
iiii 

Nr 11 
NOVEMBER 1978 
PRIS 10:- (inkl moms) 
I DANMARK 15 :50 Dkr 
I FINLAND 9 :75 Fmk 
I NORGE 15 :76 Nkr (inkl moms) 

tidskrift för tillämpad elektronik 

"·rJ I 
från Ki 

t I t 



Varje 
musikanläggning 
av klass har en 
SEA-tonkontroll! 
Med den anpassar du ljudet direkt efter rummets akustik. 

Den djärva , strama formgivningen av Musikmöbeln från 
JVC gör den till en lika vacker som funkt ionell del av musik-
älskarens miljö. . 
De separata enheterna är prestandamässigt anpassade till 
varandra och i den nya generationen finner du många nya, 
intressanta tekniska finesser - och naturligtvis också JVC:s 
unika SEA-tonkontroll. 

Granska och jämför själv de olika enheterna som ingår i 
Musikmöbeln . Och framförallt lyssna och upplev det fullödiga 
ljudet, värdigt musikens mästare. 

Receiver JR-S201. Den har en av JVC:s mest uppmärk
sammade finesser . SEA-tonkontrollen! Med den kan du anpassa 
ljudet exakt efter rummets akustik och din egen smak. Du kan 
justera låg bas, mellanbas, mellanregister, låg diskant och hög 
diskant oberoende av varandra! 

Du kan också utnyttja SEA-tonkontrollen vid inspelning. 
Förstärkaren är teknologiskt synnerligen avancerad . likströms
kopplingen ger ett mycket rent ljud - t ex är distorsionen bara 
0,03 % dvs 23 gånger bättre än HiFi-normen kräver. Uteffekt 
2 x 43Watt. Ca-pris 2.900:-. 

Kassettdäck KD-S201. Avancerad design som exakt mat
char JVC:s receivers. 

Förutom stora , lättaviästa VU-metrar är däcket försett 
med 300 ggr snabbare toppvärdeskännande ljusdioder för kon
troll av plötsliga , starka toppar i musiken. SA-tonhuvudet , som 
uppfunnits och utvecklats av JVC, kombinerar ferrittonhuvu
dets slitstyrka med permalloyhuvudets goda ljudegenskaper. 

Super ANRS brusreducering ökar diskantdynamiken upp 
till 12 dB. Dessa unika JVC-finesser ger ett klart , distinkt ljud . 
Ca-pris 2.400:-. 

Skivspelare QL-A2. Skivspelaren är kvartsstyrd vilket inne
bär att hastigheten är 100 ggr precisare än konventionell 
direktdrift. Du får också så fina värden för svaj och rumble att 
de nästan inte kan mätas. 

Den kardanupphängda tonarmen ger minimal friktion och 
därmed också bättre ljud. QL-A2 har automatstopp och ton
armsretur. Ca-pris 1.500:-. 

Musikmöbel LK-5oo. En mycket elegant, svartlackerad 
musikmöbel på hjul formgiven för JVC:s nya avancerade musik
anläggningar. Den ger också plats för skivor, kassetter och 
andra tillbehör. 
Ca-pris 1.000:-. JVC 

MUSIKENS MÄSTARE 
Rydin Elektroakustik AB, Spångavägen 399-401 

16355 SPÅNGA, Tel. 08/760 0320 
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OMSLAGET: RT:s prov
ningar på området kassett
bandteknik tilldrar sig regel
bundet stort intresse, Den här 
provningen utgör den i sär
klass största till omfattningen 
som någonsin gjorts i Sverige, 
och alla mätdata, fakta och 
prestandafaktorer är gjorda 
resp sammanställda vid R T:s 
eget laboratorium , 
RT-foto: Claes-Göran Flinck 

H i fl och audio på USA -scenen 5 
RT:s krönikör Robert Angus har ordet och berätta r bl a om prisbelönta nya 
grammofonskivor. 

Finesser och design på hi fl-fronten' 6 
[ ti lltagande omfattning anonymiseras beståndet hi fi-materiel, vilket försvårar 
valet, men å and ra sidan får man med de nya, avancerade apparatpaketen 
mycket för pengarna. RT har tittat på en rad av de här nya "stativen". 

Ljudkuber och f olk-fldelitet ... 9 
Vi fortsätter att botanisera i beståndet nyheter från höstens stora hemelektronik
mässor och här tar vi upp en blandad bukett hi fi-materiel, där ett par svenska 
nyheter märks fördelaktigt. 

