låt oss ta vårt tidigare exempel. talet 
1000 O 110. Vi grupperar talet i grupper 
om fyra siffror. Varje 4-grupp motsvarar 
ett hexadecimalt tal. Talet 1000 motsva
ras av 8 och 0110 av 6. 

Vårt hexadecimala tal heter alltså 86. 
Detta bör vi läsa som "åtta sex. hexade
cimalt" . Läs ej "åttiosex". det kan ge 
upphov till förväxlingar med decimala 
tal. För säkerhets skull skriver vi H '86 
(86 16 eller $86). 

Tabell I visar de olika talsystemen i 
jämförelse. Vi ser här också att det oktala 
systemet här har 8 som bas. Lägg märke 
till att 10 i oktalsystemet betyder 9 i de
cimalsystemet och att 10 i hexadecimal
systemet betyder 16 i decimalsystemet. 
H'20 betyder 32 10 osv. 

7 och E där vi läser J MP (EXT). Denna 
har utsträckt adressering och omfattar to
talt 3 bytes. 

Man skall lägga märke till att instruk
tionerna alltså har olika längd. Komman
dot följs av 2. I eller ingen adress. Tillver
karnas dokumentation anger längden och 
betydelsen av instruktionerna. Oftast må
ste man ha tillgång till mer uppgifter än 
vad som visas i fig 4, vilka flaggor som 
påverkas mm. 

V i skall här inte gå närmare in på pro
grammering i maskinkod. Vi återkommer 
med mer om detta i ett senare RT-num
mer. Men med de här enkla exemplen 
hoppas vi att begreppen klarnat lite ifråga 
om det grundläggande. G L 

• 



~----Hexkod----~ 

-r-----t Skrivbara 
-+---+- tecken 

t---t-Kontrolltecken för 
+--------+- yttre utrustning 

+-- +- Kontrolltecken 
+--:.14- för skrivare 

t----t Koder som genereras av tangent
~ bord, men som ej skrivs ut 

Decimal kodning 
i sextonsystemet 

Avkodar vi 4 bitar, får vi alltså en 
hexadecimal siffra från O till F. Ibland an
vänder man avkodning enligt BeD (Bin"a
ry Coded Decimal). Detta innebär, att 4 
bitar avkodas, men man tar då bara till
vara siffrorna 0-9. Resten, d v s A, B, e , 
D , E och F används icke. Med l byte (8 
bitar) kan man alltså representera deci
mala tal från 00 - 99. Man förlorar som 
synes ganska mycket, men in- och utmat
ning av tal förenklas. 

Addering enkelt förfarande 
Subtrahering mera speciellt 

Addering av binära tal sker ungefär 
som för decimala tal. Låross ta ett exem
pel: De decimala talen 9 och l skall ad
deras, d v s binärtalen 1001 och 0001. Vi 
ställer upp dem enligt följande: 

1 
1001 

+ 0001 
1010 

och 1 är 10, därför skriver vi O i den 
högra kolumnen och får l som minnes
siffra. 

Ett ytterligare exempel visar att det inte 
är svårt att addera binära tal: 

Decimaltalen 9, l och 3 skall adderas. 
Vi skriver: 

l 
1001 

0001 

+ 0011 
1101 

Subtraktionen är i och för sig inte hel
ler svår att genomföra : 

1001 

0001 
1000 

Det är bara en nackdel med detta förfa
rande, vårt datorsystem kan inte lagra el
ler behandla minustecknet. I stället till
lämpar man principen komplementära 
tal. 

Principen innebär i stort att man adde
rar två tal där det ena talet är negativt 
(komplementärt). 

Med tre bitar kan vi presentera åtta oli
ka binära tal: 
000 = O 
001 = l 
010 = 2 
011 = 3 
100 = 4 
101 = 5 
110 = 6 
111 = 7 

En annan variant är att lägga talen 
kring O och låta dessa vara positiva eller 
negativa: 

Mikrodatorn som hobby 

Tabell 2. ASCII-kod. Denna används vanligen i 
snittet mellan en dator och en alfanumerisk termi
nal. 

100 = - 4 
101 = - 3 
110 = - 2 
111 = - l 
000 = O 
001 = l 
010 = 2 
011 = 3 

Den första biten i detta tal kallas tec
kenbit. Denna är O om talet är positivt 
och l om talet är negativt. 

Omvandlingen av positiva tal till nega
tiva är enkel att utföra. Man byter ettor 
mot nollor och nollor mot ettor och får då 
något som kallas ettkomplement. Däref
ter lägger man till en etta i den minst sig
nifikanta siffran (d v s den siffran som lig
ger längst till höger - den minst värda 
siffran). Vi får då ett tal som kallas två
komplement. Det är detta vi skall använ
da i vår dator. 

N är vi adderar två tal, t ex 011 (310) 
och 111 ( - 110) kommer vi ju att få 1010 
som svar. Eftersom vi arbetar med bara 
tre bitar i exemplet, tar vi oss friheten att 
"kasta bort" den uppkomna ettan. 

Addition av två BeD-tal kan inte utan 
vidare göras. Vi skall inte gå in på meto
diken för detta, utan i stället konstatera 
att det sköter vår dator (6800) genom en 
speciell instruktion som heter DAA (= 
decimal justering). 

Vi skall inte fördjupa oss mer i talsys
temen, även om mycket mer finns att 
nämna. Viktigt är att vi lär oss grunderna 
för talsystemen, mikrodatorns funktion 
och litet om dess programmering. Nästa 
steg blir att bygga vårt utvecklingssystem 
och använda det. Då lär vi oss snart hur 
det hela fungerar - och då är vi mogna 
för vidareutbildning. Man får dock räkna 
med att inget är serverat på fat. Många 
misstag kommer att göras och gott resul
tat förutsätter en myckenhet av tid och 
arbete av sin utövare. 

När begreppen börjar klarna blir mik
rodatorsystemet ett användbart instru
ment för seriösa tillämpningar eller för 
roande experiment. G L 

• 
Referenslitteratur: 
LILLIESKÖLD, G: Introduktion till di
gitaltekniken, Radio & Television 1973, 
nr 3, 5, 6/7 och 8. 
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Från utvecklingssystem 
till dator för Basic - del l 

• • Intresset för mikrodatorer i hem- och 
hobby tillämpningar är stort, visar det sig 
efter artiklarna i RT nr 5, 6/7 och 8. Des
sa artiklar bygger på en s;)ecifik dator
byggsats. IMSAI 8080. Man kan i prin
cip bygga denna utan att egentligen behö
va lära in hur den fungerar internt. Är 
man i huvudsak intresserad av datorns 
användning. dess programmering, är det
ta ett utmärkt alternativ som snabbt leder 
till resultat. 

Om man är mera intresserad av att lära 
hur tekniken bakom en mikrodator funge
rar kan det vara lämpligare att starta med 
någon av de introduktionssatser som mik
rodatortillverkarna erbjuder. Många av 
dessa utgör självständiga enheter med ett 
litet, begränsat tangentbord för inmatning 
av hexadecimal kod och några sifferindi
katorer för registrering av adress. data 
och registerinnehåll. 

En kort presentation av några sådana 
satser gjordes i RT nr 5. Priserna ligger 
kring l 500 kr med variationer uppåt och 
nedåt (och med varierande möjligheter). 

I princip är ett sådant kort tillräckligt 
för att man skall kunna arbeta med enkla
re program för att lära mikrodatorns 
funktion och programmering. En del av 
dessa system kräver för en "nybörjare" 
komplicerade startprocedurer. Andra in
nehåller ett litet program för in- och ut
matning. så att användaren direkt kan 
bruka utrustningen och lära sig den. Ett 
sådant system är Motorolas MEK 6800 
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Fig 1. MOlorola Evalualion Kil Il levereras i en vanlig pärm enl bilden. Till höger ser vi mikrodatorkortel 
i byggsats. 

D2, eller som det även kallas "Evaluation 
Kit II". vilket innehåller programmet 
JBUG. ett litet tangentbord för hexadeci
mal kod och 4 + 2 sifferindikatorer för 
adress resp data och registerinnehåll. 

Vi bygger ut 
Motorola-satsen 

Vi skall i denna artikelserie beskriva 
hur detta kort kan byggas ut med diverse 
funktioner för att så småningom bli en 
Basic-maskin. 

Låt oss f6rklara vad vi menar med be
greppe t Basic-maskin: Det innebär. att 
vår dator har så stor kapacitet att den kan 
arbeta med ett högnivåspråk av typen Ba
sic. Med en dator i den storleken kan vi 
även arbeta med Editor och Assemb/er. 
och vi slipper alltså att arbeta i maskin
kod. Programmet skrivs därmed i Mne
monics och symboler med hjälp av edi
torn och sedan låter vi assemblern genere
ra maskinkoden. Vi får då dessutom en 
listning av programmet som dokumenta
tion. 

Användning av Editor och Assembler 
kräver en minneskapacitet av 8 kbyte. 

Olika stora 
Basic-program 

Basic finns i en mängd varianter från 2 
kbyte till 8 kbyte. Det minnesutrymme 
som då avses är det som själva Basic
interpretatorn tar. Man kan möjligen fä in 
ett eget litet program, men för att man 

skall kunna utnyttja datorns kapacitet för 
ett användbart program bör ett betydligt 
större minne komma ifråga. 

Den Basic-interpretator som följer ve
dertagen standard tar i sig 8 kbyte min
nesarea. Detta innebär, att 12 kbyte be
hövs för att man skall få plats med det 
egna programmet. Vi rekommenderar 
dock 16 kbyte! Ett sådant minne kommer 
att beskrivas i ett kommande nummer. I 
sammanhanget bör nämnas att minnet är 
den bit som kostar mest i datorn; mellan 
1000 och 4500 kr, beroende på kapaci
tet. 

Användningen av ett högnivåspråk 
kräver en alfanumerisk terminal. Överfö
ringen av data till och från denna följer 
vanligen ASCII-koden. Därför måste vi 
byta ut vårt ROM med JBUG och ersätta 
detta med ett annat ROM som medger 
anslutning mot ASII-terminal, t ex ROM 
med Mikbug eller Minibug II. Kostnaden 
för utbyggnaden ligger i storleksordning
en 700 kr. Ombyggnaden kommer att be
skrivas i nästa avsnitt av artikelserien. 

Ett avsnitt kommer att presentera en 
mikrodatorbestyckad terminal avsedd att 
kopplas till en vanlig TV -mottagare eller 
videornonitor och ett tangentbord med 
ASCII-kod. Kostnaden uppgår till 
2000-2500 kr. 

Som avslutning kommer speciella ap
plikationsprogram att behandlas. 

Vi kommer efter utbyggnaden inte 
längre att ha någon nytta av tangentbor-



Mikrodatorn som hobby 

• I en ny artikelserie skall vi med utgångspunkt i ett utvecklingssystemjör en mikrodator beskriva 
en utbyggnad till en hobbydator med B asickapacitet. 

• Föreliggande avsnitt behandlar utvecklingssystemet, så som det är uppbyggt i originaluiförande. 
• Författare är Jörgen Dahlberg, Digitronic, och Gunnar Lilliesköld, RT. 

l t \. 'fl H P H V 

.................. ------ - - - --
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Fig 2, Delarna}Or tangentbordet och silferindikatorerna ligger }Orpackade så här. Under dessa ligger 
kretskortet som är av glasfiberlaminat med genompläterade hål och screentryckta komponentplaceringar. 

det och indikatorerna på kortet, men 
bandspelaranpassningen som sitter på 
detta kort kommer att användas i fortsätt
ningen. 

Den kassettbandspelare som ansluts till 
utrustningen skall ha en lågohmig utgång 
som kan ge mer än 3 Vu. Lämpligen sker 
anslutningen till extra högtalaruttag. 

Ett bra fungerande exempel är Philips 
N 2215. Den nya N 2208 kan ej användas 
utan modifiering. Orsaken är att man i 
serie med högtalarutgången har 18 kohm. 
Högtalaren kan inte heller kopplas bort. 
Lämpligen kopplar man in en strömbry
tare och en extra kontakt. 

I princip skulle vi kunna ha valt ett 
kort utan tangenter och indikatorer. men 
då skulle vi gått miste om inlärningsmo
mentet. Dessa funktioner har man även 
nytta av vid kontrollen av kortet sedan 
det byggts färdigt. 

Det är nämligen inte säkert att det hela 
fungerar genast. Vi hade problem med att 
en avkopplingskondensator var kortslu 
ten (troligen som följd av för mycket vär
me vid inlödningen). Andra problem som 
felaktiga kretsar blir lättare att finna om 
vi på något sätt kan mata in och ut data. 

De mikrodatorkort som förekommer 
på marknaden utan tangentbord och dis
play är avsedda för en terminal av typen 
Teletype. Terminalerna är tyvärr svara 
att få tag på till rimliga priser. Det är inte 
ovanligt att man får betala 5 000 kr för en 
begagnad enhet. Därför skall vi här sikta 

in oss på utmatning på en vanlig TV-mot
tagare och ett alfanumeriskt tangentbord 
med ASCII-kod, vilket är ett prisbilligare 
alternativ. 

Låt oss börja med en kort genomgång 
av Motorola M 6800 D2-systemet. 

Uppbyggnad på två kort 
med kassettbandanpassning 

Systemet är uppbyggt på två kort, där 
det ena innehåller mikrodator, klockgene
rator, ROM för JBUG, två RAM (128 X 
8 bit), in- och utkretsar av typen PIA (Pa
rallell Interface Adapter) och ACIA 
(Asynchronous Interface Adapter) och 
det andra innehåller tangentbord för 
hexadecimal kod plus åtta ytterligare 
tangenter för specialkommandon, två in
dikatorer för data resp register innehåll 
och fyra indikatorer för data med tillhö
rande logik. På det senare kortet sitter 
även anpassningen för kassettbandspela
re. Överföringen till och från denna följer 
en numera accepterad standard för ho b
by tillämpningar: "Kansas City Interface 
Standard". Standarden kom till vid ett 
symposium i Kansas City, Missouri. som 
hölls i november 1975 på initiativ av da
tatidskriften Byte Magazine. (Svensk re
presentant: Pelco, Box 453, 194 04 U pp
lands Väsby. tel 0760/858 73.) 
• Standarden innebär att en logisk etta 
är kodad som åtta perioder med frekven
sen 2 400 Hz och en logisk nolla är ko
dad med fyra perioder och frekvensen 

l 200 Hz. 
• Ett mottaget tecken består aven nolla 
som startbit, åtta databitar och två eller 
flera ettor som stopp bit. 
• Intervallet mellan två tecken är tid
mässigt ospecificerat och sker med 2 400 
Hz. 
• Varje or&! registreras med minsta sig
nifikanta biten först och den största signi
fikanta biten sist. 
• Data är organiserad i block med god
tyckligt valbar längd och föregås av 
minst fem sekunders 2400 Hz signal. 
• Datainformation får inte spelas in 
förrän efter 30 sekunder från bandänden. 

Hur anpassningen till systemspråket 
sker framgår av manualen till MEK 6800 
D2. 

Pärm innehåller 
hela byggsatsen! 

Denna utvecklingssats säljs i form av 
en pärm med kretskort, komponenter och 
dokumentation. Den senare består av tre 
böcker: Databok för systemets kretsar, 
programmeringsmanual och en manual 
som beskriver utvecklingssystemet. 

Kretskort av dubbellaminattyp med ge
nompläterade hål och påtryckt kompo
nentplacering samt komponenter ingår, 
men den som väntar sig en utförlig be
skrivning å-la Heathkit blir besviken. Hur 
sammanställningen skall ske får man 
själv lista ut med hjälp av scheman, kom
ponentplacering och stycklistor. De två 
senare borde ligga i boken, så att de sam
tidigt kunde studeras! 

En van byggare monterar och löder 
korten på en kväll, men vi vill kraftigt av
råda från hastverk. Felaktigheter i ett 
mikrodatorsystem kan vara mycket svåra 
att lokalisera. Då krävs ju även det att 
man har god kunskap om systemets funk 
tion. något som vi ju skulle lära oss med 
systemet. 

Ledningsmönstret är fint och det är tätt 
mellan ledarna och genompläteringarna. 
Var noggrann vid lödningen, sa att inga 
bryggor uppstår! Genomlys kortet efter 
sammanställningen, så överbryggningar 
lätt kan upptäckas. Gör denna kontroll 
noggrant innan matningsspänningen 
kopplas in. 

Var försiktig vid monteringen av MOS- ..... 
kretsarna så att dessa inte förstörs av sta- ..... 
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Var kan man köpa materielen? 
Det utvecklingssystem som här beskrivs. M%rala Evalua/ion Ki/ II, säljs av 

Digitronie, Box 127, 19401 Upplands Väsby tel 0760/836 70. 
Firman är detaljdistributör av Motorolas mikrodatorkretsar och utfOr även 

service på enheter som ej fungerar. Komponenter, kretskort och programvara 
kommer att säljas for den utbyggnad till "stor dator" med Basickapacitet som 
skall beskrivas i en serie RT-artiklar. 

Enheterna kommer dessutom att finnas tillgängl iga i färdigbyggda och testa
de utfOranden. 

tisk elektricitet! 
Utrustningen drivs med + 5 V och 

drar < 1 A i det utförande som satsen 
levereras. Vid fullständig utbyggnad av 
originalkortet stiger strömbehovet till 2 
A. 

Det kretskort som bl a rymmer mikro
processorn kan expanderas med program
merbara ROM av två typer: PROM en
ligt principen "fuseable link" eller 
EP ROM. som är elektriskt programmer
bar och som kan raderas och återpro
grammeras. PROM kräver bara + 5 V. 
men fOrEPROM måste man komplettera 
med spänningarna + 12 och - 5 V. Övri
ga expansionsmöjligheter är två RAM 
med 128 X 8 bit (MCM 6810), tre buffrar 
(MC 8T97) och två dubbelriktade buffrar 
(MCM 8T26). Buffringarna är nödvändi
ga om detta kretskort skall ingå i ett stör
re system. Vi skall vid vår utbyggnad ga i 
stort sett samma väg. Det enda som skil 
jer sig är signalen RAM som inte an
vänds. 

Kraftaggregat 
måste byggas 

Kraftaggregat saknas i byggsatsen. För 
att få i gång datorsatsen krävs bara + 5 
V. < l A. vilket åstadkommes med en 
fast regulator av typen LM 309K eller 
liknande. Skall man bygga ut datorsatsen 
behövs flera spänningar och mera ström. 
Vi rekommenderar 5 A. +5 V. 2 A. + 12 
V och 1 A vid - 12 V. Exempel på dessa 
aggregat kommer att beskrivas i ett kom
mande nummer av RT. 

Utbyggnaden av datorsatsen kräver nå
gon form av kablage mellan korten. Detta 
kommer att utföras som ett moderkort 
som förses med kontakter för övriga kort. 
Sammankopplingen sker med ett buss
system. 

Knappar finns 
for kommandon 

Förutom tangentbordets 16 knappar 
för inmatning av hexadecimala tal (O - F) 
finns det åtta tangenter för specialkom
mandon. Vissa föregås aven adress som 
vi här märker ut med XXXX (de 4 ad
ressbitarna). Utrustningens kommandon 
är: 

XXXX M - Undersök och förändra 
minnesinnehållet. 
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Not Used 

JBUG Monitor Prag 

Optional ROM 
----------------

or PROM 

128 Bytes RAM (JBUG Scratch) . 

PIA (Keyboard Interface) 

ACIA (Cassette Interface) 

PIA 

Optional ROM 

----------------
or'PROM 

Optional 256 Bytes RAM 

256 Bytes RAM 

FFFF 

E400 

EOOO 
C800 

COOO 
A080 

AOOO 

8024 

8020 

8009 

8008 

8004 

6800 

6400 

6000 

0100 

0000 

E - Återgå till kommandoläge. Detta 
indikeras med ett streck på vänstra siffer
indikatorn när man befinner sig i JBUG. 
Stegningen sker med G-knappen. 

R - Undersök mikroprocessorns olika 
register P. X. A. B. CC och S. (Närmare 
information om dessa kan hämtas från 
"System design data" som medföljer 
byggsatsen.) 

G - Efter kommandot XXXX M sker 
stegning genom. RAM-arean med G
knappen. 

Adressen ökar då med 1 för varje steg. 
Observera skillnaden gentemot nästa 
kommando! 

XXXX G - Gå till ett specifikt pro
gram och börja exekvera det tänkta pro
grammet. (G föregås av startadressen 
XXXX.) 

p - Mata ut data från minnet till 
bandspelaren. Startadress i cell A002 
(MS), A003 (LS) och slutadress i A004 ..... 
(MS), A005 (LS). III"'" 

Tabell l. Här ser vi vilka adresser olika enheter 
har i systemet. Adresserna är angivna med hexa
decimal kod. Se artikeln om talsystem i detta num
mer! 

Tabell 2. Adressbussens ledningar AO till A15 av
kodas enligt denna tabellför aU lägga olika enhe
ter på adresser enligt tabell l. 
X = Avkodningen sker i den enhet som är adres

serad. 
• = Erfordras, men avkodas id av den adressera

de enheten. 
+ = Avkodas genom valbart tillägg av ett RAM 

med storleken 2KX8 bitar. 

SIGNALS DECODED 

DEVlCE ADDRESSES </02 R/W SYMBOL VMA Al5 Al4 AB All All AlO A9 A8 A7 A6 A5 A4 AJ A2 Al AO 

ROM EOOO·E3FF I I ROM = I I I I x x x x x x x x x x 

PROM Cooo.C3FF PROM = I I I o + x x x x x x x x x x 

RAM (Stack) AOOO·A07F I x STACK = I I o I o o o x x x x x x x 

PIA 8020-8023 I , VO = I I o o I O' O' x x 

ACIA 8008-8009 I , VO = I I o o O' I O' x 

PIA 8004-8007 I x VO = I I o o i O' O' I x x 

PROM 6000-7FFF 617 = I o I I + x x x x x x x x x x 

USER 4000-5FFF 4/5 = I o I o 
USER 2000.3FFF 2/3 = I o o I 

RAM (Use,) 0000-007F I , RAM = I o o o o o o x x x x x x x 

RAM (u .. ,) oo80-00FF I \ RAM = I () o o o o I i x x x x x x 

RAM (Use,) 0100-017F I x RAM = I o o o I) I o x x x x x x x 

RAM (Use,) 0180-01FF I x RAM = I o o o o I I x x x x x x x -



FÖR SÄKERHETS SKULL 
För säkerhets skull har tekniken hämtats från -
USA- Harold Weinberg, en av Amerikas främsta 
experter inom hemelektronik, formgivningen 

. från Frankrike - Alain Carre' från den välkända 
Pierre Cardin koncernen, och produktions
tekniken från Japan - Toshiro Vasamura, en av 
Japans främsta inom produktionsteknologin. 

Förstärkare AS 3300 

2X55 W i 8 ohm, 20-20.000 IIz vid 0. 1% THD 
THD, IM distortion 0.1 % vid full uteffekt. 
Effektbandbredd: 5-40.000 Hz. 

Förstärkare AS 1100 

2X40 W i 8 ohm, 20- 20.000 Hz vid 0.1 % THD 
THD, IM distortion 0. 1% vid full uteffekt. 
Effektbandbredd: 10-35.000 Hz. 

SECURITY PANEL 

HEAT 

CLIPPING · 

PROTECTlON 

FÖR 
SÄKER
HETS 
SKULL! 

Receiver RS 440 

2X55 W i 8 ohm, 20-20.000 Hz vid 0, 1% THD 
THD, IM distortion 0.1 % vid full uteffekt. 
Effektbandbredd: 5- 40.000 Hz. 
FM-känslighet: Mono: 10.3 dB f, Stereo: 18.0 dBf. 

Receiver RS 220 

2X40 W i 8 ohm, 20-20.UOO Hz vid 0.1 % THD 
THD, IM distortion 0.1 % vid full uteffekt. 
Effektbandbredd: 10-35.000 Hz. 
FM-känslighet: Mono: 11.2 dBf Stereo: 19.0 dBf. 

Efter sex års arbete och forskning i Frankrike, 
växte så slutligen SETTON produkten fram
ett i nternationellt samarbete hade slutförts. 
Resultatet ser du härintill. 
Eftersom Amerikansk teknologi använts, är det 
en logisk följd att SETTONS utvecklingscenter 
finns i USA - iRonkonkoma, N.V. 

Att SETTONS valspråk lyder -
"Towards perfection", behöver ej ifrågasättas. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
.Var vänlig sänd mig katalog över Settonprodukterna . • 

• • 
• Namn ........................................... ............................ . 

• • Adress ........... ... ...................................................... .. 
• RT 977 • · .......................................... ... ................................... . 
.SEPTRONIC AB,Box 4054,42104 Västra Frölunda. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Informationstjänst 5 
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FM -stereogenerator 
med professionella data 
Av ÄKEHOLM 

& a 

<{::[ Stereoradioepoken är snart ifulIt sving, så att säga, och ifterfrågan på goda FM-mottagare stiger. Stereoradions tre kanaler 
är en oövertrqJfat mångsidig och varaktig programkälla! 
<{::[ Men alla slags trimnings- och servicearbeten på FM-radiodelarna kräver också tillgång till kvalificerade instrument -
bland annat en exakt signal generator, som kan lämna stereo-kodad signal av hög spektral renhet och stabilitet. 
<{::[ Detta klarar inte ens större radioverkstäder i dag, tyvärr. På det hållet går man oforberedd på kraven in i stereoåldern. 
<{::[ Mot den bakgrunden har RT låtit konstruktören Åke Holm projektera en ny, liten och god stereogenerator - den ligger 
datamässigt punktvis i klass med exklusiva laboratorieinstrument! 
<{::[ De flrnämliga prestanda och den relativt komplexa uppbyggnaden kan inte klaras inom en lågprisram - men något bättre 
alternativ vet åtminstone inte RT om! 
<{::[ Se omslaget! 

•• Eftersom hela det svenska FM-nätet håller på 
att byggas ut för qereo är det hög tid, tycker vi, att 
presentera en t- '~;beskrivning på en god FM-ste
reogenera10r. En , adan generator har man stor an
vändning a,· ,id reparation och trimning av stereo
dekodrar och FM -mottagare samt vid demonstra
tion av FM -receivers i butiker. 

Det finns i dag ett stort urval stereogeneratorer 
på marknaden. Tyvärr. eller rättare sagt som tur 
är. är FM-mottagarna sa pass bra att det är stereo
generatorn som hittills har satt gränsen för lyss-

Fig 2. Oscillogram visande de tre signalerna som 
tillsammans utgör den kompletta stereosignalen 
(A). M -signal (B), S -signa/före lågpas~ltret (C) 
och pi/ottonen 19 kR .. (D). 

Fig J. Spektrumanalys av MPX-signa/en (A ifig 
2). Vid 5 kR .. syns M-signalen, vid 19 kR .. pilotto
nen, vid JJ IcH .. det undre sidbandet på S-signalen, 
vid 38 kR .. bärvågsresterna och vid 43 kR .. det 
övre sidbandet på S -signalen. O dB-nivån mot
svarar 22,5 kR .. sving. 
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Fig 4. Spektrumanalys av signalenjrån 70 H .. 
oscillatorn. 

o 

2 3 45kHz 
Fig 5. Spektrumanalys av signalenjrån J kR .. 
oscillatorn. 

Fig 6. Spektrumanalys av signalenjrån 5 kR .. 
oscillatorn. 

o 2 3 4kHz 
Fig 7. Spektrumanalys av utsignalen vid inmat
ning av J kR .. ton på extern-ingången. ÖVertoner
na ligger samtliga under -80 dB strecket. 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 1820kHz 
Fig 8. Brusnivån på MPX-utgängen mätt med 
spektrumanalysator. Den övre kurvan är uppmätt 
lir{järt och den undre kurvan är uppmätt med 
vägning~lter A. 

dBO 
-2 

-6 

Fig 9. Frekvenskurvanför lågpas~ltret Ll-L4. 
Den vänstra skalan avser den undre kurvan och 
den högra ska/an avser den övre kurvan. 
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Verkligheten, när den är som bäst. 

tfn: 042-116096-97 
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t-

1 

o 

-l= 17-1,.. ... -I. 
Fig 10. De båda kretskortens undersida i skala l :1. Korten har måtten 132 X 172 mm resp 25 X 132 mm. 

ningskvaliten. För att ge ett rättvisande lyssnings
intryck bör ju signalkällan vara den som har de 
bästa mätvärdena. Det går ju inte att jämföra olika 
högtalare om man lyssnar på dåliga skivor genom 
en usel förstärkare. Det blir ett prov utan värde. 

Den stereogenerator som här beskrivs är en vi
dareutveckling av den i RT 1973 nr 9 beskrivna. 
De data som den konstruktionen uppvisade har 
förbättrats genom användandet av nya komponen
ter och en något ändrad kretskortslayout. Prestan
da är nu punktvis - på viktiga avsnitt - helt i 
klass med också mycket dyra specialinstruments. 

l detta nummer av RT beskrivs principschemat 
och redovisning av mätvärdena. 

l nästa RT skall vi presentera monteringen och 
intrimningen av stereogeneratorn . 

Elektrisk funktion 
En stereosignal är uppbyggd av tre olika signa

ler. Den första kallas M-signal och är helt enkelt 
summan av vänster och höger ingångskanal. 
M-signalen täcker frekvensspektrumet 20Hz - 15 
kHz och är den signal, som används vid monolyss
ning på en stereosändn ing, se fig 2. 

Den andra signalen kallas S-signal och är skill 
naden mellan vänster och höger kanal. Denna 
skillnadssignal är en amplitudmodulerad 38 kHz 
signal med undertryckt bärvåg. S-signalen täcker 
frekvensspektrum 23 - 53 kHz. Den tredje signalen 
är pilottonen på 19 kHz. vilken används för att 
stereodekodern i mottagaren skall kunna demodu
Iera S-signalen, så att vänster och höger kanal kan 

återv innas. En spektrumanalys av utsignalen åter
ges ifig 3. 

Principschemat återfinns i fig l . Stereosignalen 
kan moduleras med en yttre signal eller från någon 
av de tre inbyggda oscillatorerna IC I - IC3. Dessa 
är av typ Wienbrygga med amplitudstabilisering i 
form av var sitt NTC-motstånd. Utsignalerna från 
dessa oscillatorer visas ifig. 4. 5 och 6. Omkoppla
ren S I for signalval är kopplad så att man skall 
kunna få olika signaler på de båda kanalerna ge
nom att trycka in två tangenter_ 

l de båda IC-kretsarna lC4 och lC5 sker för
stärkning och diskantkorrektion (preemphasis)_ 
Via motstånden R34 och R35 summerar man 
vänster och höger kanal och får på så sätt M-sig- ...... 
nalen_ Denna matas sedan vidare via R36 och R3 7 "... 
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Dagens FM-tuners ställer höga krav på instrumentering for seryice och trimning, något som 
dessvä"e stora delar av de ,verkstäder somfackhandeln och leveranssidan litar till icke kan möta. 
En god professionell signalgenerator for FM-stereo, i stil med den Sound Technology som RT-Iab 
använder - se omslaget - kostar ca 10000 kronor. , 
Det här bygget som RT for fram ger kanske intefullt ut sådana resurser, men användbarheten är 
inte desto mindre mycket hög och data är på viktiga punkter av högsta klass. Beräknad kostnad 
for komplett sats kommer att röra sig om tusen.lappen ca. 

till summaförstärkaren IC7. C 18 är avsedd för fas -
korrektion mellan M- och S-kanal. . 

Frän IC4 och ICS matas även signalerna till 
IC6. vilken är en balanserad modulator. Utsigna
len från IC6 matas via emitterföljaren T l och trim
poten RS5 till summaforstärkaren IC 7. De båda 
trimpotarna R39 och R42 används för intrimning 
av bärvågsundertryckningen med respektive utan 

o • O 
O O 

••• 
O 

• 

insignal. 
Bärvågen till IC6 kommer från frekvensdelaren 

IC9. vilken matas med 1216 kHz signal frän kris
talloscillatorn X l/T2 via pulsformarsteget T3. IC 9 
är en 7-stegs CMOS-rippelräknare vilken även 
lämnar 19 kHz signal till pilottonsförstärkaren 
T4/T5 . Lågpassfiltret R 7l/C42/ R 72/ C43 dämpar 
överton~rna hos 19 kHz kantvågen. T4 är en av-

~ 
O 

O O 

•• 
IIIIIII • O O 

( 

IIIIIII 

1 l 
O O 

O 

i : 
O O 

• 
• • 

O 
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stämd förstärkare som även får tjänstgöra som fas
korrektionssteg for pilononen. L6 är en dämpkrets 
för 2:a tonen från steget T4. T5 är en emitterfölja
re. som matar R81 med vilken pilottonens ampli 
tud kan varieras 0 - 200 % med ett fast läge vid 
100 %. 

Från IC7 matas signalen till lägpassfiltret 
Li-4/C23 - 31. Detta filter dämpar övertonerna 
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Fig 11. De båda kretskortens över- .... 
sida i skala 1:1. ,. 



Philips kassetter 
harnågotsom 
inte andra har. 
Floating Foil Security. 
Ett band ska inte bara låta bra. 
Det ska också fungera utan band
trassel. Philips, som uppfann 
kompaktkassetten, är ensamma 
om att ha Floating Foil Security 
(FFS). Det är en konstruktion som 
ökar driftsäkerheten och bidrar 
till en bättre ljudkvalitet. Band
styrningen blir mer exakt och 
band hastigheten jämn från den 
första centimetern till den sista. 
Risken för bandtrassel är så gott 
som obefintlig. Tryggt att veta, 
inte minst för dig som har kassett
spelare i bilen. Skulle en 
Philips-kassett ändå krångla -
inom ett år från köpet - så får du 
en ny. Byt där du köpt den. 

Här avgörs kassettens 
verkli~a kvalitet 
Orat år ett känsligt 
instrument. Det är med 

~;"=-lO.---A' det du avgör hur t ex 

en kassettinspelning låter. Visst 
kan man mäta ljud även på andra 
sätt. Men det viktigaste är vad du 
själv hör. 

Philips har tre bandkvaliteter. 
De köps tillsammans mer än något 
annat märke i Sverige. När du 
väljer kassett, tänk på att du inte 
vinner någonting på att använda 
en bättre och oftast dyrare band
kvalitet än du har utrustning för. 

Standard - ett band i den lägre 
prisklassen. Bra för dig som har 
en vanlig okomplicerad kassett
spelare eller om du gör mindre 
krävande inspelningar. 

Super - ett band med höga pres
tanda. Lite dyrare än Standard. 
Kan användas till alla typer av 
bandspelare. 

HiFi - ett band enbart för kas-

InformatlOnstjanst 7 

settspelare med Cr02-omkopplare. 
För dig som ställer mycket höga krav 
på inspelnings- och återgivnings
kvaliteten. 

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

PHILIPS 



från den modulerade 38 kHz bärvågen så att ste
reosignalen ej får för stor bandbredd. Frekvenskur
van ror detta filter återfinns ijig. 9. 

Efter filtret kommer utgångsförstärkaren IC8. 
IC8 matar MPX-utgången 12. FM-sändaren och 
det toppvisande instrumentet U I. IC4. IC5. IC 7 
och IC8 är samtliga av typ LF 356 från National 
Semiconductor. Denna IC. som är en opamp med 
JFET-ingang. uppvisar mycket låg distorsion och 
lågt brus. Detta framgår av jig 7, som visar distor
sionen. och jig. 8 som visar brusnivån på utgången 
12. 

FM-sändaren är uppbyggd kring oscillatorn T6. 
Frekvensmodulering erhålls med kapacitansdioden 
D3. vilken matas med MPX-signalen och en varia
bel likspänning från R83. Med R83 kan utfrekven
sen varieras ± l MHz från den frekvens som in
justerats med C61. 
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Data för RT-stereogeneratorn: 
Känslighet för O d B utstyrn ing (22.5 kHz sving) vid 1 kHz insignal: 160 m V 
Distorsion vid O dB utstyrning I kHz: max 0.0 I % 

dito vid 5 kHz : max 0.0 I % 
Max utspänning vid l kHz O dB: 1.8 vo lt eff. . 
Frekvensområde utan inkopplad preemphasis: 20- 20000 Hz ± I dB 
Slörnivå relativt O dB: linjärt - 102 dB 

vägt - 108 dBA 
38 kHz bärvågsresI: - 70 dB relativt 22.5 kHz sving 
Inre modu/alion~rrekvenser: 70 Hz max 0.18 % distorsion 

l kHz max 0.03 % distorsion 
5 kHz max 0.06 % distorsion 

Övertoner till 38 kHz: mindre än - 80 dB 
Kanals.eparation: ~ 50 dB mellan 70 Hz och 10 kHz 
FM-sändare: 

Bygg själv 

HF-signa/: internt avstäm bar mellan 88 och 102 MHz. med pot pa fro ntpanelen kan frekvensen 
varieras ca ± l MHz fran det förinställda värdet. Utsignal ca 25 mV i 75 ohm 
Distorsion: max 0.1 % 
Störnivå: - 80 dBA eller bättre. 
Konlrollinstrument: Tongenerator Idestam-Almquist 

Lågpassfilter HP 
Spektrumanal ysator Tektronix 5L4N 
Vägningsfilter. di v stereodekodrar 
och FM -mottagare. 

Det toppvärdesvisande instrumentet U l består 
av två delar. Den ena är en helt inkapslad enhet 
med drivförstärkare och den andra är visarinstru
mentet med två lysdioder för indikering av + 3 dB 
och + 5 dB. Med detta instrument är det lätt att 
ställa in rätt moduleringsgrad vid yttre module-

ring. Nätdelen lämnar ± 15 volt. vilket erhålls 
från de båda IC-stabilisatorerna IC 10 och IC Il. 

I nästa avsnitt kommer. förutom komponentför
teckningen. monteringsbeskrivning och trimnings
anvisning. Vidare följer stycklistan. • 

c 
el) 

o 

Fig J 2. Komponentplaceringen på kretskorten 
samt sammankopplingen av kretskorten och 
komponenterna påfrontpanelen. Det ifiirg av
bildade mönstret är undersidans lednings
mönster , översidan visas i grått. 

t--



Lågbmsförstärkaren 
i teori och praktik 
1:J I detta arbete kommer att ingående behandlas hur manförfar vid dimensionering av en lågbrusig grammofon

förstärkare, avseddför såväl pick up-typen ''rörlig spole" som ''rörlig magnet ': 
1:J Eftersom de redovisade teorierna är allmängiltiga kan dessa även tillämpas på andraförstärkarsystem än 
de i artikeln redovisade . 

•• En förförstärkares dynamik beror av 
i huvudsak två parametrar, dels enhetens 
maximala utsignalsving och dels dess 
grundbrus. Den sistnämnda parametern 
kan uppdelas i ett antal olika brustyper. 

Termiskt brus 
I varje form av elektriskt ledande me

dium med en temperatur överstigande O" 
K, medför värmeröreisen att elektronerna 
fört1yttar sig slumpmässigt i mediet. För 
t ex ett motstånd gäller. att dess termiska 
brus (Johnson-bruset) följer sambandet i 
ekv (1). Denna. ofta benämnd Nyquists 
ek v. innebär således att en stor resistans 
alstrar en hög brusspänning. medan en 
lägre resistans alstrar en låg brusspän
nin g. 

(1) 

där Et = rms-brusspänningen i volt 

k = Boltzmanns konstant <1,38'10'23 
joule/oK) 

R = resistansen i Ohm 

T = absolut temperatur i OK 

B = brusbandbredd i Hz 

(2) 

Ek v (l) anger den brusspänning som före
ligger då resistansen ej belastas. OM man 
i stället önskar bestämma den vid kort
slutning uppkomna brusströmmen gäller 
ekv (2). Eftersom både ekv (1) och (2) 
anger brus orsakat aven slumpmässig 
elektronrörelse. är givetvis medelvärdet 
av bruset noll. 

Hage/brus (Shot noise) 
I t ex halvledarövergångar förekommer 

s k hagel brus. Detta uppkommer p g a att 
elektronerna ej rör sig i en jämn ström, 
utan kommer i form av elektronskurar. 
Storleken på brusströmmen I sn kommer 
att bero av "likströmmen" enligt den s k 
Schottky-ekvationen (3). 

Av BENGT OLWIG och STAFFAN 
WOHRNE 

(3) 

där Isn=rms-hagelbrusström i ampere 

q =elektronladdningen (1,6 . 10,19 
e) 

Ide= strömmen genom pn-övergång
en i ampere 

För att evk (3) ska gälla. måste dock föl
jande villkor vara uppföljda: 

a) Alla partiklar maste ha samma 
laddning 
b) Bandbredden B maste vara liten i 
förhållande till den tid som åtgår för 
en elektron att penetrera pn-övergang
en 
c) Varje laddningsbärare maste vara 
statistiskt oberoende av övriga ladda
de partiklar i övergängsskiktet. 
I detta sammanhang är det viktigt att 

man kommer ihag, att den vid mätning 
använda brusbandbredden måste vara sa 
pass stor. att man undviker inverkan fran 
s k flickereffekter (se nedan). Om ovan 
nämnda villkor emellertid är uppfyllda. 
föreligger ett s k vitt brus. dvs den till
gängliga bruseffekten per bandbreddsen
het är konstant. För att bruset ska fä 
slumpmässig fördelning. krävs vidare att 
ett stort antal laddningsbärare skall flyta 
genom den aktuella pn-övergången. Detta 
villkor är som regel uppfyllt redan vid 
strömmar på någon }.lA (I }.lA motsvarar 
en elektronström pa nästan 1·\OlJ elek
troner/ sekund). 

l/f-brus (Flicker-brus) 
l/ f-brus alstras i alla normala aktiva 

komponenter. Namnet l / f-brus beror av. 
att bruseffekten är omvänt proportionell 
mot frekvensen (eg P(f) = k/ fn. där k = 
effekttätheten vid l Hz. n = en konstant 
O < n ~ 2 och f = frekvensen). Denna typ 
av brus anses bl a orsakas av alstring alt 
rekombination av laddnings bärare i kom
ponentmaterialens ytskikt. Tack vare att 
man numera lyckats framställa renare 
substrat och bättre kapsling av olika 
halvledare, har l/f-bruset kunnat reduce
ras högst avsevärt i moderna transistorer. 
Vidare anses att tlickerbrus kan uppkom
ma till följd av temperaturvariationer. 

Figur 1 

Fig I. Genom all som i denna figur spegla förstär 
karens samtliga brusmekanismer till ingångssidan 
kan man göra en praktisk modell aven verklig 
förstärkare. 

En rorstärkares brusegenskaper 

Om man till en fran brussynpunkt helt 
ideal förstärkare ansluter en brusspän
ningsgenerator En i serie med förstärkar
ingangen samt en brusströmgenerator in 
parallellt över förstärkaringången. får vi 
en verklighetsanpassad brusrepresenta
tio-n aven reell förstärkare (figur 1). Om 
vi an sluter en resistans över systemets in -

Figur Ii! 

fig 2. I denna figur har förstärkaren i figur I kom· 
pletterats med en givare på ingången. För beteck· 
ningarna i figuren gäller: 

R, = givarens resistans 
R j = förstärkarens ingångsimpedans 
Ro = förstärkarens utgångsimpedans 
U, = givarens utsignal 
Uj = förstärkarens ingångsspänning 
Uo = förstärkarens utgångsspänning 
El = termiskt brus i givaren 
En = förstärkarens ingångsbrus 
Eno = brusspänning på förstärkarutgången 
In = ström brus på förstärkaringången 
Au = systemets förstärkningsfaktor 

gångspoler, kan man genom division av 
utgängsbruset med system för stärkningen 
Au erhålla värdet på det s k ekvivalenta 
ingangsbruset. Eftersom den över ingång
en anslutna resistansens brusspänning 
kan bestämmas enligt ' ekv (1). kan man 
för kretsen ifigur l beräkna den s k spek
trala brusfak torn . 

Eno2:: A u
2 [(E n2+ Et2)(Ri/Ri+Rs)2+ 

+ In2>CRsRi/Rs+Ri)2] (4) I 
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Världen över söker sig de kritiska (judvännerna alltmera till pick uperna av typen rörlig spole 
eller som de också kallas, elektrodynamiska. Man har strängt taget alltid vetat att denna princip 
är överlägsen, av flera skäl, bl a att pick upens liTfiära arbetssätt kommer närmast det förfarande 
som grammofonskivans spår är ingraverade med. Men tekniken bakom mc-avkännarna är besvärlig 
och utsatt för störningar - de magnetodynamiska pick uperna är utanjäniförelse robustare, enklare 
och mindre kritiska att anpassa. 

Om vi ritar om figur l, så att alla ak
tuella parametrar kommer med ifigur 2). 
kall ~ambandet i eh (4) uppställas. 

AS : Uo : AuRi (5) 
Us Ri+RS 

Om systemförstärkningen As definieras 
enligt ekv (5). kan slutligen det ekvivalen
ta ingångsbruset En; bestämmas enligt 
eh (6). 

E ·2 Eio2 E 2 E 2 In2R s2 (6) ni = -= s + n + 
As 2 

ur ovanslaende ekvationer kan följan · 
de slutsatser dras: 

a) Då givarresist~nsen är stor. kom
mer brusbidraget från In att dominera 

b) Då givarresistansen Rs är liten. 
kommer En att dominera förstärkarens 
brusbidrag. 

c) För fixa värden pa En och In finns 
en opti!TIal givarresistans som ger lägsta 

c 

F ' g ur 3 

Fig 3. På detta grovt rorenklade sätt kan kretsek
vivalenten for en pickup enligt arbetsprincipen 
rörlig spole ritas. För beteckningarna gäller: 

Ls = lindningsinduktanser och massa 
Rs = lindningsresistanser och mekanisk 

resistans 
C = kapacitans mellan tilledningar samt 

systemets fjädringsmjukhet 

Figur 4 

l'ig 4. Ansluter vi den rörliga spolen till en rorstär· 
kare tär vi denna kretsekvivalent, där: 

Us = givarens utspänning 
Es = givarens brusspänning 
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brustillskottet enligt förhållandet RsoP' = 
En/ In' 

Om vi t ex ersätter den resistiva giva
ren med en pick up enligt principen rörlig 
spole (vars ekvivalenta schema visas i fi
gur 3). får vi ett kretsschema enligtflgur 
4. För denna gäller enligt vad som tidiga
re redovisats (ekv (7) ). 

En i 2 = Es2+ [(1-w2 CpLs )2+ 

+w2Rs2C2]En2+(Rs2 + 

+w2 Ls2 )l n
2 

Ur ekv (1) följer att 

E~=4 k TRB=4.03 '10-
20 

V2/Hz 

(7) 

då R=2,5 Ohm och T=298°K (25°C) 
Om vi antar. att Ls = 10 uH och C = 
nF. ger ovanstående ekvationer nedan
stående värde pa E 2 vid 20 resp 
20000 Hz. nt 

E2.=4.03 '1O-20 +E2 +6.25 12 20Hz 
ni n n 

E2 =4.03 '10-20 + E~ +7.83 I~ 20 KHz 
ni 2 

För god brusanpassning skall En 
termen vara av samma storleksordning 

2 
som E s • dvs antaga ett mycket lagt 
värde. Det finns därför anledning att 
utröna de mekanismer som bestämmer 
värdet av En. samt vilka realiserbara vär
den man kan vänta sig av denna parame
ter hos bipolära- resp fälteffekttransisto
rer. Värdet på In är som regel så lågt. att 
det ej bidrager till En; i detta fall. alt när 
givaren är lågohmig. 

Förutom möjligheten att använda halv
ledare vid brusanpassning kan givetvis 
även transformatorer tillgripas vid impe
dansomvandling. P g a att transformato
rer bl a uppvisar nackdelar som t ex stör
ningskänslighet. begränsad linearitet och 
hög kostnad, avser vi inte att behandla 
denna komponent i artikeln. 

Brus i bipolära transistorer 

Vid studium aven bipolär transistors 
brusegenskaper är det bekvämast att an
vända en hybrid-7r -modell. Om vi dessut
om begränsar oss till studium av kisel
transistorer. kan vi försumma inverkan 
från termiska läck strömmar. Kvar har vi 
i huvudsak följande fyra brusmekanismer 

i transistorn: 
a) Termiskt brus i tilledningsresistan
sen rbb ' 

b) lIf-brus p g a bas strömmen 
c) Hagelbrus p g abasströmmen 
d) Hagelbrus p g a kollektorströmmen 

Den ekvivalenta brusmodellen iflgur 5 är 
endast giltig för laga frekvenser. Detta in
nebär. att brusegenskaperna hos transis
torn vid frekvenser i närheten av fT• inte 
kan bestämmas enbart genom att man in
för kapacitanser i hybrid-7r -modellen. 
För praktiskt bruk är eten angivna model
len användbar till frekvenser i närheten 
av f r/F vilket i de tlesta fall mer än 
väl täcker önskat frekvensområde. Om vi. 
som ifig 5, ansluter en resistiv givare Rs 

med det termiska bruset Es• kan vi enligt 
ekv (6) bestämma systemets brus (ekv 
(8) ). 

bas kollektor 

'co 

Flgu!"' 15 

Fig 5. Hybrid-7r-modellen ror en bipolär transi 
stor ansluten till en resistiv givare ser ut på detta 
sätt. För beteckningarna gäller: 

r bb = transistorns tilledningsresistans 
r b " = transistorns bas-emitterresistans 
r"" = transistorns kollektor-emitterresistans 
Rs = givarens resistans 
Es = givarens termiska brus 
Eb = termiskt brus genererat i rbb ' 

ir = l/fas-brus p g abasströmmen 
ib = shot-noise p g abasströmmen 
ie = shot-noise p g a kollektorströmmen 
gm = transistorns transkonduktans 

Om vi sätter in uttrycket för respektive 
brusgenerator som de anges iflgur 5, kan 
vi teckna ingångsbruset ovan som funk
tion av transistorparametrarna (ekv (9». 



(9) 

Härur kan framräknas En och In som 
funktion av transistorparametrarna. Då 
Rs = O, erhålles enligt ekv (6) värdet på 
En' Är däremot R s » l, kan In bestäm
mas efter division med Rs' Detta resulte
rar i evk (10) och (II). 

En
2 = 4KTrb b + 2q i b rbb" +2qi c re + 

(10) 

där re = 119 m 

(11) 

För laga frekvenser kommer l/ f-bruset 
att dominera. Utanför detta område kan 
följande approximationer för En och In 
göras enligt ekv (12) och (13). 

(12) 

(13) 

~_\ 
i c 

Figur B 

Fig 6. I denna kurva kan vi studera hur En varie
rar med kollektorströmmen och rbb ' i enlighet med 
ekv (12). 

I figur 6 framgår hur En varierar som 
funktion av ie och rbb" 

Ur det ovan nämnda framgår, att om man 
önskar lägsta möjliga värde på En gäller 
det: 

a) att finna en transistor med så lågt 
värde på rbb' som möjligt. Som en tröst 
i eländet ger vanligtvis formlerna för 
beräkning av En för stora värden. Det
ta beror på att rbb' som regel inte fun
gerar som brusgenerator i sin helhet. 
b) att ha hög kollektorström i arbets-
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punkten. Detta medför även att f T bl ir 
högt. 

Parallellkoppling 
Om N transistorer parallellkopplas. 

kommer resulterande värden av En och In 
att påverkas enligt ekv (14) och (15). 

En" = En Ifl 

In" = In \IN' 

(1 4 ) 

(15) 

Lat oss som ett exempel studera hur In 
gångsbrus och brusfaktor varierar som 
funktion av antalet parallellkopplade 
transistorer då Rs = 2,5 Ohm. Vi antar. 
att transistorns egenskaper är: 

20 Hz: 20 kHz: 

En 0,8 . 10-9 VI J!iz 0,8 . 10-9 VI J!iz 

In 2,2.1O- II AIJ!iz 2,8·1O- 12 Alfllz 

Resulterande variation av brusfaktorn 
kan nu bestämmas. Resultatet återges i/i
gur 7. Härur framgår, att man teoretiskt 
sett skulle kunna parallellkoppla ett stort 
antal transistorer och pa så sätt få en låg 
brusfaktor under förutsättning att värdet 
på In är tillräckligt lågt. Ur praktisk syn
vinkel visar det sig dock inte vara för 
svarbart att använda mer än fyra paral
lellkopplade transistorer. Vidare måste 

N-' N-' N-lO 

En;' NF En l 2 NF En;' NF 

20 H. S,.,·uJ" 12,3 dB 2 ,12.10-1• 7,2 dB 1,'4 .,0'" S,2 dB 

20 kHz e .• o.,~· 12,3 dB 2 ,01 ' 10-1• 1,0 dB 1,05'10"'" .... 2 dB 

Fig 7. l detta diagram kan vi se hur brusfaktorn 
varierar som funktion av antalet parallellkopplade 
transistorer. Som synes är vinsten i brus störst 
då endast ett tätal transistorer parallellkopplas. 

man hålla i minnet, att ett ökat antal tran
sistorer medför att kollektorkapacitansen 
stiger. så att förstärkningsbandbredden 
minskar. 

Brus i fålteffekttransistorer 

I likhet med vad som gällde för den bi
polära transistorn kan vi göra en hybrid 
7r -modell som representerar brusegenska
perna för en JFET (se figur 8). Modellen 
är användbar för tonfrekvenser. 

source 
F i g u r B 

Fig 8. På detta sätt ter sig hybrid-7r -modellen 
rör en JFET. För beteckningarna gäller: 

rR< = resistans mellan gate och source 
rd s = resistans mellan drain och source 
In. = shot-noise p g a gate-strömmar 
Id = termiskt brus p g a kanalresistansen 

Som framgår av figuren kan brusmeka
nismerna i en JFET beskrivas med anli
tande av gate- (st yre-) resp drain- (anod-) 
strömsbrusgeneratorer. Hagelbrus orsa
kat av läckströmmar i gate resulterar I 
uppkom sten av I". enligt ekvation ( I fl I. 

(16) 

där Ig = strömmen injicerad i styret 

Eftersom potentialskillnaden mellan ga· 
tedrain i praktiska sammanhang är betyd
ligt större än potentialskillnaden mellan 
gatesource. dominerar läckströmmen 
mellan gatedrain. Av denna anledning be
höver vi endast sätta ut strömgeneratorn 
I ng• I en J FET alstras vidare ett termiskt 
brus Id p g a kanalresistansen R n enligt 
sam bandet i evk (17). 

-2 
Id = 4K T9 m B (17) 

dä r gm = tr anskonduktansen 

Värdet pa strömbruset In i en JFET är 
som regel mycket lägre än t ex för en bi
polär transistor gällande: Typiska värden 
ligger i storleksordningen 10 14 AI.fih 
för frekvenser upp till några tiotal KHz. I 
den redovisade applikationen med lag
ohmig generatorimpedans kommer In ej 
att ge några bidrag till bruset. A v intresse 
är i stället brusspänningen Eli' Hur denna 
kan variera för den mycket lågbrusiga 
fålteffekttransistorn 2N6550 visas i figur 
9. Över ca 2 KHz dominerar det termiska 
bruset i kanalresistansen Rn• Eftersom 
storleken på denna är omvänt proportio
nell mot transkonduktansen gm, dvs Rn 

minskar da strömmen iD ökas, är det nöd- • 
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Figur 9 
FIHlI frekvensen för den lågbrusiga fålteffekttransistorn 

2N6SS0. Under ca 2 kHz dominerar lIf-bruset. 

vändigt att fåltefTekttransistorn arbetar 
med drain-strömmar (anodströmmar) nä
ra inss, om man är intresserad av ett sa 
lågt värde på det termiska bruset som 
möjligt. 

För frekvenser under ca 2 KHz kom
mer lIf-bruset att dominera. 
En jämförelse mellan brusmekanismen En 
hos en bipolär- resp fältefTekttransistor 
ges i tabellen nedan: 

Bipolär transistor 
l st 

En (20 Hz) 0,8 

En (20 KHz) 0,8 
JFET 

l st 

En (20 Hz) 0,3 

En (20 KHz) 0,9 

A v tabellen framgar att: 

4 st 

0,4 n VI..[iiZ 
0,4 nVI!Hz 

4 st 

1,5 nVI..[iiZ 
0,45 nVI..[iiZ 

L För högre tonfrekvenser är brus
spänningen En tämligen lika för de tva 
transistortyperna. 
2. Vid laga frekvenser är En betydligt 
lägre hos den bipolära transistorn. 

För t ex en moving-coil-förförstärkare. 
en för pick up-typen "rörlig spole". är det 
således mest lämpligt att välja en bipolär 
transistor om man vill ha lägsta möjliga 
brus. Visserligen kan man minska bruset 
genom att parallellkoppla ett antal JFET. 
men eftersom en bra JFET ligger i pris
klassen 15 kr eller högre Ufr ca 2 kr för en 
god bipolär kiseltransistor), blir valet av 
transistortyp vanligen ganska enkelt. 

Konstruktionsgrunder 
Brusegenskaperna hos en transistor på

verkas ej av i vilken kretskonfiguration 
den arbetar. dvs vi når samma brustal för 
såväl GE-. GB- som GK-koppling. Det är 
"enbart" storleken på kollektorströmmen 
som tillsammans med en given generator
impedans ger det slutliga brusvärdet. Det
ta under förutsättning att de passiva kom
ponenterna i kretsen inte ger nagot bety
delsefullt brusbidrag. Det är således myc
ket lämpligt att använda metallfilmmot
stånd och kondensatorer av hög kvalitet 
på alla kritiska punkter i kretsen. 

För att minska brusinverkan från de se
nare transistorstegen i en förstärkare är 
det lämpligt att man försöker ta ut så hög 
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I 

Figur 10 

för stärkning som möjligt ur ingångstran
sistorerna. Dessa bör därför arbeta i GE
koppling. l strävan . att uppnå hög för
stärkning i ingångstransistorerna måste 
man hålla i minnet att stegets band bredd 
minskar i samma storleksordning som 
förstärkningen ökas. I praktiken blir det 
slutliga valet av förstärkning således en 
kompromiss mellan ett flertal olika para
metrar. 

I figur 10 visas ett förslag till kretslös
ning för en lågbrusig förstärkare avsedd 
för lågohmiga givare. 

För att linearisera förstärkningen har 
negativ motkoppling införts över hela 
systemet. Motkopplingen kan teoreti skt 
genomföras på tva sätt. Den återkopplade 
signalen kan påföras direkt på ingången, 
dvs till ingångsstegets basar. Om förstär 
karen avses arbeta med mycket lågohmi
ga generatorimpedanser är denna metod 
icke lämplig, eftersom generatorns impe
dans är låg jämfört med transistorstegets 
ingangsimpedans. Detta medför nämligen 
att å terkopplingsströmmen huvudsakli
gen kommer att fl yta genom generatorn 
- och inte som avsett tillbaka genom för
stärkaren. 

I vårt aktuella applikationsexempel är 
emitterresistansen del vis oavkopplad, 

Fig 10. På detta sätt kan en lågbrusig förstärkare 
för lågohmiga givare schematiskt konstrueras. 

bias 

Uut 

varför man i stället kan påföra aterkopp
lingssignalen till ingångstransistorernas 
emittrar. Metoden är effektiv men har en 
nackdel. 

Det oavkopplade emittermotståndet ge
nererar ett termiskt brus. som kommer att 
ligga i serie med generatorn. Är genera
torimpedansen och det oavkopplade emit
termotståndet i samma storleksordning. ~ 

En 

c 

Figur 11 

Fig I I. I denna figur visas hur en grovt förenklad 
kretsekvivalent för en pick-up enligt arbetsprinci
pen inducerad magnet kan se ut. För beteckningar
na gäller: 

ER = termiskt brus 
En = brus i givaren 
In = strömbrus i givaren 
jwR = "frekvensberoende resistiv komponent" 



SLUTSÅLD. 

Den 10 maj 1977 öppnade ett mycket ex
klusivt sällskap sitt 57:e KonventiLosAngeles, 
Kalifornien. 

Sällskapets namn är Audio Engineering 
Society, AES. 

Bland sina medlemmar räknar AES an
svariga för teknisk utveckling och inköp hos 
alla världens stora audiotillverkare, radioföre
tag, studios, grammofonbolag m.fl. 

AES är en kritisk och svårtlirtad elit. Kun
niga och erfarna människor med en gemen
sam nämnare: Ljud som yrke. 

I anslutning till AES-mötet hölls en ut
ställning där dom tillverkande representanter
nafick visa upp sina nyheter. 

I vår monter stod bl.a. en liten, intressant 
nyhet: JBL 4301 studiomonitor, den minsta i 
vårt program. Tvåvägs. Tänkt att fungera där 
ytorna är små och anspråken stora. T.ex. min-

I dre studios och små radiostationer. 
Vi visste att 4301 var en het potatis. Att 

det fanns ett behov aven så här liten monitor
högtalare med prestanda. Fast lite nervösa var 
vi allt inför Den Samlade Elitens reaktion. Vi 
visste att 4301 lät bra. Men har man som vi sina 
produkter i nästan varenda modern inspel
ningsstudio över hela världen, får man ju finn:>. 
sig i att förväntningarna ställs minst sagt högt. 

Reaktionen lät heller inte vänta på sig. 

Tiden, från det att vi började spela på 4301 
tills vi sålt slut allt vi kan producera under ett 
helt år, anger man bäst i minuter. Aldrig hade 
vi trott på ett sånt fantastiskt mottagande. 

Vaa har då den högtalare som lyckades 
röra om så rejält i det här sällskapet? 

Receptet är likartat som det för alla andra 
JBL-klassiker: En väl avvägd kombination. 
Elementen. Filtret. Lådan. Den tekniska preci
sionen. Och en känsla för att det bara är de 
riktigt gedigna jobben som håller i längden. 

Elementen i nya 4301 är en 200 mm driver 
med en talspolediameter på 50 mm O), byggd 
enligt principen att mera tråd och mindre gap 
ger högre verkningsgrad och större effekt
~~het. Lägg till detta en 1,1 kilos Alnico Y..
lågtörlustmagnet, 5 ggr starkare än en i storlek 
motsvarande ferritmagnet. 

Hög verkningsgrad och effekttålighet är 
också skälen till att 4301:s diskant kan ståta 
med ett magnet-paket på hela 0,74 kilo. 

Förresten, det finns ytterligare en intres
~ant eS"~nhet h.os nya JBL 4301: Den kommer 
len "avil" versIOn nu Ihöst.JBLL 19 heter den. 
4301:s fina ljud kombinerat med den berömda 
JBL-finishen i utförandet. 

Studiofolket som vill stifta närmare be
kantskap med 4301 får ha tålamod ett tag. 
Men du kan redan idag skicka in kupongen 
här nere såfår du uppgift om var du kan lyssna 
på nya JBL L 19. Och en broschyr förstås. 

r--~------------------------------------------, I Jag vill veta mer om nyaJBLLl9. I 
I I 
I Namn I 
I I 
~ Adress RT 9 7 7 I 
• I 
I Postnr Ort I 
l_~!E.<2._~~S!.RJ_.!.s.~~~~~!8~~!..~~!!~:'~_D_A~l~.!!~:;:':.!2..°~J 

Informationstjänst 8 



Fig 12. I denna tabell kan vi studera hur En? va
rierar med frekvensen for vår givare i figur Il. 

blir den teoretiska brusfaktorn ca 3 dB 
sämre än vad motsvarande. icke mot
kopplade förstärkare är. 

En ökning av brusfaktorn är m a o det 
pris man får betala, om man tvingas till
gripa motkoppling för linearisering av 
förstärkningsegenskaperna. 

Induktiva pick-uper 

En magnetodynamisk pick-up av typen 
rörlig alt inducerad magnet, kan i elek
triskt hänseende ersättas med kretsek vi
valent enligt figur 11. 

För t ex ett pick-up-element typ Shure 
M75 är L = 720 mH, C = 250 pF och R 
en "frekvensberoende resistans". Jämfört 
med den rörliga spolen i figur 3 har vi 
betydligt högre induktans i ett pick-up
element med rörlig resp inducerad mag
net. Eftersom vi således har andra para
metervärden kommer vi också att få helt 
andra impedanskurvor inom audio
området än vad som gäller för den rörliga 
spolen. 

Eni 2 = ER2 + [(1- w 2Lc)2 + w 2R 2CJ' 

• En2 +(R2+w2L2)2'ln2 (18) 

Om det indukti va pick -up-elementet 1!TI
ligt figur 11 anslutes till en förstärkare 
med ingångsbruset En resp In. kommer 

10 
, 

En 

'''-., 

10 !o::--+-+----i 10 

rnV/V!1zl I'--,..-+-~ rpAlV!1z 

----r--
lÖ'f----+--f-----I -, 

10 

f (Hz) f (Hz) 

Figur 13 

Fig 13. 1 dessa två diagram framgår värdet på 
brusparametrarna En och In for den lågbrusiga 
operationsfOrstärkaren TOA 1034N (Philips). 