Ny mottagningsstation vid Esrange för fjärranalys via 
satellit 14 
Raketbasen Esrange har nu kompletterats med en mottagningsstation för data 
från satelliten Landsat. Med dess hjälp kan naturens resurser kartläggas. RTs 
Gunnar Lilliesköld skildrar i text och bild den nya verksamheten. 

Plasmahögtalaren - alltid aktuell . .. 17 
Detta att exci tera joniserad gas för att få ut ljud är ett projekt som tid efter annan 
aktualiseras. Nu senast har en USA-fi rma tagit upp tankarna. 
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Am-stereo i USA 1979 18 
FCC i USA har "med entusiasm" givit 'k!%tecken till att am-stereofoni införs 
där. Fem system tävlar om acceptans. 

Pejling - RT:s speciella nyhetssidor med aktualiteter 
och debatt, kommentarer och recensioner 19 

Porös metall material för högtalarmembran 27 
Här handlar det om en fakti skt ganska omvälvande sak, vilket Fisher, USA och 
Japan, blivit för,st med och introducerat i sina omtalade STE 1200-högtalare dä r 
baselementet i synnerhet visar förnämliga egenskaper. 

Stora kassettbandtestet 1978 33 
RT presenterar här den mest omfattande provningen av kassettband som gjorts 
i Sverige, Totalt är 56 bandtyper uppmätta och analyserade med utgångspunkt 
i de mätningar som gjorts av RT vid eget labb. 

Från primitiv klangkropp till popålderselektronik -
~116 W 
Att bygga sin gitarr själv har tidigare tagits upp som tema i a rtikelserien . Då 
gällde det en byggsats, Här ges några råd och tips om hur man bygger efter egna 
intentioner med utgå ngspunkt i det sortiment av lösa detaljer som finns i han4eln. 

F aslinjära förstärkare frånA&E provade 52 
Det japanska "super hi fi"-märket A& E Technical Research tillverkar en 
exklusiv uppsättning för- och slutförstärkare, som granskas här . Påkostad 
konstruktion med ovanliga och vettigt tänkta detaljer i ett mycket enkelt "skal" 
- men högt pris. 

Bygg själv: Ljudeffekter med skiftregister 58 
Vi ger här en beskrivning över tillsa tser till RT:s stereoexpander. Förbättrad 
dynamik, variabel efterklang och intressa nta ekoeffekter blir resultatet. 

DX-sidan 63 
Under den mörka årstiden brukar Söderhavssta tioner höras. Här ges några tips 
på stationer som bruka r kunna mottagas. 

Förstärkardistorsion och teori 64 
RT ha r fått rätten till ett exklusivt a rbete på området förstärkardistorsion -
professor Robert Ashleys specialföreläsning inför IEEE i våra \ i USA om de 
faktore r som ligger bakom transien tdistorsionen. . 

Medicinsk elektronik 66 
Docent Jörgen Gundersen behandlar nya diagnosmedel baserade på elektronik 
och vidare återfinns en norskgjord datoranläggning för patientda ta Qch sjukvård. 

Från utvecklingssystem till dator för Basic - del 11 68 
Datorbygget kompletteras i fö religgande avsnitt med minneskort. 
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E tt av USA's mest betydande testlaboratorier bevisade 
att ADC XLM Mk II inte gav märkbart skivslitage 

under en skivas livstid. Sedan dess har ADC's energiska 
forskningsprgram skapat en ny "state of the art" topp
modell - ZLM Aliptic - konstruerad för bästa stereo
återgivning kombinerat med omätbart skivslitage. 

Ytterligare minskad spelsmassa 
ZLM haren ytterst liten naken diamant med 0,1 x O,2 mm's 
fäste. Detta ger större styrka och mindre massa än vanligt 
använd kvadratisk infattning. Diamanten är monterad på 
ett nytt koniskt nålrör, vilket återigen minskar massan. 
Faktum är att ZLM har reducerat massan med 50070 jäm
fört med berömda ADC XLM Mk II. 

Mindre massa genom ADC-patent 
ADC's patenterade inducerade magnetsystem, där magneten 
är fast upphängd över det rörliga systemet istället för att 
vara fäst vid det, betyder mindre massa att accelerera i skiv
spåret. Detta i förening med avgörande förbättringar i nål
upphängningen har givit ytterligare bättre frekvenskurva. 

Ny lågslitage ALIPTIC slipning 
ZLM har en ny diamantslipning, som kombinerar för
delarna från elliptisk och Shibata-slipning, men upphäver 
deras nackdelar. 