En; för systemet att följa evk (18). Ur den
na kan vi konstatera, att uttrycken inom 
parenteserna framför En och In varierar ' 
kraftigt med frekvensen (se figur 12). För 
god brusanpassning krävs ett relativt lågt 
värde på En samt ett lågt värde på In hos 
de aktiva komponenter som skall använ
das , eftersom vi här rör oss med medelhö
ga värden på givarimpedansen. 
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20 Hz Eni2= 4,63 .10-18 + 1,00' En2 + 9,10,10
4

• In2 

kHz En i2= 7,36 .10-17 + O,99.En2 + 4,13'10
1 .l n2 

lOk Hz E n i 2 = 1 ,88 .10-16 + 3,44' En2 + 1,56 .101~ In 2 

Figur 12 

1-------11--------------11---------, 
I I En i 2 CV 2/Hz) I NF (dB) I 
I I I I 
I 1 20 Hz 1 kHz 11,9 kHz 120Hz 1 kHz 11,9kHz I 
I I I I 
I F E T 2 N6SS0 I 1,36 -10-17 1,50 '10-17 3,05.10-15 I 4,69 0,08 0,01 I 
I I I I 
I PN P 2N4250 I 1,36 .10-17 8,29.10-17 3,5<4,10-15 I 4,69 0,52 0,66 I 
I I I I 
I O P TOA 1034 N 1 6,50 .10-17 8,52 '10-17 6,5 2 .10-15 I 11,50 0,6<4 3,30 I L _______ ~ ______________ ~ _________ ~ 

Figur 14 
I=ig 14. 1 denna tabell framgår skillnaden i brus
faktor for tre olika aktiva komponenter, då de 
ansluts till givaren i figur Il. 

Förhållandet mellan En. In och ie för en 
bipolär transistor är utrett tidigare. lik
som även en för fälteffekttransistorn 
2N6550 (se figur 9). Motsvarande para
metrar för en bipolärt uppbyggd lågbru
sig operationsförstärkare typ TDA 
1034N redovisas ifigur 13. 

Den spektrala brusfaktorn för de olika 
aktiva elementen då de ansluts till en gi
vare typ Shure M75 redovisas i figur 14. 
Frekvenserna har här valts med tanke på 
den aktuella givarens speciella impedans
kurva. vilken har en accentuerad topp på 
189 kOhm vid 11 ,9 KHz. 

Resultaten är intressanta och visar. att 
fålteffekttransistorn och den bipolära 
transistorn är tämligen jämbördiga. Ope
rationsför.stärkaren uppvisar dock en nå
got sämre brusfaktor , vilket från praktisk 
synpunkt delvis uppvägs av andra förde
lar som 1: ex hög råförstärkning. Eftersom 
en RIAA-korrektionslänk normalt ansluts 
till förstärkaren, kommer bruset vid högre 
frekvenser att integreras, varför den prak
tiska skillnaden i brus mellan de tre olika, 
aktiva elementen är mindre än vad som 
framgår ur figur 14. 

Operationsforstärkare 
I en operationsförstärkare finns det 

som regel ett flertal förstärkande steg. och 

Figur 'US 

till följd härav även ett flertal olika brus
källor. Genom att spegla dessa till syste
mets ingång kan en operationsförstärka
res brusmekanismer fullt tillfredsställan
de representeras av endast en brusspän
nings- resp brusströmsgenerator , anslutna 
till ingången på en i brushänseende i öv
rigt ideal operationsförstärkare (se figur 
15). 

Eftersom den huvudsakliga förstärk 
ningen i en väldimensionerad operations
för stärkare föreligger i de första stegen, 
kommer brustillskotten som alstras i de 
senare stegen att sakna praktisk betydel
se. Det ekvivalenta ingångsbruset blir så
ledes i huvudsak beroende av brusmeka
nismerna i det första (och till viss del 
även andra) differentialsteget. 

För vår (kraftigt förenklade) opera
tionsförstärkarmodell i figur 16 kommer 
brusströmmen på andra stegets ingång att 
adderas till det första stegets kollektor
ström. Det kvadratiska medelvärdet av 
den reflekterade brusströmmen 
k ( 9 

inol 2 -
an tecknas enligt ekv l ). 

:--'"2 . 2 -2/ (2R)2 () Inol = Ini2 + 8 n i2 11 19 

För ett bipolärtransistoriserat ingangs
steg kommer den totala ekvivalenta in
gångsströmmen att i huvudsak utgöras av 
första stegets ingångsströmmar adderade 
med inoJf3/. Detta ger oss värdet på in
gångsbruset i .2 enligt ekvation (20). 

ni 

~ 2 ~2 ~2/n2 
Ini = Inil + Inol \:"1 (20) 

Fig 15. På detta sätt kan brusmekanismerna hos 
en fullt symmetrisk operationsforstärkare åskådlig
göras. För beteckningarna gäller: 

Rs = givarresistans 
en l = brusspänning hos operationsforstärka

ren 
Ini = ström bruset hos operationsforstärkaren. 



Figur .,6 
Om \i utnyttjar ekvation (3) och betrak
tar transistorns basström, kan vi teckna 
de enskilda stegens ingångsström (ekv 
(21 ll. ' 

ini = /2q 1b1 B (21) 

Med hänsyn till bl a önskan om lag 
dri fl i en operationsförstärkare brukar illil 
rtilja sambandet i evk (22). 

- Ib2 -2 < ~2 i n i2 2 = - Inil - 10lnil (22) 
Ibl 

under dessa rörhallanden kommer redan 
ett {3 = 30 i första differentialsteget att 
göra de tva sista termerna i ekvation (20) 
försumbara, Vi kan m a o utan risk för 
större felaktigheter i beräkningarna app
roximativt teckna ingångsströmmen illi 
enligt ekv (23). 

(23) 

Vid laga strömmar kommer, I enlighet 
med vad som tidigare genomgåtts, 
l / f-bruset att dominera i ini för differen
tialsteget 

På samma sätt som antytts ovan kan 
den ekvivalenta brusspänningen elli be
stämmas för differentialsteget. Efter en 
del matematiska manipulationer får VI 

fra m uttr\'cket i evk (24). 

eni" enil = 2[2QlclB(RE1+ rel + 

'y I har nu salunda bestämt brusmeka
nismerna för brusmodellen i figur 15, 

Om full symmetri råder i modellen, dvs 
alla strömmar. spänningar och resistanser 
är lika på operationsförstärkarens två in
gångar. kan vi för figur 15 ange det totala 
ingångsbruset eni! enligt ekvation (25), 

! <D 

(25) 

Genom att kombinera ek v (23). (24) och 
(25). samt antaga att Ib = IeI (3. resp att 
(REI + rel ) > > rb'/ (3, kan vi utveckla 
Enit enligt ekv (26). 

[ 
2 Rs2 RS2 

enit = [aQ ICl B (RE1 + rel) + -2 + - + 
@1 2@1 

1 

+r'b1)B]'2 (26) 

Om vi betänker. att brusspänningen be
roende på generatorimpedansen är liten i 
förhållande till strömbruset genom gene
ratorn då Rs är ·litet och man dessutom 
accepterar ett maximalt 8 %-igt fel i vär
det på eni' kan vi förenkla ekv (26) enligt 
\ad som gjorts i eb' (27). 

eni = 2 [2Qlcl~(RE1 + rel)2+ 2KT(RE1 + 

1 

+r'b,)B]'2 (27) 

Bu är dct cmclkrud inte enbart givarens 
och operationsförstärkarens brusmeka
nismer som måste tagas i beaktande när 
man dimensionerar ett lagbrusigt förstär 
karsteg för högimpediva pick-u p-element. 
Även den aktiva RIAA -korrektionslänken 
(normalt inlagd i återkopplingsslingan). 
kommer att ge bidrag till systemets brus
faktor. För att man skall uppna lågt brus 
är det sålunda viktigt att RIAA -länken är 
lågimpediv. men detta nlLdför i sin tur. att 
den valda operationsförstärkarens ut
gångssteg måste förmå att driva denna 
lågohmiga återkopplingsslinga. Som regel 
medför detta kravatt man maste kom
plettera operationsförstärkaren med nå
gon typ av strömbuffert på utgången. I 

Fig 16. De från brussynpunkt viktigaste delarna 
hos en väldimensionerad operationsförstärkare 
är de två första förstärkarstegen. Här har vi visat 
en grovt förenklad kretsmodell över en tänkt ope
rationsförstärkares två första dilferentialsteg. 

Fig 17. På detta schematiska sätt kan man konst
ruera en lågbrusig RIAA-korrektionsförstärk~re 
i enlighet med vad som sagts i artikeln. 

Figur 17 

figur 17 visas ett exempel pa hur man kan 
förfara vid dimensionering av ett prak
tiskt förstärkarsteg enligt de ovan nämn
da reglerna. 

I den aktuella kopplingen har som ope
rationsförstärkare valts en något speciell 
och bredbandig enhet. uppbyggd helt med 
bipolära transistorer. Förutom intern 
motkoppling (s k emitterdegeneration) 
och goda hf-egenskaper uppvisar denna 
operations förstärkare förhållandevis laga 
brustal ( - 2 4 10- 16 V2/H 'd eni S . z VI 

l kHz och R g slOkOhm) . 
Avslutningsvis nagra representativa data 
som uppnåddes vid test av prototypen i 
figur 18. 

Fig 18 a-b. Så här ser den slutliga prototypen 
ut för den kombinerade lågbrusförstärkaren. 
Tekniska data enligt ovan. 

Maximal insignal 
vid 1kHz: 
Förstärkning 
(variabel) 
Brus på ingången 
Frekvensomfång 
(RIAA resp linj) 

Distorsion inom 
20-20000 Hz 

MM 
300 

28-49 
- 116,5 

40 - 20000 
+ 0,3/ - 0.25 

0,04 

MC 
5 mY 

64 -85 dB 
- 146 dBA 

5M Hz 
+0/ -3 dB 

0,05 % • 
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Ny mc-pick up i Sverige-debut; 
Exklusiv Japan-elektronik här 
De j apanska pickupernafrån Satin med rörlig spole, exklusiva A & E-jOrstärkarnajämte de o/iedäm
pade tonarmarna från Audio Crqfi finns nu att få på svenska marknaden . 

•• Antalet intresserade av pickuper av ty
pen rörlig spole ökar kontinuerligt, både vad 
gäller användare och tillverkare. Sverige
marknaden har nu begåvats med ytterligare 
ett märke : det japanska Satin. Utmärkande 
för detta är att nålen med lätthet kan bytas ut 
direkt av användaren, något som annars fab
rikanten vanligen måste göra. Nålen med dess 
skyddande plastskal är helt enkelt fäst med en 
magnet vid pickupskalet. 

Det rör som nålen är fåst vid brukar nor
malt avslutas med ett tunnare plåtband som 
är fäst i höljet. Plåtbandet böjs då nålen rör 
sig. Med denna metod kommer dock fjäder
bandet att röra sig mot nålens riktning enlfig 
1. 

Man får därvid en störnivå som ligger vid 
ca l/ l 000 av den amplitud som plåtbandet 
beskriver. Därvid försämras pick upens möj 
ligheter att registrera svaga utstyrningar i 
brusfria inspelningar, dvs dynamiken försäm 
ras. 

Satin-systemet har en annorlunda uppbygg
nad, som visas i fig 2. Man ser här den lilla 
plåtfjädern (4), men dessutom finns ett stöd 
(5) som hindrar den beskrivna motrörelsen . 
Av fig framgår även hur nålen med dess hölje 
bildar en enhet. Armarna (21) är fåsta vid nål
röret (2) och ligger an mot de rörliga spolarna 
(! 7). 

Spolarna är lindade med aluminium tråd för 
att hålla den rörliga massan nere. Spolarna är 
dock mångvarviga och ger så hög utspänning 
att ett extra försteg eller transformator ej skall 
vara nödvändigt (så som med Ultimo). 

Pickuperna finns i följande utföranden : M-
117G (695 kr), M 18E (988 kr), båda med 
ellipsnål för stereo och M 18BX(1 662 kr) för 
fyrkanal med Shibatanål. 

Svensk representant är Audio Equipment 
AB, tel 08/28 7502 (= Alfatons importföre
tag i Sundbyberg). 

Nya tonarmen 
med oljedämpning 

Firman i fråga importerar även en del and
ra högklassiga och intressanta produkter som 
den oljedämpade och i en punkt lagrade ton
armen AC-300C och AC-400C från Audio 
Craft (Japan). Armarna är 333 resp 379 mm 
langa med en effektiv längd (radie) av 237 
resp 283 mm. De kan justeras i höjdled och 
har utbytbara pick up-skal med standardfatt
ning. Dämpverkan kan genom mängden av 
dämpolja avpassas för olika pickuper. Anti
skatingfunktionen är utförd som en vikt/häv
arm som via en tråd påverkar armen. Tråden 
passerar härvid en trissa av safir för minsta 
friktion. 

Eftersom armen är lagrad bara i en punkt 
och eftersom armen kommer i lateral obalans 
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Fig l. I ordinära pick uper är det nålbärande 
elementet, ankaret i kretsen,jjäderinspänt. 
Fjädern beskriPer en rörelse som visas 
ifig, vilket ger nackdelar som man måste 
överkomma på olika sätt. 

p g a antiskatingfunktionen finns en lateral 
balanseringskontroll. 

Vikterna för justering av nålanliggnings
kraften är dubbla för grov- och finkontroll. 
Till armarna finns ett antal tillbehör. där
ibland tre typer av dämpningsoljor med olika 
viskositet. 

Skivtallrikens massa 
ökar med Hiraoka 

Ett ovanligt skivspelartillbehör som Audio 
Equipment tagit upp är Hiraoka Disk SE22, 
som är en gummitallrik avsedd att läggas 
ovanpå den ordinarie skivtallriken. Den är 
framställd aven blandning av naturgummi 
och högdensitetsmaterial, "filler", och väger 
hela 730 g. Detta ökar "svänghjuls"-effekten 
och jämnar ut variationer i hastigheten så att 
wow och !lutter minskas. Ett tillbehör som 
detta kan naturligtvis göra avsevärd nytta, 
men det kräver ett grammofon verk med god 
motor som ej "brinner upp" av den ökade be
lastningen vid starten och en rem som inte 
slirar. 

Gummitallriken har konkav yta, så att ski
van bara vilar på dess periferi, vilket är till 
nytta om skivan är skev. Man uppger även att 
mattan är extra hård i vertikalled. Efter
som kanal separationen bestäms i hög grad av 
pickupens vertikala rörelser skall den "verti
kala" hårdheten ge bättre kanalseparation. 
något som förefaller vara subtilt men inte • 
orimligt. 

Fig 2. Uppbyggnaden av en Satin-pick up. Nålarmen är jjäderinspänd (4) men vilar på ett stöd 
(5), vilket hindrar rörelser enligtforegående fig. 



Kassettmarknaden är en svår 
marknad. Utbudet stort. Argumen
ten rruinga. I den hiir annonsen ska 
vi söka bringa reda i en del av de ter
mer och argument som används. 

BASF - som uppfann tonbandet 
redan 1934 - har ända sedan star
ten haft som målsättning att ut
veckla band som låter perfekt på 
alla typer av kassettspelare och 
som har hög slitstyrka och driftsä
kerhet. Som gör att man kan njuta 
av den musik man tycker om i 
många, många år utan fOrsärnring 
av ljudkvaliteten. Denna målmed
vetenhet har gjort att BASF många 
gånger varit fOrst med nyå lösning
ar och på så sätt lett utvecklingen 
mot bättre ljud som varar längre. 

BASF:sjust nu mest kompletta 
band, BASF Ferrochrom, har fört 
BASF ännu ett steg närmare det 
ursprungliga målet. Här kan du 
läsa mer om band och dess egenska
per i allmänhet och om BASF Fer
rochrom i synnerhet. 

SLITER INTE MER ÄN JÄRN! 

Tvärtemot vad många tror, och 
vad våra konkurrenter utan fer
rochromband påstår, så sliter inte 
BASF Ferrochrom mer på tonhu
vudet än ett järnband. lJet är näm
ligen i fOrsta hand ytans jämnhet 
som bestämmer slitaget på tonhu
vudet - inte materialet. Därför kan 
du alltså använda BASF Ferro
chrom på alla kassettspelare - även 
i bilstereon - utan att behöva vara 
rädd att slita ut tonhuvudet i förtid. 

Inga BASF-kassetter har ren
göringstape i början och slutet av 
bandet. Detta av den enkla anled
ningen att en rengöringstape som 
passerat ett smutsigt tonhuvud ju 
samlat på sig partiklar som sliter så 
oändligt mycket mer nästa gång 
tapen körs. BASF förordar därför 
separat rengöringstape som bara 
används några få gånger. 

MINDRE DROP OUTS! 

Drop outs är när ljudet tillfålligt 
försvinner på ena eller bägge kana
lerna Drop outs kan orsakas av 
smuts på bandet men beror oftast 
på att oxidlagret är ojämnt. BASF 
Ferrochrom har ju ett mycket 
jämnt ytskikt, vilket alltså min
skar risken fOr drop outs. De dubbla 
oxidskikten minskar också risken 
- det är ju knappast troligt att bäg
ge skikten skulle vara skadade på 
samma ställe. 

HÖGSTA DYNAMIK! 

Dynamik kan förklaras som av
ståndet mellan lägsta hörbara sig
nal från bandet innan bruset tar 
överhanden och högsta möjliga ut
signal innan den börjar förvrängas. 
Dynamiken blir alltså större om 
bruset är lågt och om bandet har 
hög output. På det här diagrammet 
kan vi se skillnaden i dynamik mel
lan olika BASF-band och med oli
ka inspelningskorrektion (BIAS). 
Som vi kan se ligger ferrochrom
bandet i topp på alla typer av kas
settspelare men ger högsta dyna
mik på spelare med ferrochromom
koppling. Bandet får då högsta möj
liga remanens (se nedan). På andra 
spelare kan man experimentera sig 
fram till om järn- eller chromin
ställningen eller en kombination av 
dessa ger bästa resultat. 

Nonnal· 
inställning. 

FeCr-om· 
koppling. 

MAGNETISKT STABILT! 

Remanensen - bandets fOrmåga att 
lagra magnetisk kraft - beror på 
vilken sammansättning bandets 
ytskikt har och bestämmer därför 
också bandets output. Chrom och 
järn är två metaller som har hög 
magnetisk remanens och stabilitet. 
Det rena, klara ljudet bevaras där
med mycket säkert med oföränd
rad output. Därför är BASF Fer
rochrom ett band som lätt klarar 
BASF:s hårda krav på lång livs
längd. 

FREKVENSOMFÅNGETVIKTIGT! 

Omfånget mellan högsta och 
lägsta ton som bandet kan upp
fånga är naturligtvis mycket be
tydelsefullt fOr ljudkvaliteten. I 
BASF Ferrochrom har kombine
rats två olika oxider bl a för att få 
ett större frekvensomfång. Järn
oxiden, som ligger närmast tapen, 
har stor fOrmåga att lagra låga to
ner. ChrOl,ndioxiden, som ligger på 
ytan, har bättre förmåga att lagra 
högfrekventa toner. Tillsammans 
ger dessa två oxider en ovanligt rak 
frekvensgång. På spelare utan Fe- , 
Cr- omkoppling innebär detta ett 
mycket märkbart "diskantlyft", 
ibland t o m så stort att diskanten 
måste dras ner på förstärkaren för 
att inte dominera fOr mycket. 

SPECIAL MEKANIK 

För att driftsäkerheten ska bli 
maximal måste stor noggrannhet 
läggas ner vid utformningen av 
kassetten och dess mekanik. Ban
det ska inte slitas och svajet ska 
hållas så lågt som möjligt. En del 
tillverkare har löst det med veck
ade "skivor" som ligger över och un
der bandet. Nackdelen med dessa 
skivor är att de så småningom slits 
och därigenom skapar ojämn frik
tion, vilket i sin tur ger svaj. 
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BASF:s lösning, SM = Special Me
kanik, kan studeras här intill. De 
två små styrarmarna, som leder 
bandet rätt mot bandtransporten 
förbi tonhuvu-~ 
det, har "små-
kullrig" yta för O O 
att friktionen ~ . 
hela tiden skall . . 
hållas konstant. På så sätt fOränd
ras inte friktionen med tiden, 

1 ÅRS GARANTI! 

Som ett resultat av det målmed
vetna arbetet med mekaniken vå
gar nu BASF ge 1 års garanti på alla 
kassetter. Så skulle någon av dina 
BASF-kassetter trassla på en nor
malt fungerande kassettspelare får 
du byta ut den utan kostnad där du 
köpte den. 

BARABASFHARC-BOX! 

Ett helt nytt system som är 
både fOrvaringsask och kassettställ 
samtidigt. Till systemet hör också 
en fastsättningsvinkel och ett bär
handtag. Alltså ett komplett sys
tem med allt i ett som ger ordning 
och reda bland kassetterna. Men 
BASF-kassetterna fmns kvar i de 
vanliga askarna fOr dig som envi
sas ... 

BASF -Rent ljud länge. 
Utan trassel! 

BASF Svenska AB, Box 53008, 
400 14 Göteborg, telefon 03118132 60, 



• Vr''''rt' ...... ''·.,i,,.'" vet att god servrce oe~[VclenIDOlaa 
merförsäljning och ökad vinst. 
Rationell och lönsam service på hprn,,'lIIkt 

än tidigare - beroende av att rätt 
Philips, som är en av världens största 1~,!r:"''''Tnr" 

ktronik; tillverkar även mätinstrument för 
,,.,,,1,,, r.' 'I l! och service av sådana produkter ~ 

Gör som Expert·Service - utnyttja för'delen av att ha 
leverantör för hela instrumentprogramrtlet. Det innebär 
stor vinst i form av pålit leverans, tillgång till reserv

och hjälp med 'unde I och kompletteri ng av 
ningen. 



T il l Svenska AB Philips, avd. Mätinstrument, 
Fack, 102 50 Stockholm. 

Sänd mig information om 

Namn .......... ...... .. ...... .. .. ................. .. ...... .. . 
Företag .... ... ..... ....... ..... ...... .... ....... ... .. .... ... . 
Adress .... ...................... .. .... .. ....... ... .. .... .... . 

o PM 2513A 
O PM 6661 / 64 
O PM 5107 
O PM 3226 
O PM 6456 

Postnr ........ .... .. ...... ..... ... .... .... ...... . PH I LI pC 
Post ad ress ... .. ........ ............ ......... .. . • 
Telefon .. .... ... .. ..... .. .... .... ..... Rf/g.,.77 



Stort och smått, 
sett och hört 
Hi fl-hösten 77 
•• Skall 1977 bli året då mer än 10 års 
brant stigande tillväxtkurva för ljudbran
schen planar ut eller rentav vänds? 

AB Sverige är i svårigheter, och utrym
met för konsumtion av sådana angenäma 
ting som hemelektronik är snävt tilltaget 
- helst skulle vi helt låta bli att önska 
oss de där fina importerade sakerna, me
nar rikshushållarna ... 

Att man på en hel del håll, både i im
portledet och på detaljhandelssidan, ham
nat i knipor är uppenbart. Det allmänt 
svaga läget, den ovissa och sena avtals
uppgörelsen och osäkerheten om framti
den har fått många att skjuta upp sina 
investeringar i en rikare fritid - något 
som ofrånkomligt går ut över t ex Hi fi
apparaturen i en del fall. 

Men allt är ingalunda i svart. Det finns 
firmor, som inte bara hållit sina mark
nadsandelar utan t o m kunnat öka. Detta 
inger tillförsikt. 

Och nyheterna fortsätter att strömma 
in. Konkurrensen blir därmed hårdare än 
den någonsin varit. Kampen om köparna, 
om intresset och budgeten står intensiv på 
alla plan. 

Troligen kommer en mängd mycket 
dyra apparater att hjälpligt hålla ställ
ningarna och mycket i lågprisväg har li
kaså god chans att hävda sig. Den s k 
mellanklassen av apparater och anlägg
ningar blir nog svårare att tala för i 
många fall. däremot. 

Att alla slags byggsatsgrejor kommer i 
ropet mer än någonsin kan vi också vaga 
en underbyggd gissning om. Det har re
dan märkts i USA. 

Positivt är nämligen att hemelektroni
ken av så många, särskilt de unga. betrak
tas som en omistlig del av tillvaron. In
tresset är inget fe! på - man avstår inte 
sällan från något annat för att kunna 
skaffa sig Ijud- och bildelektronik. 

Det blir en intressant och för många 
kanske avgörande säsong som ligger 
framför oss. 

RT har så här i början av höstsäsongen 
gjort ett litet urval av nya och/eller intres
santa produkter som nu är under lanse
rande. Vi börjar med att välkomna en ny
komling på vår marknad, som Göte
borgsfirman Septon Electronies tar upp: 
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Settop, Frankrike. 
Mycket eleganta och sofistikerade drag 

kännetecknar dessa produkter. Program
met förstärkare. receivers etc skall RT 
återkomma till, för dagen visar vi Settons 
TS-ll, skivspelaren som har en snillrik 
"frontmatning" och en glidhuv i två sek
tioner. Bakgrund: Setton pekar på att sta
tivinbyggnadsstilen är " inne". Men en 
skivspelare lämpar sig inte för att dras ut 
och in, den bör stå överst någonstans. 
Detta blir dock heller inte bra utan svår
nåe!igt. Nå. TS-ll förenar alla fördelar 
na. då den är låg byggd och kan ställas in 
tämligen var som helst. "Targa-taket" 
med den 2-delade sektionsbågen kan lig
ga på också under avspelning. Och i lik
het med all elektronik har skivspelaren 
också fått sina reglage på/ronten, så man 
slipper böja sig och peta på knappar upp
isrån. Tre indikatorer talar om driftläge 
och vald hastighet och tre reglage på 
fronten sköter nedlägget. tillbakagången 
och rotationen. Verket är remdrivet och 
står på isolerande ben. Motor: 4-polig 
synkron dito. Stort vr idmoment utlovas. 
Tonarmen är svagt S-böjd (230 mm) och 
sägs ha god rörlighet. Viskosdämpning av 
armen. 

Vad slags pick up som verket levereras 
med här är inte bekantgjort, men Empire 
kan ju vara en gissning. Mullervärdet för 
verket uppges till 65 dB enligt vägning 
med D/N B-kurva. 

Pris ej känt f n. 

* 

Från världsettan på hörtelefoner i Mil
waukee. USA (numera också Irland) 
Koss finns en ganska professionellt sik
tande hörtelefon. Koss Tech 2, till vilken, 
också mikrofonbomanslutning finns. 
Koss har tack vare sin kvalitet och ro
busthet funnit vidsträckt studioanvänd-

ning, och Tech 2 ansluter sig til! detta i 
. det nya utförandet. Frekvensomrade mel

lan 10 Hz och 12 kHz enligt data, mycket 
god insvängningsrespons i systemen samt 
låg distorsion - lägre än 0,3 % utlovas 
vid l kHz och 100 dB SPL påfört tryck. 
Koss-specialiteten, örondynorna Pneu
malite, ingår i Tech 2, som isolerar kraf
tigt mot skallen och därmed vidgar bas
återgivningen till strax ned vid hörbar
hetsgränsen. Användbar i alla förstärka
rimpedanser (käll-) från 3,2 ohm till 600 
ohm. 

Septronics i Göteborg importerar , och 
svenskt pris ca 485 kr. 

* 

* 
Lite billigare kommer den undan som 

tilltalas av den nya Hosiden DH-80-S 
med något som kallas RP-systemet. Detta 
är helt enkelt ett ortodynamiskt av den 
typ RT tidigare testat och då givit mycket 
uppskattande betyg. Svenskt pris för den 
här luren är satt till ca 300 kr. 

Hjässbandet (och kåpornas inklädnad) 
är på Hosiden gjorda av mjukt läder, som 
är bekvämt att bära. Systemen är stora 
och "bredstrålande". 



TEAC A-400, ett kassettdäck med exceptio
nellt bra data. Stapelbart 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! 
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 

- je ••.• -:. ... •• ... •.•••.•..•.. rä.Ole 
Ti_ ... .. .... . ...... , .. ,. Teac Corp .• Japan 
~..... •. . • .•. .. . .•. . Ing.firma Martin p.....,., Ar! 

Sinka. ~ . . . . . . . . . . . .. Separat. omk. fö< fö<magnetise-
ring och korrektion - Ljusdiod för toppnivåindikering -
2 st vred fö< band transporten - Speciellt konstruerad 
mekanik för vertikal bandfäring . . fs1\ 1) Toppvärdesvisande Iysdiod . 

~ ~I-;J.:. AV STATENS PROVNINGSANSTALT UPPMATTA DATA 

Oyno",ikomfing. vigt. med (=111111 och ulan (=_, bruweducering (dBl 

I I I I I I I I I 1_ f f .~.. I 0.11"+ I I I I I ~ ~r""1~"+f.+ « 
46 50 55 60 65 lO .i 
Vori8tionto....- .... j. vigt (± '" 

I i i , i i i i , i I i i i i i .'''''''''.'''!''','''''''''. I 
0.30 0.25 ~ 0. '5 0. '0 0.05 

F, __ nfing. Svort k...,,};lJutan bruwed. Röd k""", = med bruwed. 

:P+ j 
:trr 

., 
j ' 

- I 

-I 
I 

20 50 100 200 500 1 2 
Hz 

5 10 20 
kHz 

Utdrag ur HiFi-handboken 1976177 sid 319. 

'Ca--pris 

Martin Persson AB, Box 191 27, Sveavägen 117, 104 32 Stockholm. Telefon 08/23 3045. Tillverkare av MP-högtalare, generalagent för TEAC och SENNHEISER Expert på ljud. 
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Impedans 150 ohm med l m W in, 
känslighet vid samma effekt 95 dB inom 
3 dB vid 200 Hz, max tillfOrd effekt 300 
m W och tonområde 20 Hz till 22 kHz. 
Distorsionen uppges till 0,5 % med 100 
dB vid 200 Hz. 

Hosidens ortodynamiska lur importe
ras av radiohandelns inköpsförening Jfab, 
Norsborg. 

* 

JVC, Japan, presenterar sitt bästa pro
gram någonsin till hösten, och i Sverige är 
det speciellt tillfredsställande att generala
genten Rydins också tar upp en del av 
systermärket Vietors slagnummer. av vil
ka en del visats i RT tidigare som prov på 
vad man kan tillgå i Japan. Från Victor 
kommer bl a intressanta slutsteg och 
en fin grafisk FK-variator med tydligt 
proffstycke. De fina kvartskristallstyrda 
skivspelarna föreligger också i urval. 

Men över till JVC: Härifrån lanseras 
nu en EL-kassett, LD-777; tre tonhuvu
den och tre motorer. Super ANRS-brusre
duktion. separata SA -tonhuvuden. en sex-

stegs lysdiodramp och logikstyrd band
transport är några drag jämte en avance
rad bandanpassning med tillhörande test
tonoscillator som aktiverar vid 400 Hz 
resp 15 kHz för förmagnetiseringskon
troll och bandkänslighet. - Intressant: 
En 19 tums adapter går att få som tillbe
hör. 

I övrigt finns en rad flermotoriga kom
paktkassettdäck och skivspelare av flera 
typer. 

Att JVC också går in för den tunna ap
paratlinjen visar t ex förförstärkaren p -

3030 och den nya syntesmottagaren T-
3030.~ Pre-ampen har en direktahpassad 
ingång för mc-pick up - det börjar bli ett 
"måste" i Japan! Pick up-lasten kan gö
ras omkopplingsbar för tre valbara kom
binationer av resistans och kapacitans för 
bästa frekvensgångsanpassning. Tonkon-
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trollerna går att koppla ur. Syntestunern 
har förval av sju FM-stationer. 

En omtalad nyhet från JVC är - se 
Pejlings majglimtar i RT nr 5 - JVC 
HM 200-E, den kombinerade mikrofo
nen/hörtelefonen, som är avsedd för både 
återgivning av konsthuvudstereo och in
spelning i samma teknik över t ex JV C :s 
högtalare med den bi-aurala processorn 
BN-5. Möjligheterna är många ... Mikar
na är av elektrettyp, och alltsammans 
kostar ca 500 kr. 

* 

Från Pioneer och firmans nya program 
kommer högtalaren HPM-150, som är ett 
4-vägssystem med en upptill förlagd , ka
rakteristisk högtonstrålare, en ultradi
skant utförd i högpolymermaterial. Di
skanten är intressant, då den dels är ut
förd i cylindriska "flak" över varandra av 
tunnfilmsfolie, dels är horndriven (!) av 
inte mindre än fem vertikala sektorhorn
delar , vilket lett till en verkningsgrad som 
bättrats med hela 6 dB (gentemot vad 
sägs inte ... ) i horisontalplanet utan för
lust av vertikalspridningen. Diskanten är 
en tretummare. 

I övrigt är den här HPM-utvecklingen 
(HPM- lOO är ju ett välkänt system och 
en föregångare) bestyckad med en 40 cm 
fiberinblandad baskon och nivåkontrol
lerbara mellanregister, 3/4 tum resp 4 
tum i diameter. Delning med 6 dB/oktav 
- här finns goda förutsättningar för fint 
ljud och för en fortsättning av den lovan- I 

de början som HPM-serien utgjorde. Den 
nya högtalaren kan handskas med 125 
W. Pris ej bekant. 

* 

Ortofon i Danmark lanserar som bäst 
firmans senaste skapelse, pickupen M 20 
Super och M 20 FL Super: Det rör sig 
om en efterföljare till den magnetiska M 
15 som kom 1973 och som baserats på 
Ortofons patenterade VMS-princip, den 
variabla magnetiska shunten. 

Vägledande vid konstruktionen av den 
nya M 20 har varit koncentration på sub
jektiva faktorer - alltså de ljudande 
egenskaperna. Vidare ville man få fram 
något som utan några inskränkningar går 
att montera i tonarmar av gängse slag 
och sådana med något inskränkt rörlig
het; M 15 med sin höga fjädring kräver 
tonarmar med ytterst låg effektiv massa. 

N Y tt är nu diamantslipningen, anka
ret/spetsbäraren, gummilagringen, upp
hängningstrådens placering och lager
gummit. 

Beteckningen FL betyder Fine Line 
och står för en speciell Ortofon-slipning 
med mycket god spårkontakt. 

RT har gjort preliminära prov med den 
nya M 20 Super och att det är en avkän
nare i absolut toppklass kan sägas redan 
nu. Men i nästa nr följer en teknisk ge
nomgång av konstruktionen, då vi får 
möjlighet att mera i detalj gå in på pick
upens kvaliteter. 

* 

Debutklar på exportmarknaderna är nu 
Teehnies SV 8080, som i mycket repre
senterar en ultramodern designlinje. R T 
har tidigare berättat lite om denna kom
pletta dc-stärkarkombination, se Tokyo
referatet i februari. 

Hela den här avancerade apparaten är 
lagd på "vågformstrohet" ner till likström 
och en ostörd signalgång jämte absolut 
optimalt S/N - 88 dB utlovas på pho
noingång! 

Den innehåller en del kretstekniska ny
heter, bl a en serie dubbelkopplade transi
storer i ingångsstegen i differentialkopp- · 
lingar och dc-biaskorrektioner för att all
tid hålla likströmsbaspotentialen på noll. 

Tonkontrollerna är så lagda, att de inte 
får påverka signalrenheten, och alla filter 
och kontroller har specialräknats för 
8080. En ny typ av dämpning (14 dB) 
finns, likaså inkluderas dubbla nätdelar. 

SV 8080 blir en mycket stark medtäv-
lare i Hi fi-ligans ab!oluta tät. ~ 7 



1950 Sony kom med 
Japans fors ta bandspelare 

1954 Sony kom med 
Japans forsta transIstorer 

1955 Sony kom med 
Japans farsta translstonadtO 

1957 Sony kom med världens 
forsta transistorradIO i fickformat 

1958 Sony kom med varIdens 
forsta tranSIstOriserade FM~radlO. 

1959 Sony kom med varidens 
farsta (ranS/stor-TV 

1962. Sony kom med varIdens 
forsta TV med 5"' bildruta 

Trots all den förfinade teknik som kassett
däcken har fått under senare år är rullband
spelarna fortfarande dem överlägsna genom 
större band bredd och högre bandhastighet. 

Kompaktkassetten själv har i sin konstruk
tion vissa mekaniska brister som påverkar 
återgivningskvaliten och gör att den aldrig kan 
bl i riktigt densamma som rullbandens. 

A andra sidan är kompaktkassetten över
lägsen rull bandet vad det gäller bekvä mi ighet. 

En kombination av de bägge systemen är 
det många som hoppas och väntar på. En kom
bination som ger rullbandens höga ljudkvali
tet. samtid igt som ma n får kompa ktkassettens 
lätthanterlighet. Kort sagt. de båda systemens 
fördelar utan dess nackdelar. Det är en sådan 
kombination som detta handlar om. 

Det ena goda förskjuter inte det andra. 
Bandbredden i elcaseten är samma som på de 
konventionella rullbanden . 6 .3 mm 0 /4") och 
går med en hastighet av 9.5 cm/sek. Både 
band bredd och hastighet har alltså fördubb
lats jämfört med kompaktkassettsystemet . 
Det ökar både frekvens- och dynamikomfång. 

På elcaseten sker banddrivn ingen utanför 
själva kassetten . till skillnad från de vanliga 
kompaktkassetterna där transporten sker 
med bandet kvar inuti kassetten . På elcaseten 
lyfts bandet fram och ut ur kassetten med hjälp 
av två styrpinnar och läggs an mot fasta ton
huvud . som på en rullbandspelare. 

Rullbandspelare förklädda till kassettdäck. 

Sony EL 7, det ena av Sonys två elcasetdäck, 
hartvå kapstanaxlar som drivs via en rem från 
en servostyrd dc-motor. Kapstanaxlarnas 
tjocklek (hela4,5 mm) , synnerligen precisions
tillverkade svänghjul och låg frikt ion i hela 
bandpassagen (här finns t. ex. inga tryckkud-

Nu är Sonyförst igen. 

Hjanatl Elcaset·systemet ar kassetten. El står for L som 
I Large. Och att den ar stor. det ser du har dar en vanlig 
kompaktkassett sticker fram vid Sidan om E/caseten. 

dar som i vanl iga kassetter). resulterar i ett 
lågt svaj. Det låga svajet är dessutom stabilt 
och varierar inte efter bandets längd, efter
som bandstyrningen och drivningen sker 
utanför kassetten . 

Dubbelkapstandriften ger, förutom lågt 
svaj, en perfekt sträckning av bandet över ton
huvudena, vilket minskar vibrationer och 
leder till ett lågt modulationsbrus. Vid tester 
har modulationsbruset visat sig vara så lågt 
att det är helt i klass med många bra rullband
spelare. T.o.m. om dessa körs med en hastig
het av 19-em per sekund. 

Sony elcasetdäck har återspolningsminne, 
d.v.s. kassetten kan automatiskt spolas till
baka till den punkt på bandet där man har 
nollställt räkneverket. Vilket i praktiken gör 
att man kan höra t. ex. en favoritmelodi om och 
om igen utan att själv behöva spola bandet 
fram och åter. 

Nytt rekord vid snabbspolning: 
170 m band på 60 sek blankt. 

Elcaseten i sig inbjuder till hög hastighet vid 
snabbspolning genom bandets bredd och de 
gavlar som finns på spolarna inne i kassetten. 
På Son y EL 7 går snabbspolningen extra 
snabbt genom två dc-motorer som är direkt 
drivande på spolarna. Det är en lösning som 
ger en så hög hastighet att man snabbspolar 
en 60 minuters kassett (30 min speltid per 
sida 170 m) på 60 sekunder. Vid normaldrift 
ser motorerna till att bandspäpningen hålls. 

För att man inte skall riskera överstyrning 

1975 Världens forsta serietIllverkade for
starkare med komplementära V-FET transIstorer 

av mikrofonförstärkarna finns en omkopplare 
för resistiv dämpning av ingångarna med 15 
alternativt 30 dB. Dessutom finns en linjeut
gång på frontpanelen så att man slipper in och 
böka på baksidan av kassettdäcket ifall det 
står trångt i t.ex. en bokhylla. 

BådeEL 7 och EL 5 har Dolby brusreduce
ring vilket gör att elcasetdäcken kan jämföras 
med mycket ' högklassiga rullbandspelare. 
Dolby-omkopplaren på EL 7 är kompletterad 
med ett kalibreringsläge som startar en in
byggd 400 Hz-generator så att man kan kali
brera inspelningsnivån med hjälp av VU
mätarna. Det är en nödvändig finess eftersom 
EL 7:an har separata in- och avspelningshuvu
den och separat förstärkarelektronik. 

Manövertangenterna på EL 7 och EL 5 är av 
s.k. feather-touch typ, d .v.s. att de är mycket 
lättgående. Och för att tonhuvudena inte skall 
åldras i förtid och ljudkvaliten försämras är de 
av Ferrit&Ferrit, som har bättre slitstyrka än 
legeringarna i vanliga tonhuvuden. 

EL 7. detenaav Sonys två E/caset-dack. Det andra. EL 5. 
har i stonsett samma fma egenskapersom sm storebror. 
med undantag av t. ex den dubbla capstandriften. 

Dessutom är bägge maskinerna försedda med 
" timer-stand-by" som gör att de kan starta , 
banda in och stänga av sig själva, om du vill 
spela in ett radioprogram men inte kan vara 
hemma just då det sänds. För den manövern 
behöver du bara en vanlig nättimer, resten av 
automatiken finns redan inbyggd. 

Att beskriva HiFi-apparaters tekniska 
egenskaper i ord går bra. Men för att rättvist 
beskriva deras ljud fungerar det inte. Då finns 
det bara ett sätt: Lyssna. Vad dina egna öron 
hör närett Sony Elcaset-däck får visa sitt rätta 
jag, det säger mer än vad S O N" 
vi kan få sagt i en annons. oK: 

SONY MARKNADSFORS I SVERIGE AV GYLLING HEM-ELEKTRONIK AB. ETT GYLLING·FORETAG 
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"Det nya ljudet": Del l 
Gränsen nu nådd för "tung" Hifi? 
Chicago-mässan kanske vändpunkten 
•• Consumers Electronics Show räknas ju 
numera vid sidan av de stora japanska 
branschmässorna (se RT:s februarinummer) 
som den väsentligaste och årets begivenhet i 
Chicago blev också den största hittills. CES 
77 lockade både flest utställare och den störs
ta publiken. Den kommersiella framgången är 
ställd utom tvivel. Däremot måste man fråga 
sig om inte det tekniska och det innoverande 

Fig I. Eli mellanting mellan en gasspis och en 
grammofon - intrycket av Jim Bongiomos pneu· 
matiska skivspelare blir lätt häpnad • .• När pro· 
duktionen går igång på allvar är inte käntfn. 

nu får inta andraplatsen bakom diverse rent 
merkantila drag. 

Men visst finns det fortfarande intressanta 
saker att notera oeh lika givet är, att man kan 
se tidigare utvecklingstendenser både fullfölj
da och fördjupade. 

I ett viktigt avseende ser årets CES ut att 
bryta en trend som hittills gått segrande fram 
överall t: Kanske markerades nu att gränsen 
för s k "tung" Hi fi har nåtts. Med detta avses 
dels kraftverksbyggandet på slutstegssidan. 
dels den fysiska tillväxten med åtföljande im
ponatorglädje. Som RT ofta framhållit har ut
maningen från de små och högspecialiserade 
företagen nu överlag mötts av nästan alla de 
stora, på traditionella avnämare inriktade 
fabrikanterna, vilka kontrat med att framstäl 
la super-serier och hela system mera än ensta
ka apparater. Alla de ledande japanerna m fl 
har ju numera en s k high end-linje, där det 
tekniska ibland kan vara utformat tämligen 
traditionellt. ibland riktigt avancerat, men där 
man frestar med ett lockande yttre : Många 
rattar. greppbyglar, invecklade gravyrer. lam
pors mängd och ett "proffsigt" utseende (pro
fessionella redskap ser dock nästan aldrig ut 
så ... ) 

Av SVEIN ERIK B0RJA 
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Det går fortfarande fint att sälja sådana 
stora pjäser, men frågan är om inte en växan
de skara kunder dels börjar inse att det yttre 
knappast är allt. dels intar en alltmer skeptisk 
hållning till wattmängderna ... Elefantsjukan 
har möjligen nått sin gräns i en hel del fall nu. 
Många har också insett att det nog är bra med 
effekt, men kärnan i det hela förblir dock an
passningen till högtalaren och ytterst hela 
kedjans akustiska samverkan med rummet. 
Från många håll vittnas ju också alltmera om 
att det är andra slags apparater, mindre och 
enklare. som låter bättre än mycket i det bre
da beståndet. Det handlar då genomgående 
om konstruktioner. där signalgången är enkel 
och kontrollerbar, där pengarna lagts i en 
dyrbart enkel kretsteknik och på utvalt goda . 
komponenter samt där det härskar ett absolut 
minimum av knappar. brytare och kromgläd
je ... 

De små s k oberoende tidningarna i USA 
trumfar ideligen in detta. och visst har detta 
betraktelsesätt vunnit insteg också i de stora 
fabrikernas konstruktionsavdelningar. Men 
det tar ju en bra stund innan en supertanker 
kan få ner farten och börja göra en kursänd
ring ... Dock, de här små bladen gör det ge
nomgående alltför lätt för sig genom att en
bart tycka. aldrig bevisa något med mätdata. 
På många hå ll är metoderna också sådana att 
de knappast har med anständig publicistisk 
verksamhet att skaffa ; man bedriver kryp
skytte ur bakhåll och är allmänt djävliga mot 
"jättarna". Visst kan det sägas. att dessa nog 
tål även sådana attacker och nålstick , men bi
drar det i längden till en konstruktiv debatt 
och positiva åtgärder då man. som nyligen 
hänt. i ett av dessa underjordsblad t ex om en 
stor japansk receiver gav det syrliga omdömet 
"duger på sin höjd att lyssna till väderleks
rapporten med"? 

Nya fascinationer efterträder 
den gamla rörljudsmystiken 

Det man stundom (behärskat) brukar be
nämna "voodoo-folket" har nu fått nya jakt
marker att tumla om på sedan man drivits ur 
templet ... dvs sedan rörmystiken avslöjats 
och de gamla "lamporna" inte längre förmår 
attrahera så många troende. Nu har i stället 
andra saker kommit: Kontakter, kablar och 
skivtallriksmattoretc. Varje dag får man nu 
förnumstigt höra hur mycket bättre allt blir 
med sådana detaljer optimerade. Jodå. det är 
inte helt fel att dessa saker har betydelse. Det 
kunde man se redan i Japan tidigare. där ett 
par frrmor t ex gått ifran phonokontakterna 
och använder videoteknikens koaxialpluggar 
om 75 ohm med avslutad impedans. Vid tiden 
för CES kunde man i olika tidningar och vid 
demonstrationer i syfte att matcha s k refe-

renssystem ofta se långa utläggningar om vil
ken typ av högtalarkabei som ingick eller vil
ka phonoledningar man specificerat samt vil
ka material för tallrikspäiägg man valt . .. det 
där är ju inte främmande för RT:s läsare efter 
de glimtar som givits i våra spalter om dessa 
företeelser, men nu kommer de för fullt! 

Att pickup-ledningens beskaffenhet har stor 
betydelse för resultatet är ju välkänt och är 
lätt att inse med tanke på kapacitiva egenska
per hos kabeln. Något vanskligare blir det i 
fråga om högtalarkabel. men förutsättningen 
är förstås en godtagbar dimensionering och 
en längd som inte vållar diskantfall osv. RT 
har beskrivit tidigare hur Pioneer i Japan har 
tagit fram den gamla 4-skruvstekniken från 
telefonområdet i sina nya högtalarkablar och 
även Kenwood har en "ny" kabeltyp - vi 
hade för RT:s del nöjet av långa disku ss ioner 
nyligen med chefskonstruktören herr Ohara 
om bl a detta. Vi skall. utöver vad detta gav. 
senare rapportera om våra egna försök med 
olika slags högtalarkabei och inverkan från 
t ex kontaktdonens övergångsresistans liksom 
om många tunna trådar är bättre än ett fåtal 
grova. Entydigt är det hela kanske inte. men 
utan tvivel betyder kablaget mycket för ljud
kvaliteten. I USA har firmorna Polk och Ve
rion lagt ned arbete på att få fram en kabel 
som så invändningsfritt som möjligt överför 
sig nalen . Polk representeras här av Thore 
Wallenstrand i Stockholm. 

Detta med att skivtallrikens gods och över
drag skulle ha avgörande betydelse för ljudet 
kanske mången i förstone fnyser åt; icke desto 
mindre finns nu flera små firmor i både Japan 
och i USA och England som gör goda affårer 
på att sälja tumstjocka gummimattor att läg
ga på skivtallriken. 

RT:s kommentar: Det här är en gammal 
ide! Det har t o m funnits sådana extramattor 
som tillbehör till Hi fi-verk som Thorens en 
gång i tiden. Det är helt klart att allting i en 
skivspelare samverkar i resonanshänseende 
- chassi, drivdetaljer, däck, fjädring, lock 
(inte minst locket!). Vissa tallrikar. har vi 
märkt på RT, är gjutna i sådant gods och av 
sådan beskaffenhet, att de tydligt ger ifrån sig 
en ton då tallriken exciteras. Detta är knap
past lyckligt. 

Det är alltså inte fråga om annat än att ef
fek tivt dämpa ut sådana resonanser, och här 
kan extra stumma gummimattor möjligen ha 
en viss verkan, särskilt för basljudets fasthet. 
Dock - man kan inte bara slänga på en så
dan matta. Man blir tvungen att montera om 
hela tonarmen, eftersom arbetshöjden för 
arm/ pickup väsentligt ändras. Väg det besvä
ret mot eventuella fördelar! 

Vad som definitivt också är "inne" jämte 
dessa specialchassier med stor massa, däck -



RT:s specielle välljudsrapportör Svein Erik BlR'ja har sin vana trogen på ort och ställe(n) avkänt 
läget i USA på Hifi- och Ijutlfronten och med utgångspunkt i den gigantiska Chicagomässan CES 
har han ställt samman en diger rapportför RT:s hängivet intresserade läsare. 
Första avsnittetföljer här och för första gången - jä"lför det av lite andra orsaker något mollstämda 
läget här hemma - kan man bölja skönja en gräns för ljudelektronikens elefantiasis . .. 
Så här är det nyaste och bästa ur USA:s, Japans och Englands apparatsortiment. 
Följ R T-serien i höst ! 
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plallor av sten eller konstmaterial och mallor 
är resonanstoppdämparna ("stördämpare") 
av typ Audiomaster/ Rangabe eller Disc
Traker. För Alex Rangabes arbete med tonar
mar och pick uper har vi tidigare redogjort. 
De här vibrationsanalyserade och -dämpande 
och resonansnedtagande små insatserna man 
fås ter mellan pick up och tonarmsfattning har 
sin stora betydelse främst vid avspelning av 
oplana skivor, då Hi fi-kvaliteten ofta är en 
chimär. De har fått goda lovord i fackpressen 
och av bedömare. Spårningen hindras inte, 
även om massan måste öka något. RT hoppas 
under hösten börja prova en av Rangabes an
ordningar. Både den och den USA-gjorda 

Fig 2. Tonarmen EPA -JOO från Technics, ett prov på vad enjättekoncern som Matsushita kan göra då 
man kastar in sina resurser på områdena metaOurgi, materialkunskap och vibrationsanalys och tar upp 
önskemålen från sina elektroakustiker: Armen har praktiskt taget ett rakt streck som resonanssignatur, 
där en myckenhet annars topprankade armar visar högst taggiga konturer i olika tonområden •.. 
Röret är gjort av litanillmnilrid eller nitrogenhiirdat litanillm och lagringen har gjorts med 20 rubiner 
i ett 'verk" av extrem hårdhet och med likaså extrem rörlighet. Motvikten är komplicerad och innehåller 
en radprofiler, villea dalOrberäknatsjör att ge vad man kallar "dynamisk dämpning"- vikten är alltså 
inte stum men skallrar heller inte bara med i armens eventuella svängningar. - De olikafig och 
ritningarna är ur Technics originaOitteratur. Tonarmen är utJOrd i grå finish och kosIOr här ca 2 ()()() 
kr. En super pickup, också med Technics namn,finns till armen och pick upen levereras med en på en 
Neu mann-anläggning individuellt skuren testplattajör varje pickup! 
Till hösten kommer Technics av allt att döma med en mc-pick up, vars existens RT då och då stött på 
vidfabrikens stereodivision i Kadoma City, Osaka. 

Disc-Traker säljs i England. Patentstrid vän
tas f ö mellan de här två firmorna, eftersom 
just inget skiljer produkterna åt (men den 
USA-gjorda betingar precis dubbla priset mot 

Audiomastern). - lnnan man börjar experi
ment med sådant här bör man vara klar öv:er 
om den egna kombinationen tonarm - pick up 
är den optimala: Armens massa, rörlighet och • 
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Inte bara lziftburna och pneuma
tiska underverk för grammofon
spelning fanns att se och höra 
i Chicago. Enfirma, Oasis, har 
t o m ett verk med vatten som bä
rande medium/ Denna hydro
burna apparat finns f ö att få i 
Sverige (Wallenstrand). 

pick upens eftergivlighet måste fås att sam
verka på bästa sätt. En för lös eller stum kom
bination låter sämre än nödvändigt! 

Demonstrationsmateriel 
bör ju rimligen vara OK 

Ett icke oävet mått på vissa produkters sta
tus tillika en rätt klar uppfattning om vad som 
är mest gångbart får man på en utställning 
som CES då man granskar vad utställarna 
själva valt för grejor till sina egna produkter. 
Det är ju inte orimligt anta att man för bästa 
möjliga demonstration använder toppkvali
tetssaker. Här följer några iakttagelser från de 
många montrarna där högtalare visades: 
~ I särklass mest använda förstärkaren var 
Mark Levinsons JC-2. 
~ På skivspelarsidan fanns ingen lika enty
dig tendens. men man kunde se att spartanskt 
enkla verk som t eX' Linn Sondek ofta använ
des. 
~ Tonarmarna varierade, men bättre japans
ka var vanliga. Pickuperna var gärna t ex De
non. Många menade att de också velat ha en 
EMT, om något ex bara gått att uppdriva ... 
~ Den japanska Technics EPA-IOO med sin 
dynamiska dämpning fick också många posi
tiva kommentarer. "Världens bästa arm", har 
det sagts - den är mycket avancerad i mate
riaivalet (titanium som nitrogenhärdats) vil
ket nedbringat resonanserna till nära noll och 
i utförande med den datorberäknade variabla 
dämpningen samt ädelstenslagringen m m 
(kullagring, med en 20 rubiners infästning i 
pivoten med ultrarörlighet och försumbar 
friktion som resultat). RT använder sedan en 
tid denna så gott som resonansfria arm; resul
tatet av ytterst noggranna och ingående vibra
tionsanalyser hos Matsushita. Det har f ö vi
sat sig, att en rad hittills som goda ansedda 
tonarmar har ganska betydande dolda reso
nansområden. Kvalitetsligan torde ledas av 
Technics, Stax, Black Widow, Formula 4 
(Mayware PLS 4/D) och ett par japaner som 
t ex t ex Micro, vilka klarar sig trots genom
gående hög massa. Mayware är silikondäm
pad. Viskös dämpning är en fördel vid spel
ning av skeva skivor. 
~ På bandspelarsidan (fast märkligt få de
monstrerade med tape) gick Teacs större ty
per igen, som vanligt. Särskilt modellen 7300 
med inbyggd dBX-elektronik som lovar "mer 
än 100 dB S/N" attraherar. 
~ Effektförstärkarna visade sig variera täm
ligen mycket i utförande. Här måste naturligt
vis anpassningen till de olika högtalarna in
verka avgörande. Typiskt kunde dock ses att 
rörs tegen fått stryka på foten överlag. Tidiga
re kunde ofta märkas hurusom de. vilka inte 
själva sysslade med någon form av elektro
nikkretsar. återkommande valde rörsteg. Nu 
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Fig 3. Här är AR:s nya lma högtalare AR 15. 
som kommer forst i den nya serien från Acoustic 
Research. Spensk premiiir i höst. 

höll man sig överlag till kraftiga halvledarap
parater. 
~ På högtalarsidan gick den vanliga uppsätt
ningen igen - Magnepan, Magneplanar och 
diverse elektrostatiska produkter övervägde. 
De senaste intressanta högtalarna från Eng
land, t ex, fanns knappast med. Här rör det 
sig genomgående om vad man kan kalla en ny 
generation konhögtalare - Harbeth, Mission 
och Monitor Audio, t ex. De anses möjligen 
för små i en del amerikanska läger ... Har
beth väntas i höst till Sverige genom Audio 
Lab AB. 

CES - en orgie i ljud 
och vimsig trängsel .•• 

Som vanligt skedde inte det mest intressan
ta på CES på själva mässornrådet, McCor
mick Place, utan i rum och sviter på de cen
trala stora hotellen i Chicago. Och som van
ligt arbetade djungeltelegrafen effektivt för att 
alla entusiaster och intresserade skulle nås av 
budskapet om var de många småfirmorna 
höll till. Arrangemanget känns igen fr~n prak
tiskt taget alla mässor, och det är utomor
dentligt opraktiskt och jobbigt för den som 
skall irra fram och tillbaka mellan tiotalet ho
tell - men kanske ändå bättre än att trängas 
på gigantiska och varma McCormick. som så 
där 30 sekunder efter öppnandet var en van
vettskarusell av tiotusentals inblandade och 
skådelystna, besökare i horder, något slitna 
(och ibland också något bestrukna) showgiris, 
reklamutdelare, försenade leverantörer och 
installatörer och överallt 100 dB ljud. ljud. 
ljud . .. 

Vi skall försöka att i någon mån bringa 
ordning i kaos, och här följer .så, i välkänd 
RT -uppställning och i relativ bokstavsord
ning, en del av firmorna. produkterna och ten
denserna som avsatte intryck på årets CES. 
Vi inleder med 

ACUSTAT 

Aterseendet - eller återhörandet - här 
blev väl inte vad man kunnat hoppas på. Det 
rör sig om direktdrivna elektrostatiska högta
lare. Ett par av de små orakelbladen i USA 
hade tidigare antytt att märket kommit tillrät
ta med en del problem. Förf lät dem gå med 
ett urval egenproducerat referensrnateriaI. här 
som i andra fall på CES. och det är detta egna 
material som ligger till grund för samtliga 
omdömen om de ljudande egenskaperna hos 
produkterna. Acustat visade sig ha en lätt 
odefinierad bas, ett mellanregister med antyd
ning till resonanser och en anmärkningsvärt 
liten Ijudalstring i det övre diskantområdet. 
Om en del av dessa tillkortakommanden skall 

skyllas rummet må vara osagt, ljudkällorna 
demonstrerades i ett ganska litet hotellrum 
med hårda väggar överallt. Känt är att dessa 
högtalare är svåra att placera. Vi får nog se 
tiden an i fråga om Acustat. 

ACOUSTIC RESEARCH 

är på offensiven igen. Firman ägs ju av 
USA-konglomeratet Teledyne. och under 
1976 avskedades nästan hela den dåvarande 
firmaledningen (eller lämnade AR). En super
dynamisk beslutsfattare har trätt till och har 
grundligt analyserat hela företaget i ljuset av 
åratals förlorade marknadsandelar. Teledyne 

tror dock helhjärtat på att AR har en stark 
växtkraft, och man har t ex låtit teknikerna 
och konstruktionsavdelningarna vara i fred; i 
stället har den nye managern låtit dessa mer 
eller mindre f f g få en bestämd policy och en 
målinriktning i fråga om vad slags ljud 
man vill ägna sig åt och hur detta skan upp
nås. Flera nya konstruktioner har kommit 
fram. En god grund har man redan - det nu
varande pr.ogrammet säljer ganska bra, och 
flera nya småhögtalare kommer. Det kultive
rade AR-ljudet har sin publik. I Chicago hade 
AR arrangerat en live-vs inspelningsshow 
varje dag. En trumslagare var i aktion, och 
som ni kan gissa tog plötsligt inspelningen 
över genom högtalarna. Det skall genast sä
gas. att AR:s demonstrationer var ypperliga 
och övertygande. Utom de traditionella mo
dellerna sedan 1976 - 10 pi, 11 och 12 samt 
14 visade man nu upp tre nya. alla enkla men 
välljudande tvåvägssystem - 15, 17 och 18. 
De är AR:s hittills minsta ljudkällor. Atergiv
ningen från den här trion visade förbluffande 
likheter. och det blir rumsvolymen liksom de 
enskilda behoven av djup-bas som får avgöra 
vilken modell man väljer för eget bruk. 

För RT:s del kan tillfogas. att vi sedan en 
längre tid förfogar över lånade enheter ur 
1976 års serie och att vi ingalunda anser att 
den dyraste Model 10 är den bästa - det är 
tveklöst 12 och 14 som toppar vår lista; ett 
välbalanserat. nyansrikt och mycket naturligt 
ljud; Hi fi i bästa bemärkelse för den som har 
krav på t ex instrumentrenhet och stråkrepro
duktion utan fläckar. 

ACCUPHASE 

har ju varit aktuell i RT-spalterna nyl igen. 
Detta japanska märke hade tagit till Chicago 
sin nya P 20. en slutförstärkare som ansluter 
sig till P 60 men med något lägre effekt. 2 X 
70 W i 8 ohm. Nu finns avskilda nätaggregat 
för båda kanalerna. något som börjar bilda 



Byggsats såkJart. 
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 i nställt 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 resu Itatet. 

r---------------~ I O Sänd mig mer information om I 
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I 
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I Postnr I 
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- Europeiska högtalare börjar på 
allvar intressera den kritiska och 
jä"lförande USA -publiken. Alla 
bor, trots allt, inte ijäuevillor 
eller på lantgårdar. Renässansen 
}Or stadsboendet har ökat intres
set}Or goda, mindre Uudsystem. 

skola i japanska företag med ambitioner. Alla 
interna steg i mottaktkoppling. Som vanligt 
ett gediget mekaniskt och elektriskt arbete. 
Diskussionen om spänningsderivata, stigtider 
och praktiska behov förs världen över nu och 
en skola (fast inte precis densamma som för
nekar TIM) hävdar att den s k slewing rate 
knappast behöver sättas så högt som sker. 
Accuphase har bara 15 V/ J.LS, ett lågt värde i 
jämförelse med övriga toppklassförstärkare. 

ADC 

har ju tappat sin mångårige chefskonstruk
tör Pritchard, som numera leder sin egen fir 
ma Sonus, men fördenskull har den fina pick 
up-firman inte kastat in handduken. Nu fick 
man se en ny läcker tonarm, LMF, samt en , 
ny toppmodelI pa avkännarsidan, ZLM med 
en ny diamantslipnmg av spetsen, Aleptic. 
Som väntat går den 4t på att åstadkomma en 
optimal anliggningsyta i spåret och kan be
skrivas som ett mellanting mellan en norma
lellipsnål och en Shibataslipad sådan. Kon
ceptet har många variationer. Inte överras
kande hävdas bättre spåming, lägre slitage 
och mindre utsatthet för påverkan frän stör
ningar och föroreningar i det graverade spå
ret. I en god arm sägs ZLM kunna spåra med 
så lågt tryck som 0,5 p. Kanalseparation 30 
dB vid 1kHz. - ADC:s VLM MkII är också 
intressant om än ej helt ny. 

ADC:s nya tonarm erinrar inte så lite om 
Infinitys Black Widow j' både utförande och 
utseende. ADC LMF är också den en kolfibe
rarm med fast tonarmsskal (men LMF-2 har 
avtagbart huvud). Viktskala i 1/ 10 p. Armen 
kommer med inte mindre än tre motvikter för 
att väga upp olika slags pick uper. 

Det är tydligt att konkurrensen både inom 
och utom USA har avsatt aktiviteter hos 
A DC som låter tala om sig. 

A & E TECHNICAL RESEARCH 

finns numera företrätt också i Sverige, som 
framgår av vår nyhetsanmälan på ' annan 
plats. Se f ö RT 1977 nr 2_ Den här lilla Ja
pan-f urnan får stadigt uppmärksamhet från 
många håll nu och har gott renomme som ett 
entusiastföretag med avancerade ideer. A & 
E:s förstärkare hör till Japans mera indivi
duella konstruktioner, trots det som sägs ne
dan . .. 

Firman hör till de första som mera på dju
pet tagit upp studium av den distorsion som 
blir följden av tidfördröjningsfenomen genom 
kretsarna, något som uppmärksammas starkt 
i USA f n. A & E hade fyra modeller i Chica
go - E 2000, en välutvecklad grammofonför-

66 RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1977 

förstärkare , DCA 400, ett kraftigt effektsteg, 
SCA 2000, som är ett slags tonkontrollös uni
versalstärkare samt DCA 120, en dc-kopplad 
effektdel om 60 W. 

DCA 120 har ett ingångssteg som är så ty
piskt för dagens japanska konstruktioner att 
man frestas tro det vara tillkommet av Kejser
lige Hov-konstruktören: Ingången direkt i en 
differential-FET, kaskodkopplad till ett bipo
lärt likaså differentialkopplat par och in i en 
strömspegelkrets. Därifrån skiljer sig appara
terna, beroende på hur påkostade de är. A & 
E 120 uppges ha en fasvridning i signalen läg
re än 3 grader över hela tonområdet och med 
-3 dB-punkten "upptill " vid 500 kHz. 