Den utgår från ellipsform (8 x 18 u) men bottenradien är 
ändrad så att den vertikala bärande ytan mot spårväggen 
ökas med 100070. 
Den är stor nog att i hög grad minska skivslitaget men till
räckligt liten att hindra att smutspartiklar återges. Den nya 
slipningen benämns AJiptic TM. 

Bästa möjliga polering 
Vi bestämde att det var värt den extra kostnaden att få 
optimal polering för ZLM. Metoden innefattar en kam
rörelse för att jämnt forma och polera de elliptiska ytorna 
samtidigt som den nya formen skapas. Denna Pathe -
Marconi metod är kostsam, men resultatet ger ett ytterligar 
bidrag till minskat skivslitage. 

Rymdkänsla 
Du kommer att märka en bestämd skillnad i ljudkvaliteten. 
Ord som "öppen", " rymd" , "ofärgad" och "sann" dyker 
upp. Enskilda instrument Särskiljs lätt och man blir ej 
lyssningstrött. Detta ger konkurrenterna något att bita i. 

Den nya ZLM Aliptic-pickupen, 
skillnaden mellan att spela 

Den nya ZLM Aliptic 
Kulmen på ADC's forskning är nya ZLM Aliptic. Nedan
stående data är bland det bästa Du kan finna. Varje ZLM 
åtföljs aven individuellt upptagen och undertecknad frek
venskurva. Vissa ZLM har en återgivning av ± 1/2 dB 10 Hz 
- 20 kHz och ± I dB upp till 26 kHz. Dessa sällsynta pick
uper kallas ZLM Select och finns endast efter peciell be
ställning. 

Den bästa pickup vi någonsin har gjort 
ZLM är utan tvivel den bästa pickup vi någonsin har gjort , 
men det är väl värt att även titta närmare på den nya ADC 
XLM Mk III som innefattar alla stegen mot minskad massa 
från ZLM, men som har en mycket liten elliptisk diamant. 
Den har också individuell specifikation. 
Programmet kompletteras med fyra pickuper i QLM Mk III
serien innefattande nya konstruktions finesser och fina upp
finningar som exempelvis DLASA (diamant + safir) ellip
tisk spets. 

ZLM Aliptic data 
Diamanlspels 
Nåltryck 
Frekvenskurva 

Ulspänning 
KanaJbaJans 
KanaJseparation 

Induktans 
Resistans 
Belastningsresistans 
Belastningskapacitans 
Vikt 
Tillbehör 

Skriv eller ring 
för ytterligare 
upplysning. 

naken Alipuc 
0,5 - 1,25 g 
10Hz-20kHz ± I dB 
20-26 kHz ± 1,5 dB 
1,0 m V per cm/ se k 
I dB max skillnad 
30 dB vid 1 kHz/ 
20 dB vid 10 kHz 
580mH 
8200hrn 
47.<XXJohrn 
275 pF 
5,75 g 

å1borste, skruvmejsel, erforderliga 
skruvar och individuellt uppmätt 
frekvenskurva 

Dina skivor och att slita dem. 

III 
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Hi Fi 
&audio 
Robert Angus: 
USA-rapport 

IHF hi fi-nyrustar Vita Huset 
Hemelektronikimporten betänklig 
Stereoljudpionjären Light borta 

•• USA:s Institute of High Fidelity, 
- en branschsammanslutning - har 
sett till att Vita Huset i Washington 
fått sitt första nya hi fl-system på 17 
år. Det var IHF:s direktör Leonard 
Feldman som medverkade till dett a. 
och I H F:s medlemmar ha r donera t två 
kompletta utrustningar som ska ll för
bli "statsegendom" och sta nna i presi
denthuset. En finns nu installerad I 

presidentens privata bostadsdel , en i 
sola ri et. 

Den första omfattar Pioneers SX 
1250 receiver, en JVC QL-A7-skivspe
lare med Shure V 15-1 V pick up, en 
Kenwood KS-1030 kassettspelare plus 
Son y 300-högtala re jämte ett antal 
sidosystem, vilka skänkts av Jensen 
och Koss. Hörtelefonerna är Koss SP 
10 och det hela fullständigas aven 
Altec 729 A fk-variator. Anläggningen 
i solariet bestå r av Sansuis G 7000 
am/fm-receiver, BIA automatskivspe
lare 916 M PC med Pickerings XS V 
3000 pick up, ett kassettdäck från 
Teac (C-I) och högta lare från Jensen, 
LS 3. 