Vi har tidigare skrivit om de intressanta 
konstruktiva särdrag som kännetecknar A & 
E. Här skall bara erinras om att för t ex SCA 
2000 RIAA-korrektionen är delad på två kret
sar, ett passivt RC -nät och ett annat i åter
kopplingsnätet. De fasvridningar vilka upp
står som följd av basområdets avplaning fre
kvensmässigt motverkas aven speciell krets 
som vid alla frekvenser ser till att signalens 
tidföljd hålls: Löptidsdistorsionen i denna 
konstruktion anges till 0,7 J.LS och faslägena 
kontrolleras inom 3 grader, enligt data. 

ANALOGUE ENGINEERING 
ASSOCIATES 

Ett nytt USA-företag, inriktat på de Luxe
produkter. Man är frestad ge priset till den 
här fuman för mest professionellt gjorda 
kretslösning i en förstärkare, nämligen i Ana
logues försteg Analogue 520. Man får leta 
länge för att finna motsvarigheten till så hög
klassiga bitar, fint löst layout och väl genom
förd helhet. Inte överraskande har de här pro
dukterna en stark släktskap med en del medi
cinsk elektronik, och det är även bakgrunden 
till firman. Alla förstärkarmoduler är kapsla
de och flera komponenter, t ex volymkontrol
lerna, är gjorda enkom för AEA. Firman har 
vidare kommit fram till en del egna metoder 
vid provningen av vad produkterna kan pre
stera - man använder musik som testsig-

Fig 4. Strikta, nobla lilfjer kännetecknar brittiska 
Bowers & Wilkins nya modell DM-7 med en 
friliggande diskant- ''kula'' eller halviftir. 
Högtalaren låter mycket bra. 

nal ... 1 stort går det ut pa att in- och utsignal 
läggs ihop genom en extremt linjär och noga 
balanserad brygga. Utsignalen fran den matas 
in i en avancerad mätutrustning som bl a be
står aven toppnivådetektor, en sampling- och 
hold-krets samt en realtidsanalysator jämte 
en A/ D-omvandlare, vilken avger dator ana
lyssignaler. Detta system hävdas kunna upp
fatta och identifiera DIM (TIM) ned till en 
fraktion av utgangssignalen - 0,0001 %. 
Med AEA:s egen term "total transient error" 
ligger denna då lägre än 0,004 % under dyna
miska betingelser liksom klirr och IM upp till 
2 V ut. S/ N för grammofonsteget uppges bätt
re än 84 dB under 10 mV inspänning. 

AEA kom också med sin 2 X 55 W kraftdel 
och Model 510, som är en förförstärkare för 
pick uper av mc-typ, alltså rörlig spole. Här 
uppges S/ N ligga bättre än 80 dB under 1 mV 
ekvivalent inspänning (ovägt) och ha "icke 
mätbar" förvrängning upp till normala ni
våer. Nåja . .. 

Från AEA kommer också en 50 W hög
klassig effektförstärkare, komplett, i gängse 
utförande vad beträffar effektdelen. På lager 
finns också en apparat som ger 200 W/ kanal 
med MOS FET-bestyckning. 

Det finns goda skäl förmoda att AEA skall 
gå upp i ledningen och bli ett av de heta nam
nen i branschen efter detta. 

- AUDIO GENERAL 

som framställt en myck'et snabb förförstär
kare med bl a "framåtkoppling" lyste med sin 
frånvaro och det spekuleras nu om firman, 
som tidigare fått en så god start, nu råkat i 
svårigheter. Inga säkra upplysningar stod att 
få, tyvärr. 

AUDIO ANALYST 

ställde ut fyra nya och faktiskt rätt intres
santa högtalare i en s k fas-matrisserie, där 
man arbetar med en patentsökt diskant som 
sägs kunna motverka fasutsläckningstenden
ser bl a som en följd av kantreflexioner . . . vi
dare utlovas ökad "imaging" eller stereoljud
gruppering liksom "bättre tredimensionali
tet". Inga blygsamma anspråk, precis. Minsta 
modell heter M-2 och har två element. M-B 
har däremot inga åtta utan är ett 4-vägssys
tern. Högtalarna skall här få positivt omnäm
nande för en del goda egenskaper och de lät 
inbördes tämligen likartat - ett gott tecken! 
Detta de olika storlekarna till trots. M-8 upp-
ges ha ett tonområde från 27 Hz till 25 kHz ...... 
inom 3 dB. ,... 



ILP nytt från BE[HmAn 

25-200 W 
H l-Fl högeffektförstärkare 

för GÖR-DET-SJÄlV folk 
* Färdigbyggda moduler * Integrerad kylfläns * Låg distorsion 0,04 0/0-0,1 % * Stort f rekvensområde 10 Hz- 45 kHz * Högt störförhållande 90-96 dB * Inga yttre komponenter 

* Enkel inkoppling + - I N UT JORD 

MIXER - HI-Fl - " SUPER" HI-Fl - BASSDRIVER - BOOSTER - ORGEL - MONITOR - DISCO 
SLUTSTEG 
I LP har lyckats göra slutstegen stabil a och få 
full kontroll över distorsion och värmeutveck
ling genom att sammanfoga komponenter och kyl
fläns till en integrerad hybrid modul. Högeffekt
stegen har inbyggd temperatursäkring och belast
ningsskydd. De tål såväl kortsluten som öppen 
utgång. Stegen arbetar utan utgångskondensator 
vilket ger låg undre gränsfrekvens och hög dämp
faktor. Genom integrationen har förstärkarna 
kunnat göras kompakta, 100 W -steget är endast 

114 x 100 x 8 5 mm. inklusive kylfläns och mon
teras med två skruvar. 

FÖRFÖRSTÄRKAR E 
All elektronik utom potentiometrar och omkopp
lare har integrerats i en kapsel för kretskorts
montage. Speciell hållare medföljer. Flera kapslar 
kan kombineras för stereo eller mixrar. Ingångar 
för TAPE, PU, TU NER. AUX (variabel kä"slighet). 
Utgångar för MONITOR och slutsteg. Overstyr-

ningsreserv 38 dB. 

BYGG EXEMPEL 
HI- Fl Förstärkare 
Bassdriver 
Gitarrförstärkare 
"Tung" HI- Fl förstärkare 
" Super" HI-Fl förstärkare 
eller Discoanläggning 

2 x 25W - 3OO:-
2 x 50W - 390 :-

200W - 395:-
2 x 100W - 700:-
2 x 200W - 920 :-

NÄTAGGR EGAT INGÅ R EJ PRISERNA 

LAG E R R E N S N I N G Defekta, Demonstrations- och utgående modeller. Begär lista! I 
Tv-spel från 25:-, Kalkylatorer från 15:-, Digitalur från 25:-

5iinE::lair för hela slanten · · · 

Cambridge 
Scientific 
trig. log. 
minne, exponent 
m.m. 

-själv 
armbands
kalkylator 
m inne, rot 
procent m. m . 

99:- 149:-

-

GT-Ur för 
bil, båt, kom-radio, 
mörkrum m. m. 
80 x 45 x 14 mm. 

149:-

Black Watch 
kvartsur BW3 
tim, min, sek 
(med dat, .mån 149 :- ) 

99:-

BE[HmAD' 
. I - Sänd mi!:) information-om D ILP D" LAG ER RENSN ING 

JavIsst. - Jag 'besta ller med 14 dagars returratt . . . .... . . .. . ..... . . 

BEDUIWllnnOVAftOn AB : 
Tfo vx 08-44 00 50. Telex 10318 , 
Wollmar Yxkullsgatan 15 A , 
Box 17116. 104 62 Stockholm 17 , 

........ . .... . . ... . .. ..... . .......... . ... totalt kr .......... . ... porto tillkommer . 

Namn .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. .... . . . . 

Adress ............. . .. . .......... . . . 

Postadress .. ... . ...... Tel 

RT 9 · 77 

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



Antalet små, exklusiva och av
skalade super Hiji-apparater 
bara tilltar på bekostnad av 
krqftverken och imponatorerna. 
Men många sm4firmor med 10- . 
vande projekt har ekonomiska 
svårigheter. 

AUDIONICS 

har till sig knutit Barry Thornton. som tidi
gare arbetade för Quintessence som förstär
karkonstruktör. Firmans BT-2 är en avskalat 
enkel pre-am p som hör till USA:s bästa. och 
vidare har han stått för PZ-3. en kraftdel på 
I 00 W/ kanal. Den senare har förbättrats för 
att bättre klara drivning av kapacitiv last som 
elektrostathögtalare. l första hand intresserar 
nu Audionics nyaste slutsteg BA -150. som vi
sar sig vara den av David Berning gjorda ef
fektdelen med insats av videorör på utgången. 

Audionics har alltså köpt rätten till Ber
nings konstruktion. som vi förut beskrivit. ef
tersom han själv inte kunde genomföra någon 
serieproduktion. Men också hos Audionics 
understryks att tillverkningen knappast kan 
bli större än ca 25 ex i månaden. Bernings 
apparat har halvledare i A-klasskoppling på 
ingången men två rör 6LF6 på utgången som 
går kalla och det utan fläktkylning. Graden 
av motkoppling kan man själv bestämma med 
reglage på fronten - upp till 20 dB. Med ini
tierad motkoppling är klirret 0.2 %. Utan så
dan: ca 2.5 % vid full utstyrning. En inbyggd 
mikrodator ombesörjer kontinuerligt regle
ring av alla interna spänningar och strömmar 
i kretsarna, och förstärkaren behöver inte 
trimmas om vid rörbyte, något som uppges 
aktuellt först efter 20000 - 40000 timmar! 

Pris ca 2000 dollar - och därtill kommer 
en begränsad leveranskapacitet ... 

AUDIO INTERNATIONAL 

som har tyska rötter - eller förgreningar 
- säljer ju bl a CM Labs produkter (dock 
inget nytt från det hållet). Men därutöver har 
man över en mr John Hedde vissa projekt ak
tuella: Hedde har nämligen förvärvat Julius 
Fultermans patent på en rörförstärkare utan 
trafo. Till nu har Futterman personligen av 
och till handslöjdat vartenda exemplar av den 
här konstruktionen, som också har en aura av 
mystik om sig. men klart hör till de bättre 
stärkarna, något jag själv kunnat konstatera. 
Medan nu Audio International överväger att 
ta upp tillverkningen och försäljningen av 
Futterman OTL 100 (tOo W i 8 ohm). skall 
upphovsmannen själv inrikta sig på att få 
fram ett försteg. något han i själva verket va
rit i gång med i flera år utan att bli tillfreds 
med resultaten. 

AUDIO RESEARCH 

är nu mera kontroversiellt än någonsin med 
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den nya serien av modul-halvledarsteg. en se
rie som inkasserar både lovord och amper kri
tik om vartannat ... På CES visade firman en 
ny förförstärkare. SP-5. Den saknar tonkon 
troller. Vidare säljs MCP-1. som är en modul 
för elektrodynamiska pick uper. färdig att an 
slutas i SP-4 eller SP-5. EC-5 är ett elektro
niskt delningsfilter som kan ge 6 eller 18 dB 
avskärning per oktav och PC-3 heter ett pas
sivt delningsfilter som kan användas som s k 
bi-amplification stage för Tympany IV och ett 
D-IDO-steg. F ö spekuleras en hel del över vad 
som kan vara innanmätet i den s k analoga 
modulen firman rör sig med och som är kär
nan i den nya serien. Till dess denna hemlis 
blir avslöjad är alla gissningar lika goda. från 
IC till FET-halvledare eller en hybrid av nå
got slag. 

A -TRAIN 

Audiovärldens vagabond och rastlösa kon
struktörsnille James Bongiorno har, som må
hända är känt, sedan våren varit borta frän 
GAS, Great American Sound. som han ju 
startade. Varför han gjort sorti skall inte spe
kuleras i här. Men enligt underrättelser till 
Sverige, där GAS-agenturen övergått i andra 
händer än tidigare, har Bongiorno (som vi 
också tidigare antytt) nu börjat ägna sig åt 
musikinspelning. pick up-forskning och gram
mofonaffärer ... Som kutym är i USA:s af
fårsliv måste han. sedan han avvecklat sina 
engagemang i GAS, göra ett uppehåll på ett 
år innan han går in i branschen igen som 
eventuell konkurrent till sin forna firma. Den 
oavlåtligt verksamme Jim finner vi redan nu i 
sommar i ledningen för ett nytt och intressant 
företag, A-Train. Firman blir till att börja 
med ett bolag som importerar högklassiga 
grammofonskivor från länder där sådana kan 
uppletas ... I första hand, säger Jim , har han 
utvecklat sina kontakter med japanska Audio 
Lab (om dessa tekniskt goda men musikaliskt 
ganska döda skivor har RT innehållit en del 
under 1977, se Pejling). Och Bongiorno kom
mer själv att producera skivor - han köpte 
nyl igen en hel Neumann graverutrustning 
som han är i fård med att modifiera med om
bygge av förstärkarna och elektroniken till 
skärhuvudet. Vidare tänker han komma med 
en ny dBX-decoder (?). typ Il. som han avser 
att använda till sina egna inspelningar . .. 
Planer fattas inte! 

Dock - musikelektroniken vilar bara till 
fälligt: Nya förstärkarprojekt finns på gång, 
och han antyder för RT:s utsände att han " re
dan till 1978 års CES är tillbaka i leken" med 
egna förstärkare "med nya kretsar och avan
cerade lösningar". Inga detaljer ville han ut 

Fig 5. RT:s utsände har här gjort en insats och 
schematiserat den tårtbitliknande - ntVa -
fronten hos USA -högtalaren DeM Time Window. 
- På 1940-taletfanns en högtalarform i USA 
som avlägset påminner om den här öppningen -
the Karlson Enclosure. en hornliknande kommod. 
som hade en lång. rundad slits till öppning och 
som patentsöktes. 

med. men det framkom att åtmi nstone en pro
totyp finns färdig. Och på ett hotellrum i Chi
cago visade han mig sin tydligen delvis i Ja
pan utvecklade nya luftdrivna skivspelare 
med pneumatiskt lagrad tonarm. Priset ~ 
håll i er nu - blir 4000 dollar ... Skivspela
ren skall tillverkas i Japan. Good luek. Jim! 

BEDINI/ STRELIOFF 

Man kunde tro att det rörde sig om en bil
trimmare eller en karossmakare. men vi är 
faktiskt kvar på ljudets domäner ... Den här 
nya och exkl usi va lilla firman har som fårsta 
produkt gjort ett kraftsteg om 2 X 200 W. en 
relativt rask krets som klarar 40 V/ ilS. ett vär
de vi funnit hålla som genomsnitt för ett gans
ka stort antal effektdelar. Den här förstärka
ren siktar främst till att bli köpt av proffs för 
yrkesinstallationer. Därför har man lagt an 
på snabb utbytbarhet - hela enheten kan by
tas på blott några sekunder i sin ram. Det 
mekaniska är gediget utfört. Det man uppen
bart är ute efter är att ta upp konkurrens med 
Crown och BGW på studiosidan. 

BEVERIDGE 

Den direktdrivna eleklroslalen fortsätter att 
imponera och attrahera. I Chicago var loka
len för liten för en god demonstration . En ny 
modell fanns framme, eller snarare en variant, 
då Beveridge kopplat ihop ett par djupbasrno
duler till si na "pelare". Dessa "sub-woofers" 
arbetar fran 30 till 70 Hz. Med detta har Be
veridge kunnat öka ljudtrycket ut från elek- . 
trostaten med ca 10 dB. 

Vidare kommer det nya systemet 2SWmed 
en s k Beveridge ControI Module, som till sy
nes vettigt och riktigt kan balansera och an
passa Beveridge-Ijudet till det aktuella rum
met. Modulen har tre kontroller: Spectrum 
slope. som ändrar ton balansen över hela om
rådet upp eller ned med 0,8 dB/oktav, Bass 
Environment controI som balanserar ut Ijud
trycket över de två lägsta oktaverna gentemot 
rummet och slutligen en Lateral control, som 
reglerar separationen mellan kanalerna och 
därmed ljudhorisonten, vilket kan vara av 
värde där inspelningen t ex har överdrivna hö
ger/vänsterverkningar i något avseende. dvs 
fel ' balans. 

Knappast någon annan högtalare i dag når 
upp till att återskapa det akustiska perspekti
vet som Beveridge, samtidigt som man får en 
frapperande transparens och en registerbalans 
som lämnar väldigt lite kvar att önska! 



TVÅ NYA HIFI-SPELARE 
FRÅN DUAL. \ 

ME E KTDRIFf! 

Den elektroniskt styrda motorn hos Dual 721 bildar tillsam
mans med skivtallriken en rotationsenhet. Den mekaniskt 
elektriska omkopplingen sker via Hallgeneratorer. 
En frekvensgenerator justerar varvtalet med största nog
grannhet - varvtalsavvikelsen är mindre än 0,03%. Varvtals
omkoppling och tonhöjdsjustering sker elektroniskt. 

Dual 721 Mästerverket! 
En helautomatisk enkelspelare, 
tör de verkliga ljudexperterna. 

Avancerad tonarmsteknik har skapat nya värderingsnormer. 
Tonarmens längd och utformning ger ett så lågt spårvinkelfel 
som 0,16°. Kardanupphängningen i 4-punkts spetslager ger 
minimal friktion i höjd- och sidled - mindre än 0,007 p resp. 
0,015 p. Dual 721 har dessutom dubbelverkande resonans
dämpare på tonarmen. Det medverkar till ökat störavstånd 
(rumble bättre än 70 dB) . Totalt är tonarmen utrustad med 
7 olika inställningsmöjligheter. 
En speciellt exklusiv finess. - Dual 721 är den första HiFi
spelaren som har vertikal tonarmskontroll, som möjliggör en 
exakt inställning av spårvinkeln oberoende av pickup
systemets höjdmått. En finess som tidigare bara förunnats 
ljudstudios. 

Dual 704 - elektroniskt direktdriven. Halvautomatisk. 
Tonarmen har "Pilot Lift", som gör det lättare att hitta rätt 
ingångsspår vid olika skivstorlekar. A utomatiskt stopp och 
lyft. Dubbelverkande resonansdämpare. 

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

Till Tonola HiFi AB , Fack, 161 13 Bromma. 
I Jag vill veta mer om Dual 721 och Dual 704. Sänd broschyr och uppgift ~ 

om närmaste återförsäljare. ::: 

Namn ________________________________________ __ 

Adress _______________________________________ _ 

Postadress ---------------------------------------

Informatlonstjanst 14 



BGW 

har knappast blivit rosat av välljudsvänner
na ; de prov på dessa förstärkares förm åga 
som RT fått bl a i några engelska studios, där 
de drivit kontrollrumshögtalarna. har heller 
inte avsatt några positiva minnen. Ljudet är 
pressat hårt och rått, endimensionellt och 
"fattigt". 

I Chicago framgick att firmans nya model
ler har gjorts om - den nya serien har uppen
bart inspirerats av Brian G Wachners möte 
med Matti Otala m fl under AES-konventet i 
New York hösten före. BGW-stegen lät då 
som beskrivits, var tröga med låg spännings
derivata, bl a som följd aven knappast hög
klassig le som ingick i alla BGW på den ti 
den. 

Den nya modellen 410, som ger 200 W per 
kanal, har Wachner radikalt gjort om på vik
tiga punkter, och nu når man en slewing rate 
om 40 V / j1.s. Konstruktivt är det ett helkom
plementärt steg och ett med låg DIM (TIM). 
Stigtid 3 j1.S. - En sambyggd förstärkare. 
203. visades även. Dock var den utförd långt 
mera konventionellt. 

BRAVURA 

har kluvit orakel- och 'voodoo-världen i två 
läger: Några av de små bladen har toppran
kat denna förförstärkare medan åtminstone 
ett helt enkelt spolat apparaten ... Ja. det 
måste vara förbryllande ibland för läsarna av 
dessa skrifter, där alla guldöronen alltid -
eller ofta nog - har olika åsikter om vad som 
skall sättas först! Förf till dessa rader impo
nerades inte av det som gick att höra från 
denna till asketism förenklade pre-amp, som 
måste klassas som en av Hi fi-världens mest 
egenartade produkter. BI a menar firman, att 
alla garantier på apparaten automatiskt är 
förverkade i det ögonblick ägaren kopplar till 
en pick up som inte nöjaktigt håller de data 
Bravura föreskriver! Faktum är också att den 
är speciellt (säger man) anpassad till Shure 
V-i5 III - och då är man väl lite handikap
pad i själva starten . .. Men originellt är det 
förvisso! 

BRYSTON 

heter en kanadensisk förstärkarfirma som 
f n tillverkar tre slutsteg. Alla kan bryggkopp
las och ger då fyra gånger effekten ut mot 
monovärdet. Modell 2 B ger 2 X 50 W, 3 B 
2 X 100 W och 4 B 200 W, alla effekter i 8 
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Fig 6. Dynacos nya högtalarserie 80 är inte precis 
luyeskön med sin avtrappade pyramid, eller vad 
man skall kalla den. Formen påminner också 
avlägset om ett basfiolfodrals ... men huvudsaken 
är ju att det låter väl om (judkällan, och det 
rapporteras den göra. 

ohms last. De här stärkarna är lite snabbare 
än många i mängden. då 60 V/ j1.S uppges som 
spänningsderivata. Bryston syss lar mycket 
med vad som benämns "envelope di storsion ". 
i detta fall en följd av att två kanaler utövar 
öm ses idig påverkan på varandra då matning
en sker över ett gemensamt nätaggregat. Ja. 
detta är ju inget nytt. Men Bryston får denna 
gamla Harman Kardon-ståndpunkt att bli 
som dagsfärsk när han trycker på att det upp
stå r arbetsrnässiga variationer i nätdelen när 
en kanal belastar uttaget mer än den andra. 
och att detta måste leda till ett dränage som 
hörbart påverkar motstående kanal. Det gäl
ler speciellt transienta förlopp. där resultatet 
antingen blir en försämring av stereoverkan 
eller en grumling av detaljerna. - Också ja
panerna är ju på det klara med förhållandet. 
så Bryston verkar lite sent ute .. . 

BURHOE ACOUSTICS 

har debuterat med ett tvåvägssystem, och 
den här högtalaren har på nytt en "omvänd" 
kalott med vad som kallas "magnefluid" 
kretsen. Bas bestås aven åtta tums kon. 

BURWEN 

vars produkter vi kan se prov på i da
garna i Stockholm under mässan U S Trade 
anordnar - har konstruerat vad man kallar 
en Transient Noise Eliminator, TNE 7000. 

I motsats till raden av övriga brusborttaga
re och toppstörningsklippare skär TN E bara i 
signalen under 100-600 j1.S. och i utsläck
ningsmomentet införs en hjälpspänning som 
sägs ge en mjukare övergåi1g i till/ från -mo
menten. Det är i övrigt f n inte känt så mycket 
om anordningen eller vad slags framtid clen 
förutspås. 

BOWERS & WILKINS 

Den kända brittiska högtalarfirman ställde 
på CES ut sin nya modell DM 7, ett nytt sy
stem med ovanligt jämn tonkurva och med 
två nya drivelement, BM 220, vilket är ett 
bas/ mellanområdeselement, och TS 26, som 
firman kallar "en kulformad diskantstrålare". 
Den senare finns inte försänkt i någon baffel 
utan är ställd fritt ovanpå höljet, detta för att 
man skall undgå kantreflexioner; ett koncept 
vissa japanska firmor visat vägen för. 

Ljudmässigt blev man inte besviken, B&W
högtalaren visade sig ha både ovanligt god 
transiens och fin utbredning. 

CERWIN W EGA 

har väx t till att bli en firma med 320 an
stä llda och detta vittnar ju väl om framgång
en på både PA-sidan och i övrigt. Framtids
må let tycks förbl i det som gäller i dag: Att 
kunna dåna högre än alla andra. CW är verk
ligen lite av inbegreppet kraftförstärkare. Till 
årets CES hade firman fått fram ett par pro
dukter. vilka tyder på att man tänker ge sig in 
på lite andra domäner än den rena råstyr
kans ... kanske lite mera förfinade saker med 
s k Mark Levinson-Iook: En förförstärkare 
med tonkontroller och ett anslutande effekt
steg. 

C-W:s 13-områdes ekvalisator GE-2 är ut
förd med gyratorkretsar. något som f n verkar 
intressantast för industrin för den här typen 
av materiel. 

CIZEK 

Roy Cizek är blind men han har länge både 
konstruerat och byggt högtalare. Hans bak
grund är tekniska högskolestudier och han 
har examen från MIT, där han fick patenterat 
ett delningsfilter. Den första högtalaren med 
hans namn kom i juli 1976, ett tvåvägssystem 
med en W-tums basdel och en entums kalott. 
Impedansen är 4,25 ohm från 100 Hz till 15 
kHz. Model 2 har en mindre bashögtalare 
men ansluter sig i övrigt till ettan. Det stora 
systemet har en frekvensgång inom 2 dB mel 
lan 35 Hz och 17 kHz, anges det, och det kan 
utan vidare sägas att Cizeks ljudkällor hörde 
tiHe bästa som fanns att höra på CES, inte 
bara då bland de dynamiska typerna! Också 
på prissidan hör han till vinnarna, eftersom 
högtalarna kostar modesta pengar. 

Intrycket är speciellt positivt på området 
transientförmåga, vilket torde vara en funk 
tion av Cizeks eget delningsfilter. En om
kopplare på högtalarfronten medger val av 
Q-faktor från 0.6 till l. 

CROWN 

har ju tidigare under året visat sin nya. sto
ra kombinerade förförstärkare-ekvalisator, en 
för yrkesbruk tänkt apparat som är ytterst ge
digen. Nu kom en våldsamt utstyrd enhet, 
DL-400, med en uppsjö av rattar, skjutreglar 
och digital indikatorer. Det visade sig vara en 
pre-amp med bl a ett slags digital volymkon
troll och inställbara kompensationskarakte
ristiker för loudness. Numerisk LED-indike
ring visar förstärknings gr aden som är aktuell 
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Fig 7. Här enframifrån·vy av Dynaeos nyaj'örsteg PAT·5, senaste ättlingen av 
en klassiker i sill slag. Många gamla rör-Dyna lever ännu (SlulStegen görs ju 
forifarande). Tyvärr är generalagenten E(fas intresseför de likaså klassiska 
byggsatsemafrån Dynaco kanske inte så slorclängre av många skäl, S-märkning, 
priser, besvärlig distribution osv. 

för resp kanal. Apparaten har ett otal in- och 
utgångar och bitarna inuti är heller inte snålt 
tilltagna: 60 IC. 43 transistorer. 118 dio
der ... Var det någon som mumlade något 
om servicen? Data är dock inte särskilt upp
seendeväckande. 

Från Crown kommer vidare D-440. en ny 
kraftrnodul som ger 220 W/ kanal i 8 ohm. 
Crown slår också på trumman för att ha gjort 
en egen. patentsökt krets. som skall anpassa 
utgången i varje lastläge. så att lastens effekt
behov avvägs utan några "för tidiga" ingri
panden av skyddskretsarna i elektroniken. na
turligtvis då så att programsignalen i alla lä
gen förblir opåverkad . 

DAHLQUIST 

var ju aktuell för inte sä länge sedan under 
vistel sen i värt land. Han har nu också fått 
fardiga de i RT:s artikel och intervju omtala
de elektriska produkterna som t ex delnings
filtret av aktiv eller passiv typ - det är pri
märt tänkt för hans sub-woofer. Men i Dahl 
quists monter uppmärksammades främst den 
nya förförstärkaren av Marchosetti. som 
inom kort fär Dahlquisl-emblemet på sig. 

En enkel och strikt konstruktion utan ton
kontroller men med möjlighet till anpassning 
av pick up. Några detaljer ville herr Marcho
setti inte ut med. 

En annan intressant sak var ett DQ iO-ar
rangemang med stackning av högtalarna över 
varandra på sätt som numera inte är ovanligt 
att göra med Quad. Den överst placerade 
högtalaren hade vänts upp och ned. detta för 
att man skulle få närhet mellan diskantmem
branen och undgå fasproblemen i görligaste 
mån. Enligt förf: s mening kan det lyssnings
mässiga utfallet av experimentmodellen dis
kuteras. Det brukar faktiskt låta bättre om ett 
Quad-par. 

DA YTON WRIGHT 

tilldrar sig alltid intresse för sina maffiga 
och avvikande produkter. På CES hade man 
dragit in på förstaklasshotellet Hyatt Regency 
och visade där vad man hos DW själv kallar 
"4 generationens elektrostathögtalare", näm
ligen våra gamla gas-fyllda vänner XG-8 Mk3 
nu i Serie 3 (Day ton Wright håller mäster
skapstiteln i att ändra typbeteckningar ideli
gen). Tonkurvan får XG uppges nu börja vid 
32 Hz och hålla sig inom 4 dB upp till 24 
kHz med en deklarerad distorsion vid 1kHz, 
och 96 dB SPL lägre än 0,2 %. 

Fortfarande används ett par piezoelektriska 
diskanter för översta högtpnregistret. Att det 

här systemet - utöver problemen med gas
läckorna - är minst sagt problematiskt att 
driva (räknas som "tortyrhögtalaren" nr ett i 
USA) visar bl a impedanskurvan på: En topp 
på ca 300 ohm vid 50 Hz har efter hand blivit 
bara 4 ohm från 5 kHz! 

Kanadensarna lät en ny pre-amp debutera. 
SPA , med ingång för elektrodynamisk pick
up. Frekvensområdena som vanligt tilltagna 
med råge: I Hz till I MHz på högniväingång 
och från 7 Hz till 500 kHz på grammofonin
gång. Stigtid 700 ns. Tonkontroller saknas. 
och all nätmatning sker med externa aggre
gat. något som alltså häller på att bli stilbil
dande. 

dB SYSTEMS 

lanserade denna gång sin DB-3. ett aktivt 
delningsfilter med en särdeles låg distorsion. 
0,0008 %; man vill nog gärna ha reda på mät
metoderna i de här mång-decimalfallen .. . 

Brus -95 dB och tonområde 20 Hz till 20 
kHz. Filtret kan fås både för två- och trevägs
system och likaså går det bra att beställa vil 
ka delningsfrekvenser som önskas. Normalt 
levererar man det som ett 12 dB/oktav-filter 
av Gauss-typ. men den som begär kan få 
brantare lutning med 18 dB Butterworth-ka-
rakteristik. . 

Nytt är också dB-S, en tonkontrolltillsats 
där bas- och diskantorgan kompletteras med 
tre brytfrekvenser. För diskantdelen rör det 
sig om 1500, 3500 och 7500 Hz, för basen 
om 50. 150 och 400 Hz. 

DCM CORPORATION 

är en firma som i Chicago kom med en av 
mässans bättre överraskningar. en högtalare 
av tvåvägstyp kallad DCM Time Window. 
Den är golvstående och visade sig ha nästan 
exceptionell transiensförmåga och ett odelat 
behagligt strålningsperspektiv. Visste man in
te om rätta förhållandet skulle man starkt 
misstänka förekomsten av elektrostatiska di
skantelement i " tidfönstret" - men här sitter 
minsann "bara" en vanlig kalottmembranen
het. Något av hemligheten med den fina åter
givningen ligger i delningsfiltret och i höljets 
utformning: Det kan , grovt förenklat. liknas 
vid en på sin spets ställd tårtbit! 

Att ljudkällan döpts till något så metafy
siskt upphöjt som Tidfönstret tycks inte vara 
någon tillfällighet. DC M har givit ut en inne
hållsrik broschyr, där olika högtalare analy
seras med utgångspunkt i transientförmågan 
både som resultat aven tonstöt och av insänd 
4-kantvåg. Det medges där att en särställning 

måste tillerkännas konkurrenterna Acoustical 
Quad och Beveridge, men se Time Window 
kommer ändå faktiskt pa prisplats före en rad 
andra elektrostater (och klart bättre än mäng
den andra konhögtalare). 

Priset för Fönstret är 640 dollar per par . 
klart intressant! Enda invändningen hittills är 
ett något diffust och stundom svagt mellanre
gister. Då detta åtgärdats är det dags att hop
pa på! 

DENON 

Med detta aktade namn är vi framme vid 
ett av Japans toppmärken. Några nyheter vi
sades inte därifrån, jämfört med Tokyo Audio 
Fair i höstas, utan i Chicago hade man fört 
ihop dels de stora och glänsande rörförstär
karna som kostar massor av yen, dels den nya 
och kantiga halvledarlinjen, där slagnumret 
på förstärkarsidan också det beskrivits i RT i 
februari i år: PCC-kretsen. vilket står för Ph 0 -

no Crosstalk Canceller. 
Detta är en krets som separerar de båda 

kanalerna och som släcker ut "överstrålning
en" . så att man uppnår bästa stereoverkan 
och klarhet. 

PCC 1001 finns inbyggd i flera av Denons 
förstärkare som i modellerna 701 , 501 och 
451. 

Denons pick uper användes, som antytts. 
av många utställare. Toppmodellen 103 finn s 
i ett par olika utföranden, och efter praktiskt 
bruk här på RT kan vi ge avkännaren oreser
verade lovord för den superba kvaliteten -
den har t o m en fördel framför Ortojon, i det 
att man vinner ca 10 dB genom att utspän
ningen fr ån Denon ligger så mycket högre, 
något man uppskattar då man har besvärliga 
brumfålt från direktdriftverk och känsliga 
kretsar att ta hänsyn till. 

Denon är ett av de få audiofabrikaten i 
världstoppen som aldrig hittat till Sverige. 
Fabriken hörde sig genom RT för om utsik
terna i början av 1970-talet och hade då pla
ner på ett dotterbolag - policyn var den att 
agenturer inte fick förekomma. Men Denon, 
eller Nippon Columbia, som det ytterst rör 
sig om, fick svårigheter och hade under flera 
år problem med lönsamheten. Nu ser det på 
nytt ut som om intresse för etablering här 
skulle finnas, men enligt vad RT erfarit vill 
man börja mjukt i så fall och etablerar troli
gen samarbete med en högtalarfirma, där man 
i första hand har planer på att lansera Denons 
fina skivspelare. tonarmar och pickuper. Så 
fort några beslut föreligger skall vi rapporte
ra. 

DUNLAP CLARKE 

hade äntligen fätt klar sin ModeilO förför
stärkare pä FET-basis med direktanslutnings
möjlighet för mc-pick up. Avancerade krets
lösningar ingick, bl a satt där komplementära, 
symmetriska och dubbla differentialingångar 
av mycket brusfri typ, 75 dB under l mV ut
lovas på mc-ingången! 

Också klirrdata utlovas goda. Pris 675 dol
lar för denna framåtblickande konstruktion. 
Vad DC annars gör pengar på är de stora och 
gedigna effektdelarna som man fått en mark
nad för på studiosidan och då särskilt i Eng
land och Tyskland. 
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Fig 8. Så här kantigt tiffektiPt ser Dynacos nya 
slutsteg 416 ut med t o m statiPbyglar vid gavlarna. 
Märk lysdiodrampen och nivåindikeringarna. Det 
är t:i längre aktuellt att erbjuda stora utstyrnings
instrument tillförstärkarna. som skedde med den 
första modell 400. där defanns som ett tillbehör. 
LED-skalorna går attjä variabel dämpning på. 
se ratten i mitten med -12 dB som sista känslig
hetsläge. En gedigen förstärkare från ett av Hi 
fl-teknikens äldsta och mest ansedda hus. 

<W_-----'3 

-
D UNTECH 

som verkade så lovande tidigare. då man 
debuterade med ett högtalarsystem och ett 
par förstärkare. verk ade nu borta ur leken till 
följd av ekonomiska svårigheter. 

Om man inte själv kan fi nna en hållbar fi 
nansiell grund att stå på torde enda möjlighe
ten vara att konstruktionerna överlåts på nå
got annat bolag som säljer dem. Sådant sker 
ofta i USA. Vi väntar och ser. 

DYNACO 

förnyar stadigt sitt program och förbättrar 
därjämte befintliga produkter. så att en god 
kontinuitet säkras. l år hade man prov på bå
da linjerna att visa. Förbättrad är t ex förför
stärkaren PAT-5, som bl a fått en FET-ingång 
ihop med en op-ampkoppling. något som tagit 
ned bruset med 5 dB och minskat klirret sam-

-
tidigt som möjligheten tillkommit av direkt
anslutning av mc-pick uper med relativt hög 
utspänning - a ll a typer passar inte obehind
rat. 

Såväl denna som nästa modifikation -
som avser kraftdelen D ynaco 416 - har in
spirerats av konstru ktören Van Alstine. Han 
brukade ta sig an d iverse kundjobb för en li 
ten lokal H i fi-shops räkning och sålunda in
gick han i den nu talrika kader av trimmare 
och ombyggare av Dynaco som USA uppvi 
sar. Dynaco är på ljudelektroniksidan något 
av vad Ford är i bilvärlden - ett ofta väl 
lämpat utgångsmaterial för egna förbättringar 
och för "customizing". 

Alstines ideer togs upp, och nu är man allt
så framme vid tredje utvecklingsledet av den 
ursprungliga och mycket goda Dynaco 400. 
som ju är konstruerad av James Bongiorno 
under hans tid vid företaget i Philadelphia. 
Nästa fas . blev en förenklad 400 som hette 
4 J O och som saknade Dyna-Guard-kretsarna 
för sl utsteget. Nu är man framme vid 416. 

och jämfört med anfad~rn har den nya enhe
ten dubbe lt så många utgångshalvledare. Ef
fekt 400 W i 2 ohm. I 41 6 har man gått en 
medelväg - Dyna-Guard fi nns där men är 
urkopplingsbar. sedan en del menat att det 
här elektriska utgångsskyddet inverkar på 
ljudkvaliteten. Spänningsderivatan i 4 16 är 
låg. blott 8 V / jJ.s. . 

Vidare visade Dynaco två nya högtalarse
rier. varav en prisbillig och tämligen okritisk. 
Den andra heter Phase 3 och har högre kvali 
tetsambitioner; alla är trevägslädor och finns 
i skiftande storlekar. där elementen monterats 
så. att löptidsdi storsionen skall bli fö rsum bar. 
- Dynaco har alltså sällat sig till dem som är 
övertygade om att "fasriktigheten" är en till 
gång. och detta är intressant. 

Med de här glimtarna som spänt över om
rådet A - D sl utar vi för den här gången och 
återkommer i nästa nummer med bl a lite om 
vad Electro Research har för sig ... och vad 
ESS gör ... samt vad Gallien/ Kruger inne
bär ... Pa aterhörande! • 

Nu kan du beställa 
Radio & Televisions nya bok 
"BYGG SJÄLV-Liudteknik" 

Ur innehållet: 
• 5 kompletta beskrivningar av 

exponentialhornshögtalare för basen 
• Aktiva och passiva högtalarfilter 
• Mellanregistersystem 
• Två högklassiga slutförstärkare 
• Nya DNL - brusreduktionssystem 
• Exklusivt RIAA-steg 

Jag beställer .. ex av " BYGG SJÄLV - Ljud
teknik" å 24:50 inkl moms, exkl porto och post
förskottsavgift, att sändas till nedanstående 

Beställ Ditt exemplar av "BYGG SJÄLV -
Ljudteknik" från oss (endast skriftliga 
beställningar) eller köp den hos din tidnings
försäljare. Pris 24:50 ink!. moms. 

adress: . 

Namn ·········-····· ··1····· 

OBS Du som är bosatt utanför Sverige kan enbart köpa 
boken genom att tillsammans med beställningskupongen 
sända en check (köpes i bank) på Skr 26:-. Checken skall 
vara utställd på Specialtidningsförlaget AB. 

Adress .. ......... ... ............. ..... .. . ~ . . ........................ Klipp ur och skicka kupongen till: 

X .:s=~;;;;;;;;;;:::::;;;;;;;;;~~ __ :_~n_d:_~-=g &_Sf_:_~_~e-=gV_~:....;.,I_~_~S_x_f:_;_~_:,;...IJ~_~_~_g64_sa_;_~_~_:_:h_eO_~_=_I-__ --..I 
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~ 54 Ny mc-pick up forts 

Kvalitetsfabrikatet 
A & E kommer snart 

Sofistikerade, dyra A & E Technical Re
search satsar enbart på avancerade audioför
stärk are. Märket, som nu är representerat av 
Audio Equipment. kommer så snart S-märk
ningsfrågan är avklarad att finnas i handeln. 

Förstärkarprogrammet uppvisar genom
gående ett antal konstruktiva särdrag. Man 
har ägnat frågan om fasvridning och grupp
löptid stor uppmärksamhet. Grupplöptiden 
för slutsteget DCA -/20 (2X60 W) ligger vid 
låga 0.3JLs. Dess kretslösning framgår av fig 
3. 

GNO - + 
TO RIGHT CH 

Ingångssteget består av två differential
kopplade FET, vars kollektorer är anslutna 
till emittrarna på ett basjordat transistorpar. 
Kopplingen påminner starkt om den som Ya
maha använder i sin B2, se Radio & Televi
sion 1977, nr 4,p 17. 

Fig 3. Schema för slutsteget DCA ·120jrån A & E Technical Research i Japan. 

Kopplingen för steget efter detta är synner
ligen intressant. Ett differentialpar driver 
emittrarna på ett basjordat transistorpar. Var
dera kollektorn på dessa matas med var sin 
strömgenerator. Kopplingen ger god symme
tri och detta utmärker f ö hela slutsteget från 
in- till utgång. 

Som bekant förekommer det ett stort antal 
distorsionstyper förutom sedvan liga THD 
och intermodulationsdistorsionen. En av des
sa distorsionstyper är osymmetri hos slutste
get. vilket uppfattas som besvärande för örat. 

En genomgående symmetrisk uppbyggnad är 
botemedlet. 

Grupplöptiden nämnde vi: Det har visat sig 
att missanpassade kablar - åtminstone vid 
större längder - ger grupplöptidsfel. Detta är 
ju väl känt inom videotekniken, men nya rön 
visar att det även har betydelse inom tonfre
kvensområdetl Därför har man i förför stärka
ren SCA 2000 tagit till 75 ohms utgång och 
gör en avslutning med samma impedans i 
slutsteget. 

Förförstärkaren har f ö inga tonkontroller. 
Avsaknaden av dessa ligger i A & E:s filosofi. 
att inte påverka ljudet - sådant det nu är -

BREUER 

i någon riktning, vare sig det gäller grupplöp
tid, fasgång, kanalöverhörning (mindre än 80 
dB i förförstärkaren) och symmetri. Den enda 
påverkan man tillåtit sig är valbar ingångsim
pedans för pick -upen och en bassänkning eller 
-höjning med 5 dB vid 10 Hz. 

Den största "pjäsen" i A & E-programmet 
är DCA 400, med en vikt av 25 kg, som ger 
2 X 200 W vid 8 ohm. Fasvridningen ligger 
under 10 inom 20 Hz till 20 kHz. I konstruk
tionen ingår toppvärdesvisande utstyrningsin
strument och skyddskretsar för övervakning 
av likströmsdrift, onormal temperatur och 
alltför hög utgångsström. _ 

schweiziskt handarbete. 120 delar, de flesta av aluminium . exceptionell torsionshållfasthet • krymplager (prestressed , 
internai clearance) för minimum glapp. lagrens belastbarhet under rörelse 40kg . lagerfriktion mätt vid nålspetsen 10mg 
horisontalt och vertikalt . avstånd vridpunkt·nålspets 228mm (typ 6A 262mm), vridpunkt·skivcentrum 208mm (6A 244,8) . 
förställningsvinkel 25 ,50 (6A 21 ,97~ . vinkelfel R60-145mm :!:1,25° (A6 :t1) . rörlig vikt 85g (58 82, 6A 98) • dynamisk mas· 
sa 4g ± 1 % (58 3,3, 6A 3,9), med 5g·s pickup 9,9g (58 9,1, 6A 9,7) • tröghetsmoment 2080gcm2 (58 1710, 6A 2670), med 
5g·s pickup 5130gcm2 (58 4760, 6A 6650) • bas resonans med pickup 8-12Hz . kabelkapacitans 50pF . vätskedämpning hori· 
sontalt och vertikalt (tillbehör) • antiskating medelst fjäder, j~sterbar under spelning . frånvaro av uppåtriktad kraftkompo· 
nent (thrust effect, Schubkraft) hos antiskatinganordningen medger lägre nåltryck • nåltrycksinställning medelst motvikt och 
fjäder . enkel hantering . unika resonansegenskaper • superb defin ition och upplösning . dynamikökning med ca 5d8 . 
skillnaden mellan olika pickuper tydligare hörbar • idealiskt pickup-komplement: 8reuers modifikation av EMT SD-15 • arm· 
typ 5A 2.500:-, 5e (annan utformning av pickupskal) 2.500:-, 58 2.750 :-, 6A 2.875:-, dämpningsanordning 750 :-, pickup
element EMT / 8reuer 2.975 :-

DALALJUD 
8agareg. 11 Smedjebacken 
(0240) 74780 

RADIOLAGRET 
Engelbrektsg. 37 Göteborg 
(031) 164398 

MADLAND 
Skagen 40 Stavanger 
(045) 25552 

g lotta 
Luntmakarg . 26 , 111 37 Stockholm , (08)10 20 96 Generalagent för Sverige, Norge, Danmark, Fi nland 
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När 40 stycken hifi-specialister 
tycker samma sak. 

Då är det dags att börja fundera. 
A-Ljud är en sammanslutning som bl.a. har till 

uppgift att välja ut bra hifi-produkter till vettiga priser. 
Priser som naturligtvis ska komma kunderna tillgodo 
också Här ett exempel: 

Ett av guldkornen i höstens utbud av hifi-grejor 
heter Kenwood 4070. En receiver med värden som enligt 
vår uppfattning torde vara svåra att överträffa i prisklassen. 

Och det har sin förklaring. Ett nytt sätt att bygga. 
Men kanske framförallt ett nytt sätt att tänka. 

Många känner till att bästa ljud får man med separat 
förstärkare och tuner. Den ihopbyggda enheten (receivern) 
har av olika anledningar (bl.a. ett virrvarr av kopplingar 
och ledningar) inte kunnat ge samma höga ljudkvalitet 

Det problemet har Kenwood löst Man har helt 
enkelt byggt in en separat förstärkare och en separat 
tuner i samma låda. Inte blandat dom med varann alltså 

Det låter kanske enkelt, men det var svårt 
Men resultatet blev bra. 

Om du vill ha förklaringen på det hä·r. Eller bara _ 
lyssna till Kenwood 4070, så är det bara att komma in till 
någon av våra butiker. 

Kenwood 4070. 
Uteffekt FTC (20-20.000 Hz, 8 ohm): 2X40 W. IM-distorsion enligt 
SMPTE vid IW: 0,05%. Maximal ingångs spänning PU: 190 mV FM
känslighet, stereo 46 dB S/N enligt IHF:20~V 75 0hm.Signaljbrus
avstånd stereo: 67 dB. THD-distorsion stereo: 0,25%. 

Alingsås 
HiFi·Consult, Torggatan 8 

Arboga 
HiFi·Hörnan, Kapellgatan 4 

Borås 
Ljudrummet, Torggatan 25 

Televisionen . 
Skaraborgsvägen 21 

Ägrens HiFi , 
Yxhammarsgatan 10 

Enköping 
Enköpings Sound , 
Bergsgatan 48 

Eksjö 
Gunder HiFi & TV , N. Stor· 
gatan 40 

Eskilstuna 
HB Ljud Center, Kungsplan 4 

Falkenberg 
Musikhuset, Köpmansgatan 4 

Falköping 
HiFi·Alternativ, S:t Olofsgatan 41 

Göteborg 
Hör och Se, Abybergsgatan 28 

-Ljudkällarn CM Service. 
Viktoriagatan Il 

Ljudet, Bangatan 36 

Ägrens HiFi , Södra Vägen 12 

Hudiksvall 
Hälsinge Radio. Storgatan 21 

Jönköping 
Svalanders HiFi Stereo, 
Trädgårdsgatan 25 

Karlskoga 
Ljudet , Loviselundsvägen 59 

Karlstad 
LJudet. Herrhagsgatan 26 

Kungsbacka 
EL ·BE HiFi, Storgatan 17- 19 

Köping 
HiFi·Hörnan, Stora Gatan 22 

Linköping 
HiFi·Huset , Bokhållaregatan 1 

Lund 
Ljud i Lund, Bankgatan 4 

Malmö 
Malmö HiFi Center , 
Kyrkogatan 1 

Stereohörnan, Kronborgsvägen 2 

TE·VE Radio i Malmö, 
Mariedalsvägen 32 

Motala 
Motalaljudet, Bispmotalagatan 2 

Norrköping 
HiFi·Huset , 
G:a Rådstugugatan 44 

Saltsjöbaden 
Ståls Radio & TV, Torggatan 4 

Stockholm 
Best·Sound , Odengatan 62 

Ljudet , 
Pontonjärgatan 29 

LJudmakarn , Norrlandsgatan 28 

Sundsvall 
Ljudcenter , Köpmansgatan 16 

Ulricehamn 
Hanssons Radio TV, Storgatan 18 

Uppsala 
HiFi·Huset . Sysslomansgatan 5 

Varberg 
Musikhuset , V:a Vallgatan 4 

Vänersborg 
S.O. Ljudcenter, Kungsgatan 19 

Våsterås 
Västerås Sound , Arosvägen 21 

Våxjö 
Görans HiFi Center . 
Kungsggtan 4 

Örebro 
HiFi·Huset, Köpmangatan 47 

Örnsköldsvik 
Arac Ljudteknik . Kyrkogatan 4 

Den här annonsen är införd av A-Ljudbutikerna. En sammanslutning av Sveriges 
förmodligen mest entusiastiska hifi-handlare. 
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Anslutning till 
yltresystem 
IE'-OI'"clur) 

Frön ACIA 

TiLL ACI;' 

lI_itars 
odnssbuss 

I bitars 
dolobuss 

Option tör t gln program
mering 0'1 PROM /EPROH 

Anvands föt- tIllfölllg logrJtw;1 
o't doto I nlig t monitor
program 

Lagrar 256_8 bitar 

Option fÖf"stÖfrt 
minneskopacittt 

Adtessdisplo)' 
Data- och registtr
display 

Tangentbord 

AnpossningskrelSQf'" 

Dlgitol_Ton 

Ton_Digital 

SANKEN 
Hybridförstärkarmoduler 
för proffs och amatörer 
10. 20. 30 och SO W rms 

Prisexempel: 50W -130:-
Lagerförsäljning: (inkl moms) 
CLAS OHLSON AB, Insjön. Tel. 0247-41000 

Mikrodatorn som hobby 

Fig 3. B/ockschemaför mikrodatorkortet och tu
mina/kortet. Kretskortet är förberettför utbyggnad 
av de komponenter som är streckade. 

~ 38 
Från utvecklings
system forts 

L - Ladda minnet från bandet. Pro
grammets första adress i cell A002 (MS), 
A003 (LS). 

N - Stega en instruktion Ufr med G 
som stegar en adress). Stegningen måste 
ske från en kontrollpunkt. 

XXXX V Sätt kontrollpunkter 
(break points). Max 5 st möj l iga sa mtidigt . 

V - Tag bort kontrollpunkter. 

Minnesorganisationen 
i originalutförande 

I utvecklingssystemets originalutföran
de ligger adresserna enligt tabell 1. Ad
resskoden till höger är angiven hexadeci
malt, vilket innebär att systemets högsta 
tänkbara adress är FFFF. vilket i binär
kod motsvarar 1111 1111 11 11 11 11 (= 
16 bitar). 

Adressen för resp krets väljs genom 
lämplig inkoppling av adressingångar och 
"chip select". som fi nns på varje krets. till 
adressbussen. I vår utbyggnad blir vi 
tvungna att koppla bort de RAM-kretsar 
som sitter på mikrodatorkortet och ersät
ta dem med ett större RAM-kort. 

Adresserna väljs alltså av användaren 
av systemet. något man måste tänka på 
om man använder ett program gjort för 
ett annat 6800-baserat system (program 
från andra mikrodatorer kan inte alls an
vändas. eftersom varje typutförande har 
olika instruktionskoder.) 

(Forts följer J. • 

NKW 
PV-1 Peak-VU meter - för 
avancerad spänningskontroll 
12 st LE D indikerar -3- + 12 d B 
Visaren indikerar -20- + SdB 
Matningsspänning +/- lSV 
samt + SV 

C-Å ELEKTRONIK, Stockholm. Tel. 08-46 17 50 
Kvantiteter över 100 st kan beställas från oss. 

ftUC® ElKLÖW 4PJB 
Pris: 250:- (inkl moms) 

P.O. Box 23086 e 5-10435 Stockholm e Tel. 08-230620 

Informationstjänst 17 
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WHIXI) 
Västtyska kvalitetshögtalare 
introduceras nu i Sverige. 
Programmet omfattar bland annat : 

BASHÖGTALARE 
MELLANREGISTERDOMER 
DlSKANTDOMER 
DELNINGSFILTER 
FÄRDIGA HÖGTALARLÄDOR 
BYGGSATSER 

MINI : 50 W märkeffekt 
Yttermått: 118 x 174 x 103 mm 
Frekvensomfå ng : 50-25000 Hz. 

Broschyre r och prislista gra ti s. 
Ritn ingssamling 5:-

Box 12035, 75012 UPPSALA 
Te lefon. 01 8/ 109390 

~ 60 
Tonola - som bl a importerar 

Dual - startar starkt med sin nya 
agentur Lux till hösten i det att man 
släpper märkets nya och med stora 
förväntningar motsedda LaboraLOIT 
Reference Series med sju enheter. alla 
i en ny men ända karakteristisk Lux
betonad form. Samtliga ingående en
heter är mycket lagbyggda och helt i 
Illetall med rak vinklade fronter och 
ctt 11111 metall nät upptill. 

J{ r hoppas fa möjlighet till ett se
nare test och gör här bara en allmän 
presentation av toppserien från Lux: 

5 E 24 obehindrat också watt
områdena som blir aktuella. da O dB 
= 20 W. etc. 

5 G 12 är Lux 12-områdes ekvali 
sator. en Graphic F,equency Equali 
zer. och i tunerväg har man en för
nämlig syntesmottagare för FM. 5 T 
50. Den integrerade dc-rorstärkaren 5 
L 15 far avsluta: Den ger 2 X 80 W ut 
och har ganska valdsamma band
bredder samt förnämliga S/ N-värden. 
Det finns utöver de här sju enheterna 
ocksa Luxman 5 M 2/, en stor för 
stärkare om 2 X 100 W. en dc-kon
struktion som har dubbla nätdelar. 
indikatprc' r etc. 

rigemarknaden är f n dessa saker inte 
aktuella. 

Vi aterkommer alltsa senare med 
mera detaljer och egna intryck av 
Lux Lab-referensserie. 

* 

"Acoustic Dynamic" star initialer 
na A D för i TDK:s nya. pa försom 
maren pressvisade magnetband för 
kassettbruk . TDK expanderar starkt 
och har nu en betydande marknads
andel i 50-talet länder. trots att man 
t ex startade i Europa pa allvar sa 
sent som för fem ar sedan. En av värl
dens ledande specialister på ferriter 
och pa magnetmaterial leder forsk 
ningen. nämligen dr Imaoka, Tokyo. 
Han ligger bl a bakom det fram 
gangsrika Super Avilyn-konceptet. Ar 
1968 kom han med SD-kassetten. na
got aven milstolpe i utvecklingen. Ar 
1972 kom ED-formeln. som innebär 
magnetitpulvcr i skiktct. ED hade 
10 - 15 % högre koercivitet än SD. 

SA blev den första tapen som utan 
o lägenhet kunde användas med kas· 
settdäcken ställda i Cr02-läge - SA 
har större MOL och bättre diskant än 
kromdioxidbanden i gemen. säger 

Bildens 5 C 50 är Lux "dc Stereo 
Controi Center". en rorförstärkare. 
den extremt laga och platta 5 F 70 är 
en s k tonkomrollförstärkare. en 
starkt förenklad och på finsmakaran 
vändning inriktad pre-am p med bl a 
nya dc-kretsar. nya FET-steg för ex
tremt lågt brus etc. 5 E 24 är en ultra
modern utstyrningsindikator. en 
LED-rampförsedd toppspänningsme
ter med 12 lysdioder som markerar 3 
d B ökning fran - 30 till + 3 dB. Den 
fina detaljen "peak hold" ingar -
man kan alltsa frysa högsta program
nivautslaget och avläsa toppvärdet. 
I hor med ett cffek tsteg. läser man med 

Dct I Japan m~c~ct rl~liga Luxpro- TDK . Avilynformeln i sin tur hade 
grammet omfattar. som RT-läsarna bättre magnetiska egenskaper och 
informerats om (R T nr 2 i ar). ännu högre stabilitet än gängse koboltdo-
mycket mera. bl a flera effektdelar pad järnoxid tack vare ytans aniso-
och en rad rörarrarater. men f()r S, c trop a egenskaper till följd av Co-

;===============================:;1 jontillförsel pli toppen av järnoxid 
partikellagrel. 

HÖST - RENSNING 
(Säljes i satser enl. nedan s~ Ungt lagret räcker) 

NPN - Plast TRANSISTORER PNP - Plast 
BFS 60 40V/lA 50 st : 25:- BFS 97 40V /lA 50 st : 25: -

BFS 61 60V/lA 50 st : 27: - BFS 98 60V/lA 50 st : 27:-

TX 107B 50V/100rnA 50 st : 20: - TX 212B SOV /200mA 50 st : 20:-

TX 108B 30V/l00rnA 50 st : 18:- TX 213B 30V /200rnA 50 st : 18:-

TX 197 25V/25mA 50 st : 16:- TX 214B 30V/200mA 50 st : 18:-

TX 237 45V/200mA 50 st : 20: - TX 502 35V /50OmA 50 st : 20:-

TX 238 30V/200rnA 50 st : 18:- TX 504 70V /500mA 50 st : 25:-

TX 239 30V/200rnA 50 st : 18:- TX 510 12V/200mA 50 st : 16:-

TX 302 35V/50OmA 50 st : 20: - TX 530 30V/500mA 50 st = 20:-

TX 304 70V/50OmA 50 st = 25:- TX 531 45V/500mA 50 st = 22:-

TX 314 15V/500mA 50 st = 16 : - PNP-Metall 
TX 327 30V/400mA 50 st : 18: - 21l 2906A 60V/600rnA 10 st = 12: -

TX 337 45V/800mA 50 st = 22: - IC - kretsar 
TX 338 25V/800rnA 5g st : 20: - le 307P Op.-Amp./8-pin 5 st = 12:50 

TX 384 30V/200mA 50 st = 18:- le 709P Op.-Amp./8- pin 10 st : 25:-

NPN - Metall le 723P Sp. -Reg . /l4 - pi n 5 st : 20:-

2N 1613 SOV/50QmA 10 st = 14:- le 741T Op.-Amp./Metal1 5st=15:-

2N 2218A 40V/80OmA 10 st = 14: - LYSdiOd 
2N 2221A 40V/800mA 10 st : 12: - LED- 209AR Röd/~ 3mm 25 st : 20:-

2N 2369 15V/500mA 10 st = 12: - 7-segm, Display 
2N 3055 60V/l5A 4st= 17:- SLA-7 RÖd/8.5mm 4 st = 25:-

Elektrolytkondensatorer 

L 2200uF/l6V 2:50/st L 4700uF /25V 5:00/st L 4700uF/35V 6:25/st 

L 3300uF/l6V 3:00/st L 6800uF /25V 6:25/st L 3300uF /50V 6: SO/st 

L 4700uF/l6V 3:50/st L 1000uF/35V 2:50/st L 4700uF/50V 8:00/st 

L 10000uF/l6V 6:00/st L 2200uF /35V 3 : 50/st L 1 OOOuF /63V 4:00/st 

L 3300uF /25V 3:50/st L 3300uF /35V 5:00/st L 2200uF /63V 6: 25/st 

Alla priser inkl. moms 

K OMPONENTS ERVlct 
Fack 14102 HUDDINGE 

Den nya AD-tapen består aven 
Fe 20,-oxid som man kallar "linjä 
ferro" - med bättre balans och axial 
fördelning. finare porer och högre 
koercivitet. AD innebär gammahe 
matitskiktning i en ren ferrooxidfor 
mel. TDK. som anses vara världsie 
dare på området ferritkärnor för in 
dustribruk. har förfinat AD-partikel 
konceptet och "vässat" partikelfor 
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Först slår kromen ut järnoxiden. 
Sen slår ferrokromen ut kromen. Nu senast 

slår järnoxiden ut kromen! 
Återigen är det japanska TDK som står för en sensa
tion. Mitt under ljudvärldens rasande utveckling gör 
man ett lappkast och nyupptäcker järnoxiden. Där
efter lägger man ned miljonbelopp på att utveckla 
den. 

Resultatet har blivit ett ultramodernt kassettband, 
TDKAD. 
För den ljud intresserade finns det mängder av skäl 
att bekanta sig närmare med denna nykomling. 

Ett skäl är AD-kassettens breda och fina dynamik 
och framför allt dess helt suveräna briljans och klar
het långt upp i diskantområdet. Faktum är att till och 
med krombanden överträffas vad det gäller maxi
mal utnivå i höga toner. 

Dessa egenskaper gör TDK AD till en extra 
intressant och välkommen nyhet. Äntligen finns det en 
kassett som klarar av och lever upp till vår tids ext
remt högtoniga musik, som pop, jazz etc. 

Ett andra skäl till bekantskap är att AD-kassetten 
fungerar tillsammans med alla typer av däck och 
kassettspelare. TDK AD skall spelas med standard
bias och 120 ~s EQ. Den har alltså inte alls samma 
begränsning som exempelvis krom- och ferrokrom
kassetterna, vilka endast ger full effekt på kassett
spelare med omställbar bias och frekvens korrigering 
(EQ). 

Ett tredje skäl är mekaniken. AD-kassetten har 
samma precisionsutförande och säkerhet som den 
exklusiva TDK SA-kassetten. En bättre garanti mot 
trassel och skador på bandet kan du aldrig få. 

Ett fjärde skäl är pengarna. Det ligger ekonomi 
i att kunna använda en och samma kassett både i 
den anläggning du har inomhus och i t.ex. bilstereon. 
Det ligger också ekonomi i det faktum att AD-kasset
ten ger äkta hifi-l<valitet även om man inte har ett 
dyrare däck med omkopplare. 

Också priset bör bli en angenäm bekantskap. 

Det är inte högre än övriga kvalitetkassetters, oftare 
lägre, och du får det senaste: En unik järnoxidkassett, 
som har bättre värden än krombanden i de höga 
tonerna. 
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Kurvorna jömför TDKs standard kassett med den nya 
AD-kassetten på ett döck med normalt biaslöge. 

Teknik för Alla nr 7 -8 1977 om nya TOK AD: "Vi har 
provlyssnat och det låter utomordentligt. Man får äkta 
hifi-kvalitet utan att man behöver ställa om kassett
spelaren på något sätt." 

&TDK 
"O:TIEIOL ... CET 

TOK marknadsförs av ELEItTlfDHDIM Box 3005. 171 03Solna . 

TDKs nya järnoxid överträffar kromkassetternas 
maximala utnivå i de höga tonerna. 
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BARA SVERIGES MEST o •• 

SALDA HI-Fl DACK HAR 
ALLA DESSA FINESSER! 

"DUAL CAPSTAN" 
s k Closed-loop-system. 

SPECIALTONHUVUD 
av "super-permalloy"-typ utvecklat av 
Tandberg. 

TRE MOTORER. 
Ger minimalt svaj, vägt som ovägt även 
efter lång tids användning. 

SJÄLVJUSTERANDE INGÅNGAR. 
Anpassas automatiskt till olika pro
gramkällor. Ger minimalt brus och 
stor dynamik. 

ELEKTRONISK MANÖVRERING. 
Nu ännu bekvämare tack vare nya 
tangenter. 

rOPPVÄRDESKÄNNANDE 
INSTRUMENT, 
inkopplade efter korrektion. 

Den första 
kassettbandspelaren 
i världen med 3 
motorer, dubbel 
capstan och Dolby 

NYA TANDBERG 
TCO 310 Mk II 

Beprövade TCD 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 för stärka re 
för hörtelefon . 
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Komplett program i ljud. 

Det sanna ljudet. 
handic/TOA ljudanläggningar. 
h a n d i c/TOA har ett av marknadens mest kompletta 
program för ljudanläggn ingar - PA-system. Förstärkare 
i fyra olika effektklasser, 15,30,60 och 100 W, med 
eller utan inbyggd radiodel, högtalarväxel, telegong . 
Högtalare för de flesta ändamål inomhus eller utom
hus : Trumpethögtalare, även bredbandiga för tal och 
musik, takhögtalare för inbyggnad eller utanpål iggan
de, korr idorhögtalare, hängande högtalare etc . 

Mikrofoner för många användningsområden alltifrån 
enkla utrop till artistuppträden . 

Tråd lösa sändarm i krofoner med matchande motta
gare - en verkl igt prisvärd och mångsid igt användbar 
produ ktgrupp. 

Notera även det breda programmet av transistor
megafoner med och utan inbyggda anrops- och upp
märksamhetssignaler, i tre olika effektklasser, 5,10 
och 15 W. 

En genomgående hög och jämn kval itet tillsammans 
med mycket rimliga priser gör h a n d i c/TOA till ett 
marknadens bästa köp - i de flesta sammanhang som 
fordrar det sanna ljudet ur en Public Address-anl ägg
ning. 

r-----------------~======~=-==:." 
Skicka katalog h a n d i c/TOA ljuddistribution! 

~~~I 
77/ 101 

Företag 

Attention Adress 

I 
I 

RT 9 77 1 

I 

Postadress ha d-c~· 1 
Marknadsför komradio, biltelefon, n I '. I 
bilradio/stereo, h emelektronik, polisrad io, bolagen I 

L~bbtele~~lfl/s~~o~~~~~n.::= I~~2.:::.~u~~~~1~J 
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Detta är en oscilloscope-bild aven 
förstärkarsignal med perfekt 

återgivning av en komplex 
musikpassage. 

Detta är en bild av en forstärkar
signal for samma ljudnivå. 
Den visar kraftig distorsion i 

transienterna. 

Det är samma förstärkare. Enda 
skillnaden är att B.I.e VENTURI 

användes i exemplet till vänster. 
Det är ett odiskutabelt faktum. Högtalaren Du 
använder ihop med förstärkaren kommer att 
påverka prestanda hos förstärkaren. Förstärkare kan 
drivas till kraftig distorsion i starka, symfoniska 
avsnitt, i kraftigt förstärkt popmusik, i många fall 
med volymkontrollen bara halvvägs uppskruvad. 
Den avhuggna, flata kurvan i högra bilden 
beskriver sådan klippning i förstärkare. Det resul
terar i kraftig distorsion liknande den som uppstår 
vid kongenomslag i högtalare. 

Klippning inträffar när effekten som krävs för att 
driva en högtalare inte räcker till hos förstärkaren 
för toppar i musiken. Dessa s.k. transienter har 
en varaktighet på bara någon bråkdels sekund men 
är flera gånger större än musikens 
medelnivå. 

Hos B.Le. VENTURI finns kombinationen 
av exceptionellt hög känslighet 
(= hög verkningsgrad) och hög 
effekttålighet. Denna kombination 
gör att en förstärkare får högre 
prestationsförmåga än 
vad den skulle fått 
tillsammans med en 
genomsnittshögtalare. 
Resultatet blir helt 
enastående med B.l.e. 

VENTURI. Detta oberoende av om man vill öka 
prestationen hos låg- eller medeleffektförstärkare 
eller vill tillvarata en högeffektförstärkares alla 
resurser för att åstadkomma en musikåtergivning 
med högsta dynamik. 

VENTURI är det registrerade namnet för den 
patenterade principen att använda ljudledning i 
högtalarsystem. Venturi-principen är känd från 
många fysikaliska sammanhang, ex.vis strömnings
lära för luft och vatten. Om tvärsnittsarean för
trängs ökar trycket på det genomströmmande 
mediet, dvs. i fallet med B.Le. kommer ljudtrycket 
i basen att bli avsevärt förstärkt vilket gör 
frekvensgången jämnare i det allra lägsta 
området under 100 Hz. 
Ljudtrycket från VENTURI-tunneln är 
faktiskt ca 10 ggr högre än 

TM 

trycket från själva hög
talaren. 

Vill Du ha mer upplys
ningar om B.I.e. VEN
TURI, skriv eller ring till: 
Audio Stockholm, Stor
gatan 29, 114,55 STOCK
HOLM. Tel: 08/630230 

B·I·e VENnJRI 
SPEAKER SYSTEMS 
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Vi ligger bra till 
-i pris också ... 

NVTT! 
AUTOMAT

SÄKRING 

41:-- System 50 
byggsats 

PRIS: 747:-
inld. moms 

GAMMA 
Televerket och Operan har valt Gamma-element för några av sina anläggningar. ,--------------, Till Frekvensia Gete AB D Ja, sänd mig även 

- den måste du prova! 
Kom och ly - na! 
Vi har fler alternativ att välja på och hjälper dig gärna 
med bygget Kom till vårt centrallager i Upplands Väsby. 
ring eller skriv. 
Våra representanter: 

GÖTEBORG 
TV MAN AB 
Sprängkullsgatan 1 5 
411 23 Göteborg 

HALMSTAD 
TVMANAB 
Laholmsvägen 27 
302 48 Halmstad 

MALMÖ 
JOSTY KITAB 
Ö. Förstadsgatan 19 
200 22 Malmö 3 

I Breddenvägen 31 . katal.ogen mot 2.00 kr i I 
I 194 ()() Upplands Väs by 'rlmarken. I 

Tel 0760/330 25 
I Jag vill veta mer om Gamma 
I I Namn __________________________ ___ 

ClI 
~I 
I 
I I Adress _______ Telefon ____ __ 

I I 
Postadress - 6 \.;--------------, 

ÖREBRO 
PRIVOX RADIO 
Engelbrektsgatan 29 
702 13 Örebro 

STOCKHOLM 
HIFIKIT 
S:t Eriksgatan 124 
1 l 3 31 Stockholm 

LULEÅ 
HÖGTALART JÄNST 
Box 838 
951 08 Luleå 
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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. Målräknare så klart!! Finns nu med 
färggenerator - spelplanen blir grön, spelarna var sin färg samt bollen fortfarande vit. 

Byggsats AT710 .- TV-spel, grundenhet.. ..... .. ............ .... ...... ................. ... ca 318.50 
Byggsats AT 711 - 3 olika ljudeffekter, ex-vis v.mål, inkl.högt. .................... ca 26.50 
Byggsats AT 712 - elektronik till gevärspel ................................ .. .............. . ca 12.25 
Byggsats AT 714 - sats m. lådor, sladd, kontakter t.fjärrkontroll .. ........ .... .... ca 51 .50 
Byggsats AT 718 - FÄRGGENERATOR för 3 olika färger .......... .. .............. ca 91.50 
Byggsats AT 720 - gevär ...... ................................ ..................... .... ....... .... ca 130.50 
Byggsats AT?1 OK - modulIåda m. tryckt frontplatta .. .. ...... .. ........ ...... ......... ca 100:-

TEKNISKA DATA: 
Drivspänning 9 volts batteri, bestyckning: C-mos krets och två 
transistor-er 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 
5-1 0 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, byggbeskrivning samt utförliga bruksanvisningar 
till JOSTI byggsatser. 
Byggsatserna är moderna och 100 % avprovade, uppbygg
da på tryckta kretskort. Bl.a. ingår förstärkarkonstruktioner 
av såväl germanium- som kiselteknik från 1/2 till 120 Watt, 
såväl MONO som STEREO, elektronik till bilen, båten, 
automatiska 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 - & ekvivalentlistor -
och mycket. mycket mer!! 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:S0 

Till 
ELECTRO-BYGG • JOSTI ELECTRONIC 
Box 1107, 251 '02 Helsingborg 

Namn .. ... 

Adress ...... ...... ..... ......... ........ ............. .. 

Postadress ... 

Ev. Kundnr . .. 
Obs Glöm el fylla i namn o. adress' RT 977 

o Sänd mig "GENERALKATALOG"pris 1S ~ i förskott eI.16:- mot 
postförskott. (inkl.frakt) 
O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
O Sänd mig ...... .. .. .. .................................................. mot postförskott 

ALLA PRISER INKL MOMS. Leveranser över 450:- fraktfritt. 
Förskonsbetalning kan ske genom insänning på vårt postgiro 298177-7 eller bankgiro 162-
8098 eller genom check utställd på oss. OBS! tO. - frakt vid förskonsbetalning. 
Vill Du veta mer så ring eller skriV lill oss - telefon 042-13 33 73. Affärsadress Karlsgatan 
9. Där träffas vi mellan 9.30 och 17.30. pa lördagar till 13.00. ORDERMOTIAGNING 
DYGNET RUNT. 



Va.ning ! .. detta ä. en pi.at ! 

Det »specieJla» med SHURE pickup-elementen 
sitter i näisystemet. Och detta »specieJlci» 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 också en frestande och lukra· 
tiv affär för mänga att försöka sijlja billigare 
ersättningsnäiar, pirater. " " 
Konstruktörerna hos Shure ser rött när dessa 
pirater dyker upp, eftersom dom VET att Ditt 
Shure-elements prestanda är HEL T beroende av det 
ÄKTA SHURE näisystemet. 
Sä -för att vara säker pä bästa ljud och oförstörda 
skivor- insistera pä en ÄKTA SHURE! " 

För "~tt vara säker J>å att Du får 
en AKTA Shure-nål, kolla att 
namnet Shure står på nålens 
framkant, samt att följande kan 
läsas på förpackningen: »This 
Stereo Dynetic Stylus is preci
sion manufactured by Shure 
ijrothers I nC.»1 

10435 Stockholm 23. 1~~·~~=BOX23067. Fip':ni Tel. 08/34 92 15 
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USS ELEKTRONIK AS 

TEXAN 

QQQQ 2~~~ oao ---o O O O -- -
USS TEXAN Trotjänaren 
SVERIGES MEST LÄTTBYGGDA 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 

l.;:s'""" _: I 
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 
ELECTRONIC 

~ CROSSOYER 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 

U66 

~~MPO' 000 0000 . 00000 --- ---- .. ---
CMOSPREAMP 
HÖGKLASSIG FÖRSTÄRKARE MED "RÖRLJUD". 
CMOS-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 V:a Frolunda 
tel. 031/117990 tel. 031/293385 
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6-11 SEPTEMBER 77 U --
n F E R,E ~ R 

US TRADE CENTER FOR SCANDINAVIA.VASJ\G.ll srOCKHOlM 
Vinn en resa 
till USA 

Stereo HiFi 
Handboken 78 

med PAN AM Lagom till utställningen kommer årets 
~P-å-'-'H-i-Fi-S-t-er-e-o-U-S-A-"-f-år-D-u-m-ö-I' I-ig-h-ie_ upplaga av Stereo HiFi Handboken att 

I samband med utställningen anordnas eresenteras. Handboken som i handeln 
tt t I t ·· I' d " h" t . t .. ter att se och uppleva vad Amerika har e an a av Ingar ar ogs a VinS en ar ostar 50 :- säl'les under utställnings-

en USA-resa. Andra vinster är olika att erbjuda Dig vad gä ller senaste nytt veckan för 35 :- till alla besökare. hö9talaCO"I7;r/ T;k;~i;ka 
",,-:0=:--~ föredrag 
o-- .<'1» _ Kjell Stensson från Sveriges Radio hål-
~~ ... r- -".~® ler under utställnin~sveckan en serie 
>;'J7~"~"'" 1----------------1 föredrag under rubri en "SO-talets HiFi 

Liud ru m Stereo-marknad" . 

För att var/'e besökare skall få en musi - . Inträde ~:-
kalisk upp evelse har varje företag ett ~ 
ljud rum på 30 m2 där man i lugn och ro 
kan njuta av såväl klassisk musik som 
modern pop. 

Inforrnallonsqallst 27 

Discoteque 
"Disco-kungen" Big Brother demon
strerar utställda högtalaranläggningar 
varje dag under utställningsveckan . 

IiiITII COMPUTER PRODUCTS 

Bygg en microdator från Southwest Technical Products Co. 
Ett utmärkt tillfälle att bygga sin egen "datacentral". 
Som extra tillbehör finns bl. a. bildskärmsterminal, 
alfanumerisk skrivare, interface till bandspelare m m. 
Kapaciteten hos datorn är hög men priset lågt. 

BOX462 , 75106 UPPSALA. TEL: 018- 141400. 

ÅTERFÖRSÄLJARE: 

IJ%G%TRO~%L BOX 127,19401 UPPl. VÄSBY. TEL: 0760-83670. 

Återförsäljare i norra-södra Sverige sökes. 
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DATORAMATORER! 
(;)[}[S(;)D CP mikrodatorer nu i Sverige. 

CDrn~etec etedrDnics ab nordisk generalagent för ALTAIR 
mikrodatorer, interface, floppydiskar m.m. 

Vi representerar även 

• CROMEMCO: mikrodatorer, AD/DA-omvandlare, 
bytesaver, extenderkort för S-l 00 bussen, m.m. 

• POLY-MORPHIC: mikrodatorer, m.m. 

• NORTH STAR: minifloppy 

• SOROC: bildskärmsterminal 

Samtliga produkter levereras såväl färdigbyggda som i byggsats. 

CDrnpetec etedrDnics ab Vargungevägen 5, S -13011 Saltsjö-Duvnäs. Tel. 08/7168474 
Informationstjänst 29 

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:-

> 
i= « z 
a: 
w 
~ 
« 

1.2 st. Veroboard-kort, 

2. 1 st. Lab-kort i Epoxy, 

3. 10 st. LSM-16L-50 

inkl. clips, 

4 . 10 st. SC237B + 

10 st. BC 557 B, 

5.1 st. UPC 14305 + 

1. st. UPC 14312. 

Komponenter hittar du i vår 
"Katalog/prislista Mars 7977" 

Endast ett alternativ inom respektive 
ordersumma får väljas till en order! 

2S0:-tiIl499:-

1. 10 st. 1 ~<14 + 
10 st. 16-P/16, 

2.10 st. RC 741 NB, 

3.10st. 7400+ 10st. 7410, 

4. 10 st. RC 555 NB. 
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SOO:- och uppåt 

1. 1 st. Motståndssats; 650 st, kolfilm, 

2 . 1 st. Ellytsats ; 90 st, 25 V, 

3. 20 st. 7490. 

Katalogen törst 
Ring eller skriv efter vår 
Komponentkatalog/prislista idag 
så får Du den gratis hemsänd om 
några dagar. 



"Du blir överraskad 
när du hör hur 
befriande det är att 
lyssna på musik 

genom ett par 

perfekta högtalare" 

IMF 
ELECTRONICS 

IMF TLS 80 II 

MBG/AUDIO 
Box 1199, 251 02 Helsingborg, 042-136060 

Ring så anvisar vi närmaste återförsäljare. 

Informationstjänst 3 1 

Dca häl ••• dca Ihydda. Dia . 
dy.a/tc HIPI-Iauc/tcdat !! 

»Den som spar, han han) heter det, men att försöka 
spara genom att inte i tid byta ut en sliten nål -det 
vore som att kasta bort några tior vid varje spelning 
(multiplicera med antalet skivor Du äger!)-. Nål
spetsen är den enda kontaktpunkten mellan skiv
spåret och resten av anläggningen, och därför 
den mest kritiska delen för ljudåtergivningen och 
skyddet av den del av anläggningen, som kostar 
mest -Din investering i skivor! En sliten nålspets 
kan för alltid förstöra skivsamlingen! . . 
Tag inga risker, nålslitage är ofrånkomligt, låt Din 
handlare kontrollera Din Shure-nål regelbundet! 
Och -vid behov- byt omgående ut den mot 
en ny ÄKTA Shure-nåll Då får Du på nytt hela 
pickup-elementets original-prestanda . tillbakai 
Sluta slösa: SÖK UPP NÄRMASTE SHURE 
ATERFÖRSÄLJARE! 

För att vara säker på att Du får 
en ÄKTA Shure·nål, kolla att 
namnet Shure står på nålens 
framkant, samt att fÖljande kan 
läsas på förpackningen : »This 
Stereo Dynetic Stylus is preci· 
sion manufactured by Shure 
Brothers I nc.»1 

/ 

104315 Stockholm 23. ;'$.; -: Tel. 08/34 92 15 
1~~·~~=BOX230S7. 
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DEM PRINTER NIP 18 

DATA 

15- 25 tecken/rad 

5 x 7 matris 

50 tecken/sek (max.) 

ASCII interface 
TIL nivå 

12 V DC 

BESTÄLL HÄRMED ATI SÄNDAS MOT POSTFÖRSKOTI 

... . st. NIP 18 Printer OEM el kr. 960:-/st . 

. . . . st. rullar papper tör NI P 18 el kr. 4 :50/ rulle . 

. . . . st. extra beskrivning med schema el kr. 10:-/st. 

Namn:. 

Adress: 

Postnr . ..... Postadress 

••• • ••• • .. :: ....... ::.. se · '''''T' .~~ • E Al., 
......... ~ • ~ .. ~ ~ ~ • .. .. .. .. ~"'~...L C.J • ~ ./~, 
e: •• : •. :: ••. :-. Tengddh'<,qau r 24 11b 4' St'JCl..holn ~p /~:,8 75 .... ... . 
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HRIIIA 

Specifikationer: 
Princip : Basref lex 

Mörkelfek! : 60 W 
Volym : 48 Ii!er 

Frekvensomlång enl. DIN : 25-20.000 Hz 
Impedans: 8 ohm 
Bestyckning : 

1 st 25 cm ytterdiam . bos 
1 st 4 cm dame me ll anregister 

1 st 5 cm kandiam eter d iskant 
1 st 2,5 cm dometweeter 

Delnings/rekvenser : 800, 3.500, 5.000 Hz 
Anslutning : Polskruv 
Mått : Bxhxd : 40x65x30 

R .. 'nr ......... IoorU ... _ ............. Ultlrtoomtu .......... /r ... ......... 
. ttI .. kI ....... _ 

"'-._, ...... ~ PJIJO/'Imot .... 
,.'onI ...... -. l VI l,. 
a..~Nd _........ ' '''' o,. 
'_ ..... 11 • .-...- . ~ .... IIO d8 .. l pWl 
o .. too~_ """""" Vodl.4Vs9>MP.jOdS-o.OlpWI 
fl.o:t.oaot_I Nedt.,..,.o Vid • .• v ..... IOdlOO. ljIWl 

Träslog : valnöt. svartek. jakaranda !JO 10 50 100
LlJ

.,......!...!. ... .L!.!1.lL..!...!...J..-'-". ""'-" ""~ 
Tre års garanti .. __ • _ _ HJo 

Bestall garna var mformatlva broschyr. 

LJUDEX, Väktargatan 58 A - 754 22 Uppsala 
Tel. 08/ 018/122022 

nformationst/ånst 35 
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o 

HAR NI STORA ANSPRAK 
köper ni ljudutrustning av oss 

MIXER 822: Modulsystem 2-20 ing. 

MIXER 814: 6 ing . 
SLUTSTEG 232 

2 x 125 W 

.~ . l -I -\ : I{~\ ' 

· flT +~ +l f.:-~ -\' '" ' I I tt l' . 
. J. 1,1- ": 'I · r '1-

i < ; $ 

DISKOTEKSMIXER 804 

SLUTSTEG 231 
2 x 60W 

€§-ljUdSystem ab 

Kvarngatan 38, 602 33 

Telefon: 011-18 70 70 

Informationstjänst 3 6 

Norrköping 



HÖCTALARFROMTER 
i akustisk, transparent skumplast 

- Från egen fabrik 
- Valfri design och färg 
- Snabba leveranser 
- Vi levererar endast till storförbrukare 
- Du är välkommen med förfrågningar till oss 

- För leveranser till mindre förbrukare och 
spec.affärer söker vi återförsäljare i 
hela landet 

- Är du intresserad ring eller skriv till oss 

ScanDis '0 
FÖRSÄLJNINGS AB 

MONTÖRGATAN 5 30255 HALMSTAD 035-105035 
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,.~--------------_., 
• HOR MED HEATHKIT! när det gäller • 
I e Instrument e Stereo/HiFi e Hobbyelektronik I 
I I 
I I 
I DIGITALMULTIMETER IM-1210 I 

Områden : DC spänning 2 , 20, 200 och 1000 V. 
AC spänning 2 , 20, 200 och 700 V, upplösning 

I 10 mV. DC/AC ström 2, 20, 200 och 2000 mA. 
Resistans 200, 2K, 20K och 2M ohm. 2 1/2 siffror, 
7-segments LED display. Inbyggd kalibreringsrefe- AC MIllIVOLTMETER IM-5238 

I 
rens. Områden : 1 mV till 300 V fullt skalutslag, I 
Komplett byggsats 370:- (moms tillkommer). - 70 till +40 dB i 12 områden. Inimpedans 
Fabriksmonterad 555:- (moms tillkommer). 10M ohm, frekvensområde 10Hz - 1 M Hz. 

DC och AC utgång = 1 V fs. 

I Komplett byggsats 485:- (moms tillkom- I 
mer). tillkom-
Fabriksmonterad 800:- (moms tillkom-

I mer). HEATHKIT Schlumberger AB Tel : 08-5207 70 I 
Norr Mälarstrand 76 Öppet : Månd.- fred. 09.00-17.00 
Box 72081, 10223 Stockholm 12 lunchstängt 12.00-13.00 I I~=;,=-- II 

I FREKVENSRÄKNARE 5 Hz-30 MHz IM-4100 I 
Mäter frekvens, periodtid och räknar pulser. Namn. 

I 
Kanslighet 15 mV i området 50 Hz- 30MHz. LED-display. Med I . .. ... ... I 
den omkopplingsbara tidbasen kan man mäta en signal på Adress . . . . . . . • . . . . . . 
30 MHz med 1 Hz upplösning. RT 977 

Komplett byggsats 675:- (moms tillkommer) . Post nr . . . . . . . . . . Postadr . . .•...•..... . . . 

';fI=er;;o~m=m:. ___________ ., 
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KENWOOD TS-820 

SP-520 TS-820 VFO-820 

En fullvuxen SSB, CW. FSK/RTTY transceiver 
med inbyggd högtalare och nätaggregat. Bestyckad 
med 2 st S-2001 A i slutsteget. TS-820 har b land 
mycket annat faslåsning, passbandtuning, 25 kHz 
kalibrator, Vox, MIC-kompressor/processor. Som 
tillbehör finns CW-filter, digitaldisplay, likspän
ningsaggregat, VFO, högtalare m m. För full
ständiga upplysningar kontakta Ola Danbrink. 

Informatlonstla.,st 3 H 
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Visst kan dina 
bilder bli bättre! 

Kamera har väl nästan varenda män
niska. Men bra bilder tar bara en del. 
Och det är märkligt hur sällan det beror 
på kameran. Kunskaper är viktigare. 

Tidningen Foto ger B=C::r~~ 
dig kunskaperna. 
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Läs några nummer 
så är chansen stor 
att dina bilder blir 
bättre! ~~:o\ 

KLICK KLICK KLICK KLICK KLICK KLICK KLICK !: 

sA VARDAR MAN 
SKIVOR IDAG 

VACOREC 
Den eldrivna skivdamrnsugaren 

för hemmabruk 
• Avstatiserar skivan. 
• Mohairborstar rengör effektivt även längst ner i spåren. 

• Dammsugaren suger upp och avlägsnar alla 
dammpartiklar från skivan. 

R\d.JjQ.og~do-9b 
Humblegatan 24 A . S - 172 39 Sundbyberg · Sweden . Telefon 08/29 66 66 
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FOR 
BOININS 
OCH 
INFORMA
TION 

dick kjellberg 

08/ 340080 

· eLe~TDr 
-' o,,:: 

Varje nummer av ELEKTOR 1" ..... 

mnehåller ca lOst bygg-sJälv-proJekt. 
I sommarnumret finns ca 100 olika 
byggproJekt. Tidningen utkommer 
första veckan varje månad. 
Den nya elektrontktidningen för Dig 
som gillar ELEKTRONIK och Bygg
Själv. 
Ja Jag prenumererar på ELEKTOR 
O Sänd mig ett provnummer av ELEKTOR 

~ Den nya elektroniktidningen tör , . 
_ byggsjälv amatören 10:-

.~ O l11r för 80 :- (nr 1-12/19771 
;;;; O lArför 100:- (nr 1-12/19781 
. O 2 Ar för 165:- (nr 1/77-12/781 

1 JaQ betalar omedelbart när törsta 
tidningen kommer. Darefter får Jag 

I tidningen hem I brevlådan . 

IKITEL. Box 21038 10031 STOCKHOLM 
tol : 08 315115 

I Dlstnbutor av elektronikpress. 
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VI HARVAD 
DU 

BEHÖVER! 
~lfl~1±15 
~~~*7~~~0~~~.~~t~ 

:F--\"" t: . .:t 'y l--f:>fjlJjlå:, 1"}~TfI':~ffiG1J::l\:>l:xrcd:)O)~ 

~Lf, t; G , ~ttX9 ~ et -51J:::tIJ1}Iå:, Jt\ - ~ C 1--. ':7 -1 }\

~=- 'Y I-- O),*ff~ I': , 7.I)[.; I-- 1J:: c· 0)1i1it4li H ~ 'Ii l \ -C ~t~ 

~ l1::.1YJ -c< tCc l \ ( ~2 ) . 

Beställ gärna vår informativa katalog som 
innehållet allt från förstärkare till högtalar
kontakter. Ring eller skriv till oss sfl får du 
katalogen i brevlådan. 

Y4,9JA JOHN HEDINS VÄG 23 
54200 MARIESTAD 
TELEFON 0501/18345 
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KATHREln 
Antenner - Elektronik 

Kathrein antenner är 

• kompakt byggda 
• förmonterade 
• robusta 
• lättmonterade 
• högeffektiva 

Köp dom och övrig 
Kathreinmateriel hos : 

Tele Elektronik AB , Skellefteå , tel 0910/775 60 
Gunnars Firmakontakt, Örbyhus, tel 0295/ 110 17 
Import AB Inetra , Stockholm, tel 08/233500 
AB Radelco, Stockholm, tel 08/840330 
Rateiek, Linköping, tel 013/ 13 63 30 
LSW Elektroniska AB , Jönköping, tel 036/ 166665 
ASEA·SKANDIA 

Generalagent : 

telac ELEKTRONIK AB 

ARTILLERIGATAN 95, 5 - 11530 STOCKHOLM , Tel. 08-63 58 65 
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Wow/ftulla 

, _. . 

i, ~ 

WOW/FLUTTERMETER WM1 för mätning av 
wow-, flutter- och hastighetsvariationer på band 
och skivspelare. Inbyggd frekv~nsanalysator för 
uppmätning av felets frekvens . 
Instrumentet har filter för mätning av wow och 
flutter med delningsfrekvensen 6 Hz. Mätfrekvens 
3150 Hz. 
Mätområde för wow och flutter : ±O,0316 % till 
±3 % fullt utslag i 5 områden. 
Pris: 4.480: - exkl. moms. 

~ITi~[OJ~ METRICillllli 
BANVAKTSV. 20 17119 SOLNA 1 TEL. 08/820400 
DANMARK, TEL. 02/ 80 42 00 NORGE TEL. 02/ 28 26 24 FINLAND, TEL. 90/ 46 0844 

,nfol matlOnSll'3n" t 4 3 

. sA HÄRvARDAR 
MAN SKIVOR IDAG! 

"Decca Record Cleaner 
ser elegant ut i sin ex

tremt enkla design. Den har 
IiksQm Deccas borste elek

triskt ledande hår till ett antal 
av 20 000 stycken. I motsats till 

övriga borstar har den en enda 
bred borste men den är effektiv. 

Den bästa av· de provade borstarna 
på arm." 
URHl·FI&MUSIKSSTORASKIWA RDSTESTI NR. 11 ·76. 

DECCA RECORD CLEANER 

Generalagent 

SELEK IMPORT AB 
Box 188, 18400 Äkersbergo Tel. 0764/65130, 65140 

I rlformauonstlanst 4 b 
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Verktygsväskor 
för den kräsne serviceteknikern 
Tillverkad av kryssplywood i 
kraftig och hållbar konstruktion. 
Försedd med kraftiga gångjärn 
och stadigt greppvänligt handtag 
Beklädd med brun Marvelon och 
utrustad med utfällbar verktygs
insats som är lösta~bar. Väskloc
ket har en ficka for ex. schemor 
och servicedokumentationer . 
VerktYQshyljorna är tillverkade 
av mjuk, smidig samt stark plast 

~d~. äVä~e~~ färstil::'~~. °Ö~m~~: 
sioner : 480x350x 130 mm. Vikt 
utan verktyg: 4 ,6 Kg. 

Best. Nr::l72 Pris(utan verktyg) :lst 535:· 
Pris(utan verktyg) :2-14 st 481 :. 
Moms och frakt tillkommer 

Vi har ocksä modellerna lT8 samt 773 (djupare) 

ELEKTRONIKVERKTYG 

BOX 6028 
5-40060 GÖTEBORG 
TELEFON 031 - 15 34 60 

~nformationstjänst 48 

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, 16115 Bmmma. I 
Skicka mig information om Sensvact larmsystem. I 

I Namn ---.----- .. -....... -.. -----.----------- - .--- .. ---- . -.- .. -..... .. . ... .. I 
I Adress _._ .. -- . ---.--.-_._- . --- ............. _------- .... .. _ ........ _. __ ._-_._------ --- ----- ----- ----_ ...... . , 
L~~lIIiliiiIiiiiiiiiiiiiiii_.:.=::=_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ iiiii:~:. 
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Oscilloskop 
os 245 -} GOULD ADVANCE 

• Bandbredd DC-lO MHz 
• Två kanaler. Känslighet 5 mV-20 V/cm 
• Svephastighet l lis-O, l s/skd i 18 omr. 
• Skärmstorlek 8X 10 skd (l skd=8 mm) 
• Trigg INT/ext. (ACF, AC, TVF). 
• Äkta x-y. Känslighet 5 m V-20 V/skd. 
• Dimensioner 13X27X32 cm, 5 kg 
• Leverans omgående från lager. 
• Pris: 1.640: - exkl. moms. 

~©u:mJ[DJMJMETRICill[lli 
BANVAKTSV. 20 17119 SOLNA 1 TEl. 08/820400 

In formatlOma ra nst 47 

NÄTAGGREGAT 
4-20V 10A kontinuerligt. Stabilitet 
0.5 %. Brum max 5mV. Kortslutnings
säkert. 
TYP 1210S 875:-
S- 20V 5A kontinuerligt. Stabilitet 
0 .3 %. Brum max 5mV. Kortslut
ningssäkert. 
TYP 1 55-S 495:-
10-15V 5A kontinuerligt. Fast spän
ning - data som 155-S. 
TYP 125 295:-

BATTERI LÖDKOLV 
med snabbt uppladdningsbara NiCa 
celler. S. D, N märkt laddningsaggre
gat medföljer. TYP BP-100 169:-

Frakt och moms tillkommer på alla 
priser. 
GEN AGENT fÖR SKANDINAVIEN 
ÅTERFÖRSÄUARE SÖKES! 

Data-Alarm 
Box 442 .194 04 Upplands Väsby .tel. 0760·858 73 

Informationstjänst 49 

(MXR] 
DIGITAL DELAY 

FÖR STUDIOBRUK 
t standardutförande 0 .08-320 m. sek. delaytid, 
20 Hz- 20 kHz upp till 40 m . sek. 
Med tre extra delaykort ökar tiden till 1 280 m. 
sek. och frekv.gång. ökar. 

PRIS EXKL. MOMS: 
standardutförande 5300:
extra delaykort per st. 800 :-

BH-LJUD 
S:T OLOFSGATAN 35 
41728 GÖTEBORG 

T. 031-518979 
Informationstjänst 50 

• 
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, 08-711 31 60 

Informationstjänst 52 



SÄ HÄR VÄRDAR 
MAN SKIVOR IDAG! 

"Decca Record Brush 
är en ny borste som 

har över en halv miljon 
små hår vilka alla leder 

elektricitet och därför sam
tidigt leder bort laddningar 

från skivan. Normalt behöver 
man ingen speciell urladdare av 

typ pistol tillsammans med den 
här borsten. Detta var den effekti

vaste borsten av alla de vi provat." 
UR HJ·Fl& MUSIKSSTORA SKJ vvA RDS TEST I NR 11 .76. 

DECCA RECORD BRUSH 

Generalagent 

SELEK IMPORT AB 
Box l B8, 18400 Äkersberga Tel. 0764/65130,65140 

InformatlollSlJanSl 53 

Bygg själv 
Din egen Hifi-högtalare 

1M 12: 175 watt sinus, 9 element, 4-vägs delningsfilter, frekvens
område 26-20.000 Hz. 

-1\]JlJu~ljö---------

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: 
RT 977 

Postadress: 
V.g. texta! 

InformatltJnst,ånst 5!i 

HIFI BYGGSATSER 
MINIC M4 

Testad i HIFI&Musik Nr 1 1977. 
... M INIC M4 är den bästa byggsats
högtalare vi har testat . . 
Begär särtryck av testerna. 

MINIC 1120-RL 
... en mycket bra högtalare som 
ger högt ljudtryck. En av de allra 
bästa i byggsats ... Säger STEREO 
HiFi i nr 4 1976. Begär särtryck. 

~iiiiii~~~ 38 lit. basreflexlåda 

PEERLESS 
ISOPHON 
PHILIPS 
SINUS 

NYTT : 

4 -vägssystem 
, 50 Watt märkeffekt 

Impedans 8 ohm 
Verkningsgrad 0,4 % 

MINIC hogtalar
byggsatser levereras 
med färdig monterad 
låda i valnöt. jaca
randa eller svart
betsad ek. 

ELECTRO-VOICE 
JBL 
KEF 
GAMMA 

WHO 

100 W att 
märkeffekt. 
2 Watt driftseffekt. 
42 x 70 x 30 cm 
(B x H x D). 
60 I iter sluten låda. 
Skumplastfront 

Högtalarbyggsatser och lösa ele
ment från marknadens ledande fa
brikanter. Lådor, filter. drosslar. 
kondensatorer, fronttyg, tf' -stär
kare. tuners m.m. 

NYHET: Aktiva filter. FK-vario . 
slutsteg. 

Box 12035. 750 12 UPPSALA 12 
Butik : Prästgårdsgatan 1 
Tel. 018/ 109390 

D Sänd Er nya katalog med ritningssats 5 :- bifogas. 

D Särtryck av tester samt prislista gratis. 

Namn: . . 

Adress: 
RT.9 ·77 

Postnr: Postadress: 

InformatlOnst,anst 54 

• ____ ACOUSTIC LOUOSPEAKER SYSTEMS ____ • 

en 

ALLT FÖR HÖGTALARBYGGAREN 
50 olika kompletta byggsatser 
ACOUSTIC STUDIO 

Acoustlc högtalar
byggsatser består av 
fardigmonterade lådo,
valnötsfanerade eller i 
svart betsad ek. 

~ . 
w 

Med byggsatserna föl 
jer allt som behövs för 
att få ett par helt fär 
diga högtalare i samma 
finish som ett par 
fabriksbyggda men till 
ett mer tilltalande pris . 
Pris 12S0:-/st 

ELEKTRO-VOICE 
GAMMA 
GOODMAN 
ISOPHON 
JBL·KEF·RCF 
SELECTlON 
PEERLESS 
PHILIPS ~ 

o 
c 
en 

~ 
en 
> en 
c:: 
w 
~ 
« 
w 
tl. 
en o 
::l 
O 
..J 

~ 
~ 
en 
::l 
o 
U « 

Inkl I~ rla och moms 

Frekvens och d lstörSlonskurva mätt för 
"STEREO H,F, HANDBOKEN" - 77 

t - .-t l :Hi~-l- . 
.:::1:; -J':" - ::-~. _ •• : ~i-:: 

SEAS 
SINUS ::! 

(") 

Högtalarelement, r-
kompletta byggsatser: g 
Filter O 
Träbyggsatser ~ 
RT-hornet 70-80 ~ 
Spolar, " 
Pickuper ~ 

V> Kondensatorer en 
~ Tyg, ~ 

--O Skumplastfront m .m . ~ 

;: HIFII(ITO. Box 23098 ~ 
Z S:t Eriksgatan 124 en 

Stockholm 
08/335151 Demonstration och butiksförsä/jning: 

Öppet: månd.-fred. 1 1 -18. lörd. 11-14 ----------------------
HWII~I'I'O, Box 23098,10435 Stockholm 
Sänd mig gratis nya katalogen 77 med prislista 

NAMN: ......... . ....... ... ......... .... ... ........... .. .. . .......... ............ . ........ . . 

Adress: '" ... . ................. ............... ............ .. . .... .......... , ............... . 
IlT 977 

Postnummer: ........ ........ ........ ..... Ort : ...... .. ................... . ......... .. .. . 

" ____ ACOUSTlC LOUOSPEAKER SYSTEMS 

IIlformat1onstJånst 56 



It möjligt" 
Det kostar bara 10:- per rad att aJIIIOIRra under "allt möj
ligt" - radio & televisiom radannolRr. Annomen 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 raclannorRr! Använd kup. som fiRM i tidningen. 

ElEKTRONIK-SURPLUS 
Tulegatan 37, Stockholm. 
Transf. reläer, högtalare, motorer, 
instrument m m, m m. 
Öpettider vard 17- 20 lörd 10- 14. 

CLARION PE 662 825:-. 
Roadstar bilstereo: Mini-Maxi 225:-, 
Greven 525:-, Hertigen 595:-, 
Kungen 695:-, Kejsaren 795:-, 
Booster 2x'15 W 145:-. Polisradio: 
Handic 006 645:-, Sentinel 850:-, 
Robyn 650:-, Kristaller 25:-/st. 
Högtalare, boosters, antenner, stör
ätare m m finns i vår lågprislista. 
Fås mot 2 :- i frimärken. AA-PRO
DUKTER. Box 5069. 55005 JÖN
KÖPING. Tel. 036/1615 33. 

NY! SONY TC 755-A 4 spår säljes för 
3295:- + frakt. Ord. pris 4900:
HI Fl LJUD Elektronik, Storgatan 45, 
881 00 Sollefteå. Tel. 0620/ 141 45. 

ÄTERFÖRSÄWARE !!! 
sökes för nya mkt konkurrenskraftiga 
Hi Fi prod. 0951 / 103 26. 

Bilstereo och polisradio köper du 
billigast hos oss. T ex Clarion PE 662 
825 :- . Roadstar King 695:-.Pioneer 
KP 8000 1 095:- . Handic 006 
645:-. Sentinel 850:-. Robyn 650:-. 
Commander 168 795:-. Kristaller 
25 :-. Kom.radio Zodiac M 5026 
1 195:-. Högtalare, boosters, anten
ner m m i vår nettoprislista som 'fås 
mot 2:- i frimärken. AA-PRODUK
TER, Box 5069, 55005 JÖN
KÖPING. Tel 036/ 16 1533. 

Effektsteg Ampzilla , förförst Sound 
Craftsmen PE2217 , Tuner Rotel 
RT -1 220. Säljes till högstbjudande. 
Dock ej lägre än 7 000 kr. Säljes 
ev var för sig. Tel. 0552/111 20 
kl 9-1 8, efter 18 10791 . 

Kvalitetskassetter billigt! 
Emitape X- l000 UD C-90. Prisex: 
5 st 69:- (13 :80/st). 10 st 128:
(12:80/st). 20 st 245:- (12:25/st) 
inkl moms. Frakt tillkommer. Sändes 
mot postf. KL-Electronic. Box 32 , 
14501 Norsborg. 

Säljes 8 st analoga skiftregister 
TDA 1022 40:-/st. Teac- 1300 band
spelare m eko o reverse 900:-. 
Tel. 0455/804 65. 

Mellanregisterhorn enligt Klipsch/ 
Greenbank, MH 1400- 5000 Hz 40 W 
i syst 200:-, MH2 150- 2500 Hz 
(PA) eller vid Hifi 200- 1300 Hz 4 
driv 150W mycket god verknings
grad och transientåtergivning 425:- . 
Audiotest. Box 1002, 171 2·1 Solna. 
Tel. 08/27 1346, stundtals telsvarare 
som även registrerar ev best av ele
ment eller förfrågan. 

Högtalarbyggsatser. Prisex. Good
mans 3-vägssystem 60W 425 :-. 
Peerless 90W 3-vägssystem 425:-. 
Nytt piezoel horn märkeffekt 300W 
120:- . Ring om data! Kassetter: 
MaxelI LNS C90 7:50, MaxelI UD 
C90 11 :50, MaxelI UD/XL 15:50 
C90. Deln filter billigt. 

, Tel. 0346/80509. 

Stereo billigt!!!! 
Hela programmet av Technica, JVC, 
Kenwood, Pioneer, Marantz m fl till 
marknadens lägsta priser. Pick up 
Empire 2000Z 450:- . 18.00-24.00. 
Ljudorama. Tel. 08/ 52 75 70. 

Optotändsystem 275 :-. Uppge bil
märke, typ, årsmodell, fullst mont 
anv. 1- 2 veckors lev tid. Håkan An
dersen, Box 74, 460 60 Vargön. 

Gratis, ritning till transmission
Iinehögtalare för bästa frekvensgång 
i basen och resonansfrihet. Mot 
insändande av frankerat A5-kuvert. 
Prislista på vår audiomateriel med
följer. Audiotest, Box 1002, 
17121 Solna. Tel. 08/271346. 
Hej då! 

Scotch 207 10,5" metsp 125:-, 
Agfa PE 36 kaka 1080 m 40:- , 
lOst 360:-, 20 st 705:-. Boprod. 
Klosterg 24, 442 00 Kungälv. 
Tel. 0303/ 101 34 eft 18.00. 

Säljes! Ett parti FK variatorer av hög 
kvalitet. 9 oktavband + 12 dB. Även 
enstaka ex. Pris: 465:- inkl moms. 
Finns även för nätdrift (S-märkt). 
Ring 0490/11 970, Anders Nilsson, 

Stort sortiment högtalarelement till 
Sveriges lägsta priser, även spec 
best. Komplett prislista erhålles mot 
porto. Firma J-A, Brogatan 79, 
703 58 Örebro. End postorder. 

1 par högtalare. Bas: JBL 
Diskant: Electro-Voice T-35. 
Fabriksbyggda lådor. Tel 
10824. 

D123. 
OBS! 

0521 -

Lysd 5 mm. Röda 10/ 10:-, 7400 
10/ 16:- CD4001 5/ 15:- CD4011 

'5/ 15:-, Germ dioder 20/ 10:-, 
BCl19 = BC140 5/ 12:- FND500 
1/ 11 :- . Tel 0755/391 14 e. 19.00. 

Countrymusik! 
Vi har från USA fått hem ett litet 
parti med kassettband innehållande 
radioprogram från 1943 och framåt. 
M issa inte detta tillfälle att få 
mycket intressant musik för en billig 
penning. Speltid 2 x 90 minuter. Pris 
95 :- + frakt. Exakt innehållsför
teckning på begäran. Zewique HB. 
Box 1041 , 77101 Ludvika. 

OTALA-LOHSTROH (The 2 channel 
Audio Amplifier). Preamp: MC-in
gång, RIAA 20- 20 kHz, +0,5 dB , 
dist 0 ,02 %, poweramp : TIM fri 
klass AB, 2 x 50W 4 ohm, 0 - 1 MHz 
- 3 dB, slew rate 100V//ls, THD 
0 ,02 %, IMD 25W 0 ,15 %. An
vänds av John Curl (ML o Gale), 
Matti Otala, Jon Dahlquist, RT -med
arb S-E Borja. 4300:-. Pesa Audio. 
Box 4067 , 133 04 Saltsjöbaden. 
Tell sep 08/717 91 50. 

Unikt tillfälle! 
Luxman C 1 000 + M6000 2 x 300 W 
FTC. Mycket förmånligt pris. Tel 
0302/417 85. 

Yamaha CA 1000 II, Ct 400, Audio
tronic CM3 . Alta 108 + 116. Sperr
linghorn m EV T35. Garanti. Tel 

.0171 /39823 e 17.00. 

Först NAD 2 x 50W, skivsp AR + Pu 
ADC XLM , högt RT:s 3d-system m 
360 liters bashorn. Pris 3 000:-. 
Gustaf Eriksson. Tel 031 /829441 / 
54 84 54 efter 1 7 ,00. 

Köpes beg oscilloskop. Tel 019/ 
11 2007 kl 17.00- 20.00. 

Hornsystem 2 st RT 70/80 härd
lack. Mellanreg m 4" driver. Bra 
disk horn, 18 dB-filter. Allt 2 700:-. 
TeI019/ 115357. 

"WEWILL NOT BE UNDER
SOLD!!!" 
Lägsta priserna i landet på HiFi. 
Skriv för info + pris, bifoga porto! 
SOUND CENTER. Box 200 18. 
200 74 Malmö. 

* KVALITETS BAN D TILL LÄG

PRIS * 
SONY HF C-90 12:45. MAXELL UD 
C-90 13 :60. TDK SA C-90 18:- . 
TDK Audua 7" 1800ft 35:-, 10 1/2" 
3600ft 89 :-. Endast hel kart. 3 kart. 
fraktfritt. 
TOP TAPE, Malmoe. 040/91 1990, 

WUDLEDNINGSHÖGTALARE 
BYGGSATS : LRN 390, 
25 Hz-22 kHz + 4 dB, BxHxD : 338 x 
945 x 400 mm, 210 mm. bas, 127 
mm. mellan, 25 mm. diskant, rek. 
förstärkare 25- 200 W . 
BESTÄLL BROSCHYR 
STEREO-TEKNIK. Västbovägen 34, 
331 00 Värnamo. 
Tel. 0370/ 148 97/ 191 10. 

KOMM RADIO till låga priser ex. 
Mickey 5028 S 1 000 kr. Pony CB 
78 540 kr. Handapp. Midland 5 w 
3' kan. 410 kr. SR- H, 24 5 w 23 
kan. 850 kr. m m, m m. Båtant. från 
260 kr, även reparationer utföres. 
PR- KONTAKT, Västansjö 3151 , 
89010 BJÄSTA. 

Ljusk laminat för mönsterkort Bel
zon-Produkt. Gränsholmsb 6, 127 42 
Skärholmen, tel 08/710 75 11 . 

BYGGSATSER till rundstrålande 
högtalare likn OA 5-2 samt exp 
horn " 
Bällsta Träindustri AB. 
Karlsbodavägen 12, Bromma. 
Tel. 08/29 16 16. 

Säljes 1 st Amzilla. 2 st 
Pioneer HPM 100 till högstbj . 
Ring 08 / 5440 76 



Billigt! 
Det kostar bara 10:- per rad att 
annonsera under "allt möjligt" -
radio & televisions radannonser. 
Med kupongen här intill är det en
kelt att bara fylla i en bokstav i 
varje ruta och lämna en ruta tom 
mellan varje ord. Du ser genast 
hur många rader det blir och vad 
annonsen kostar. Annonsen skall 
inte vara längre än 10 rader. Lägs
ta pris är 30:- (3 rader). Har du 
något att sälja så skall du prova 
"allt möjligt" - radio & televi
sions radannonser! 

Manus till 'allt möjligt" 
( Skriv din annon s hä r ! ) 

radio & televisions radannonser 

! 

D ET IG A ~ I N 3 14 T E CK EN PA RA D EN 

Namn .......... . .. .... .. ' . . . . . . . . • . . Tel .. ..... . ... .. ... . 

Adress ........... .. . . . . . ... ... .. .. . . 

Postadres.'i ...... . ... . . .. ......... . 

Betalnings.'iätt: _ 
D check bifogas D emotser faktura 

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

Prenumerera på 
radio & 
television 
så får du den 
direkt hem i 
brevlådan! 

Inte dumt. 

PRENUMERATION 

Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION 
ett år framåt och får 12 nr (11 utgåvor) för kronor 
95 :95. J ag betalar senare när in betalningskortet 
kommer. 

VAR GOD 07 
TEXTA TYDLIGT! 

207 392 

Efte rnamn Fo rnamn 

c/o 

Gata, postl ada, box etc 

Postnummer' Adressposta nsta lt --------------,-,. _. _. -. _. -. _. _. _. _. -. _. _. _. _. _. _. _. _. _. 
Vill du 
veta mera? 
'adio & television hjälper dig gär
la med ytterligare upplysningar 
.m de produkter som annonseras i 
idningen. Ringa in numren på de 
tnnonser som du vill veta mer om. 
larje annons är ju försedd med ett 
lummer. Det är bara att fylla i 
;ortet med namn, adress etc och 
lOsta det till oss. Vi ser till att du 
nabbt får svar. All informations
jänst är kostnadsfri! Sänd ID 

.upongen inom 6 månader. 

J ag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
, 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 \6 17 IR 19 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 n 3~ 
39 40 4\ 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 .94 95 
96 97 98 99100101102103104105106107108109110111112113114 

115 116 ' 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 110 131 132 133 
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 

-

Företag 

Namn I c/o 

G ata, postl åda. box. etc 
,. 

Postnummer I Postadress 

Land ,I RTI 771 9 
RADI O & TEL EV ISION N R 9 1977 95 



radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

_._._._._._._._._._._._._.-._._._._.-.~ 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

. - . - . -. - . - . - . -. - . - . - . - . - . - '. - . - . - . - . - . - ~ 

rs::l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
televISion 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

I 
• 
I 
• 
I 

Ny, rik 
Batterielimin<at,nr .. r 
Kraftaggregat (Power supply) 
Spenningsdoblere 
Spenningsdelere 
Polaritetsomformere 
Ladere 

For. Hjemmet • Kontoret 
• Bilen/Båten. Industrien 
• Verkstedet • Radio- --L
amat0ren ~ 

;' ----------.". 
Mascol Radio AB, 452.00 Slremslad 
Send meg den nye Mascotkatalog. 

Navn: _ _ ____ _ 

Adresse : -------;R=T-;;-9 ~77 
Poststed : _ ____ _ 

InformatIonstjänst 5 1 

Dr. Böhm 
Orgel

byggsatser 
med alla 
tillsatser 

Ny katalog mot 5 :- i sedel 
Aven avbetalningsköp 

Malmstens 
Musik 

Box 110 42, 580 11 Linköping 
Tel. 013-1531250. 137200 

informati o nst jänst 58 



CS15 A 

2 kanaler, 0-15 MHz 
Levereras med mät
probar TV-H, TV-V 
Beställningsnummer 
76-9002-7 

Lagerförs av generalagenten: 

Kontakta oss för ut
förliga data. 

In formation s tJ ~ln s t 59 

SPECIALERBJUDANDE - ELEKTRONIK 
UTDRAG ur vårt NYA SPECIALERBJUDANDE 1977 

Sedan 30 år levererar vi beprövade kvalitetsrör till oslagbara priser! 
Separat förpackade i kartonger. Med 6 månaders garanti! 

Nettopriser i sv. kr. 

OY802 4:70 EF 184 3 :60 PCF 82 
ECC81 3 :60 EL84 3 :30 PCF 86 
ECC 82 3 :40 GY501 11:00 PCF 200 
ECC 83 3 :40 PC86 6 :20 PCF 802 
ECC 85 3 :90 PC88 6 :20 PCH 200 
ECH 81 3 :50 PC 92 4 :30 PCL 82 
ECH 84 4 :70 PC900 6 :15 PCL 84 
EF 80 3:20 PCC 189 5:90 PCL86 
EF 183 3 :60 PCF 80 3 :90 PCL200 
Mängdrabatt : fr.o.m. 50 st., även sorterade: 6 %, 

Mycket fördelaktiga DIODER och TRANSISTORER 
DUG Univers. - Germanium - DIODER 
DUS Univers. - Kisel - DIODER 
TUPG Univers. - PNP - Germanium TRANSISTORER 
TUNG Univers. - NPN - Germanium - TRANSISTORER 
TUPS Univers. - PNP - Kisel - TRANSISTORER 
TUNS Univers. - NPN - Kisel - TRANSISTORER 

Ytterst prisvärda TRANSISTORER - SORTIMENTER 

Bestätlningsnummer: 
A 20 st. olika Germanium - Transistorer 
B 50 st olika Germanium - Transistorer 
C 20 st. olika Kisel-Transistorer 
D 50 st. olika Kisel-Transistorer 
E lOst. olika Effekttransistorer. Germanium och Kisel 
F 100 st. olika EF- och LF-Transistorer. Germanium och Kisel 
G 500 st. olika EF- och LF-Transistorer. Germanium och Kisel 

3 :70 
7:10 
9:10 
4 :80 
6 :50 
4 :10 
4 :50 
5 :1 0 
7 :80 

PCL 805 5 :80 
PL 36 7 :00 
PL84 4:10 
PL 95 5 :80 
PL 504 11:50 
PL 509 16:90 
PL 519 21:80 
PY88 4 :10 
PY 500 A 12:60 

10 st. 100 st. 
1 :30 12 :00 
1 :50 13 :50 
2 :60 23:50 
3 :00 27 :00 
2 :80 25 :00 
3 :35 30:00 

1:30 
16:80 

8 :60 
18:50 
18:50 

= 28:00 
= 128:00 

TYRISTORER hölje 1 st. 5 st. 10 st. 
TH 0.8/200 M 0.8A 200V M-361 1 :20 5 :80 11:00 
TH 1/400 lA 400V TO-39 ' 1 :10 8 :00 15:50 
TH 3/400 M 3A 400V TO-66 3 :30 16:00 30:00 
TH 7/400 7A 400V TO-64 3 :30 16:00 30:00 
TH 7.5/400 7.5A 400V T0-48 4 :30 20 :00 39:00 
TH 10/400 M lOA 400V TO-48 4 :50 21 :00 41 :00 
TH 15/400 15A 400V T0-48 5 :40 25 :50 49 :00 

Beställ broschyr om vårt KOMPLETTA NYA SPECIALERBJUDANDE 
1977 med ytterligare mycket fördelaktiga Komponenter, Sortimenter, 
Byggsatser m.m. 

Försändelsen skickas mot postförskott från Lager Nurnberg. Emballage 
och porto mot självkostnadspris tillkommer. Mellanförsäljning förbehålles. 

Ingenieur-Buro Import - Export - Transit 

E) Eugen Q.ueck 
Augustenstr. 6. Tel. 46 35 83. D-85oo Numberg / Västtyskiand 

Informationstjänst 60 

med ...... -7""1 hånbarhet? 

Gör dOQl själv med 

Scotchcal@ 
kopieringsfolie 

får du se hur gott det är 
ur praktisk synpunkt 
I SCOTCHCAL skylt-set finns allt du behöver för att göra proffsigt 
snygga småskyltar i begränsade antal om du har tillgång till ultra
violett ljus (t ex solljuslampa). Medföljande vätska framkallar i dagsljus. 
Skyltarna kan göras i olika färger och är självhäftande. 

ur kostnadssynpunkt 
En SCOTCHCAL-skylt kostar bara ca 4 öre per cm2, vilket som regel 
betyder avsevärt lägre pris än andra tillverkningsmetoder. 

ur tidssynpunkt 
Det tar bara 10 min att tillverka en SCOTCHCAL-skylt från färdigt 
original. 

Avd. Dekorprodukter 3m 
3M SVENSKA AB '191 89 SOll..ENTUNA· TFN 081754 00 80 

Namn 

Företag 

Adress 

Postnr+pa 

SCOTCHC~L är ett varunamn som tillhör 3M Company. .-----------

Tln 

fn 9 7J 

Frankeras ej 
3M betalar 

portot 

3M Svenska AB 
Avd. Dekorprodukter 

Svarsförsändelse 
Kontonummer 7417 
191 07 SOLLENTUNA 

Informationstjänst 61 
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AMPEX ATR-100 

2 - kanals basutf örande 
f rån kr. 33.900:-

AMPEX 
Ampex AB. Ljudavd .• Box 7056 
S- 172 07 Sundbyberg/Sverige 
Tel. 08/28 29 10 

Informationstjänst 62 

Box 4090 - 381 04 Kalmar - Tel. 0480 - 116 34 

BILHOGTALARE - ANTE:>I:>IER - BILRADIO - STEREOBANKAR 
HOGTALARSTATIV - SKI"RDiGORARE - HORLURAR 

RAD IO & TELEVIS ION NR 9 1977 Informatlonstjanst 6 3 

Al1flonso rsregls l e r fo r Ra dio 
& Televi s ion nr 9 1977 
A LIUd 
Alanc ElectronlC 
Arnpex 98 Audlo Lab 
ALJdlo Nord 
Audlo Stockholm 
BASF 
Bf!ckman Innovalton 
BH -LIUd 
SJ s A -produkter 
Compelec Electronlcs 
Curb 42 Data Alarm 
EBAB '25 Eklow. Aug 
Electrobygg 83 Electroholrn 
Elfa 33 90 
Frekvensla Gete 
Glotla 73 Gyllong 
Handlc bolagen 
Hit. Ktt 93 Inko x 
Jenvmg Tommy 

Josty Kil 
Komponentservlce 
lJudex 88 LJud,a 
ljudmlllO 93 Ljudsystem 
3M Svenska 
Malmstens Musik 
Mascat Electronlc 
MaTer Import 
MBG AueIIo 
Mlnlc Teleprodukter 
Nordiska Teleprodukter 
Persson Martin 
Queck. Eu gen 
Rydm Elektroakusllk 
Radbergs 
Scandla Metnc 
Sean Dlspo 89 Scantele 
Schlumberger Heathkn 
Selek Import 
Sentec 65 Septon 
Septronlc 39 Servex 
Siren Skyddslarm 
Sonlc-Gruppen 
Swedish Electronlc 
Sono- Electronlk 
Stenhardt. M 
Sv Dellran 

7':' 
28 29 

2~ 
90 
80 
5~ 

23 6/ 
9:' 
98 
86 
92 
75 
76 

97 100 
82 
61 

79 99 
90 
88 
21 
77 
9 1 
8~ 
9 
96 
96 
86 
87 

76 93 
81 
59 
97 

2~ 
91 92 

88 
89 

91 93 
51 
45 
92 

84 8 7 
85 
92 
98 
9~ 

Sv Philips 56 5' 
landberg 78 Telac 9' 
reuber 92 Tonola 68 
U66 Elektronik 84 
I J S Trade Center 8' 
- ,-I," 5 Yam ,lhd 

• 2-kanaler oscilloskop DC-15 MHz 
• 10m V känsl ighet 
• levereras med 2 dämpprobar 

_ e ----:,:M=:-. S==-,T=-::E;::=-:" =:::H=-=:7.A:7A= D=,T:=-::::=:A:;:.B=-
HnMllbv TOfg 10 Bo" 331 16203 ViUingby 08· 739 00 50 

Informat lonstJanst 64 

Prenu merat ionstjä nst 
Postadress: Box 3263 . 
103 65 Stockholm 3 
Telefon : 34 07 90 
Postgirokonto 88 95 00-5 
Prenu merationspris : 
Helår 12 nr 95 :95 
(O BS! det nya pri set gäller 
inkl den nya momsen 
17 .1 %) 
Prenumerationer kan beställas 
direkt ull PrenumerauonstJansl . Box 3263. 
103 6 5 Stockholm 3 . I Sverige på narmas
te postanstalt med postens tldnll1gslnbetal 
nlngskort postgirokonto 88 95 00-5 . 

Definitiv adressändring . som måste vara 
fo rlaget t illhanda senast 3 veckor Innan den 
skall tra da I kraft . gors sknft llgt antingen på 
av forlage t ut sand blankett eller postens ad
ressandnngsblankett 205003 (Adressand
nngsavglft l 50) 

Nuvarande adress anges genom att ad
resslappen på senast mottagna tidning el ler 
dess omslag klistras på adressandnngs
blanketten 

Adressandnng på utlandskt postabonne 
mang verkstalles på posten I respektive 
land 

Aldre losnummer kan rekVireras genom 
Pressbyrån eller direkt från Ahlon & Åker· 
lunds Fo r/ ags AB . Torsgatan 21 . 105 44 
Stoc kholm. tel 34 90 0 0 Losnu mmerex
peditIonen Som regel finns dock endast ett 
halvt år gamla t idningar att tillgå 

Bifoga Inga pengar: t idningen sands mot 
postforskott . Redaktionen kan Inte effek
tuera beställ ningar på kopior av art iklar ur 
aldre nr. Vissa bibl Iotek har Inbundna år
gånga r och kan ibland stå ti l l tJanst med ko
pior. 

AOVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicilas Medla. Vle m lnckveld 4 4 . B·200 
Antwerpen . Telephone 0 3/ 33 54 6 1. Tel ex 
33795 
France 
R I P S A 26 avenue Victor· Hugo. 7511 
Pans 16. Telephone 01 7277304. Telex 
61067 
Denmark 
Clvl b konom Bent S W lsslng. InternatIOnal 
Marketing Service. Kronpnnsensgade 1. 
DK-11 14 Kopenhamn . Tel 01 / 11 5255 
Germany 
PublIcItas GmbH . 2 Hamburg 39. Bebelal
lee 149 . Tel 04 0 / 511 003 1· 35 . Telex 
02 15276 
Holland 
Publicuas. 38 . Pl antage Mtddenlaan. Am 
sterdam 1004 Telephone 020/ 23 20 71 . 
Telex 1 1656 
Italy 
Etas Kompass . RIv1Ste Estere. Via Manteg 
Ila 6 20154 Milano. Telephone 
02347051 Telex 33152 
Swi t zerfand 
Mosse-Annoncen AG CH-8023 dl nch 
Llmmatqual.94 Telephone 01 473400 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Crane Ltd. 16 17 Bnde Lane. 
London EC4Y BEB Telephone 0 1/ 353 · 
l 000. Telex 21489 

Principscheman 
Principsch em an i RT är ri t ade enligt fö l
jande riktl injer : 

Ko mponentnumren korresponderar 
mo t m ot sva rande nummer i ev styc kIis
tor. 

Betraffande komponentva rd ena i sc he
mana galler att fo r m otstand utela mnas 
ohm-t ecknet . oc h for kondensatorer ute
lamnas F. 

Saledes ar 100 = 100 ohm. 100 k = 
100 kohm. i M = 2 M ohm. 30 p = 30 
pF. 30n = 30nF( 1 n = 1 000p).3u = 3 
uF osv_ Alla motstånd 0 .5 W, alla kon
densa torer 250 V provs p o m ej annat 
anges i styc k i isla . 

Alla förfragningar som avser i RT pu
blicerat material - artiklar, produktöver
sikter m m samt byggbeskrivningar sche
man och komponenter liksom kretsar -
resp allmanna fragor skall gö ras skrift 
ligen till red . Telefonforfragningar kan i 
allmänhet inte besvaras p g a tidsbrist . 
För alla upplysningar om aldre RT-nr :s 
innehall hänvisas till biblio tekens inbund
na arg med arsregister. 



handie hifi/stereo 
Att köpa och äga ett h a n d i c hifi system innebär att du 

accepterat ett modernt och annorlunda sätt att värdera och 
använda din hifi-anläggning. Förutom att du har stora krav på 
teknisk precision och exakthet har du speciell känsla för helhet 
och design . 

h a n d i c har i samarbete med internationellt ledande tek
nisk hifi expertis konstruerat ett system bestående av enskilda 
moduler med hög teknisk prestanda. Oavsett vilken kombina
tion du väljer av förstärkare/skivspelare/kassettdäck och hög
talare får du ett system som konstruerats för att i samverkan 
erbjuda maximal ljudeffekt. h a n d i c hifi program har dessutom 
en design som är både fräck och genomtänkt. Alla enheterna är 
modulanpassade så att du kan kombinera som du vill. Stapla 
på höjden eller ställa i rad, bredvid varandra . 

I ntressanta priser - ännu intressantare bl ir de om du köper 
i paket. Det finns fem att välja på . Här är två exempel: 

Du tjänar 645:- Du tjänar 745:-
Paket 1 
Receiver 3030 
Högtalare H L30 
Skivspelare TT30 

Paketpris 

Paket 2 
ca 1.695:- Receiver 3030 ca 1.695:-
ca 895:- Högtalare HL30 ca 895:-
ca 100:- Kassettdäck 999 ca 1 .395:-
____ Skivspelare TT30 Utan kostnad 

ca 2.690:- Paketpris ca 3.985:-

Cirkapriser och tekniska data för produkterna på bilden: 
Förstärkare 3030,2 x 30 W sinus, effektbandbredd 9-70000 Hl 
ca 1.695:- . Förstärkare 5050, 2 x 50 W sinus, effektbandbredd 
6-60000 Hl ca 2.495:-. Förstärkare 7070, 2 x 60 W sinus, effekt
bandbredd 6-60000 Hl ca 2.995 :-, Kassettdäck 999, frontmatad, 
Dolby brusreduceringssystem ca 1.395 :-, Skivspelare TT30, rem
driven, svaj, vägt värde 0,05 ca 745 :-. Skivspelare TT40, direkt
driven, svaj. vägt värde 0,046 ca 1.295:-, Högtalare HL30, märk
effekt 30 W, frekvensomfång 50-20000 Hl ca 895:-. Högtalare 
H L50, märkeffekt 60 W, frekvensomfäng 30-22000 Hl ca 1.245:-. 
G ivetvis måste du själv uppleva och se h a n d i c h ifi program. 
Titta in hos din radiofackhandlare! 

r----------------------~ I 
Fyll i och posta sä fär du den nya hifi/stereo-katalogen inom nägra 77/8 I 
dagar· och alla detaljer ocksä om de förmäni iga paketerbjudandena , 

I I 
I Namn I 
I I 
I M~ I 
I I 
I Postadress ~ I 
I ha d- -.- I Marknadsför komradio , biltelefon, n le 
I bilradio/stereo, hemelektronik, . I 
I polisradio, hifi/stereo, snabb- bolagen I 
L

telefon och PA-utrustning , 80"5642'22 VF""unda Tel 031 /450180 .I ----------------------



Z 
G> 
<n V4 

~ O 
-l 
e o 
s: 00 