Fram till 1961 fanns ingen musik
anläggning alls i Vita huset. Men det 
året bad John Kennedy en vän till 
familjen, Bostonhandla ren Joseph de
Mambro, kä nd hi fi-detaljist, a tt in
stallera något i presidentpa rets vå
ning. De då a nskaffade sakerna bestod 
bl a aven Fisher-tuner och högtalare 
jämte en förstärkare från samma 
firma. 

- De stod kva r där ännu då vi kom 
för a tt insta llera de nya ap pa raterna, 
omtalar Feldma n: Vi fick av lägsna 
dem först. 

- Att Vita husets grejor ä r så 
gamla som från 1961 betyder inte a tt 
dessa saker förblev de enda i sitt slag 
inom väggarna, säger ha n. Paret Ken
nedy köpte den dåva ra nde utrust
ningen som en fast installation, men de 
därpå följande presidenterna, Ly ndon 
Johnson, Richard N ixon och Gerald 
Ford, hade trol igen a ll a egna anlägg-

ningar för privat bruk och vilka de tog 
med sig efter ämbetsperioderna . 

Jo, det ä r kä nt att förre presidenten 
ixon ägde en omfattande ba ndspe

lara nläggning . .. Den bestod av tyska 
Uher-maskiner. Det ä r inte bekan t om 
han även använde Fisherapparaturen 
något. År 1970 stod dock ixon som 
mottagare på Vita husets vägna r då 
den a merikanska skivbranschsa m
manslutningen överlämnade ett 
grundläggande skivbibliotek. 

Enligt Feldman kommer man inte 
att låta den skänkta apparaturen stå 
och bli föråldrad , som hände med 
föregångaren. I H F kommer från tid 
till anna n att se över Vita husets 
musikelektronik och ersätta delar av 
den efter samråd med husets stab och 
sambandscentral, allteftersom I H F 
a nser att de tekniska framstegen mo
tiverar utbyten . 

• USA har ju ett a nta l fina och 
eftertraktade utmärkelser inom ski v
och musikindustrin, och inte minst på 
studiosidan finns må nga pris för "best 
engineering", "bästa ljud" etc. Ofta 
stå r branschtidskrifter eller bransch
organisa tioner bakom. Ett i USA ak
tat na mn på privatföretagsamhetens 
sida ä r pick up- och tillbehörsfirman 
Audio Technica. Företaget har sedan 
1977 dela t ut något man ka llar Audio 
Excellence Record Awards, a llt så pris 
fö r bästa skivkva litet. I år togs pris i 
lite olika kategorier : Steely Dans 
"Aja " och Mstislav Rostropovichs in
spelning av Tjaj kowskis sex symfo
nier (han dirigera r ju också utom att 
ha n är världens kanske frä mste cellist) 
heter vinnarna. De kommer fra m på så 
sätt, att 300 av USA:s leda nde kritiker 
(!) - både på musik- och audiosidan
nominerar kandidaterna med det un
dantaget, a tt rock- och popsidans 
namn röstas fram av 14 framstående 
skribenter. Prisen baseras på ljudkva
litet och produktionsteknik plus andra 
tekniskt intressanta omständigheter. 

I den klassiska genren tog a lltså 
kombinationen Rostropovich/ London 
Philhannonic priset (EMI LS 5099) 
följd av Leonhardt Consorts inspelning 
av Bachs Bra ndenburgkonserter (ABC 
Seon AB 67020/2). Prisbelönad blev 
också DG:s 2707097, Mahlers Nionde 
symfoni och Chicagos symfoniker. 

Aja, ABC AA 1006, följdes av 
Fleetwood Macs Rumors (WB BSK 
30 I O) och Billy Joels The Stra nger på 
Columbia, JC 34987. 

I klassen "a udiofilinspelningar" 
segrade bekanta direktgraveringen 
med Harry James, Comin From A 
Good Place (Sheffield Lab) och därpå 
belönades Randy Sharp-inspelningen 
på Nautilus, The First in Line. Det 
Japan-gjorda direktgraveringsal bu
met med Beethovens pia nosonat nr 23, 
där Ikuyo Kamiya hörs, vann pris åt 
RCA (RCA Japan RDC-4). 

• Hela hösten är full av hi fi- och 
audiomässor i USA och Canada. På 
den icke-kommersiella sidan märks 
det fjärde årliga hi fi / stereosymposiet 
vid I ndia na-universitetet i Pennsylva
nia . På det hä r på uppl ysning och 
kunska psförmedling lagda symposiet 
medverkar ca 60 tillverka re. Över 
6000 deltaga re väntas . Allt tillträde 
är gratis för såväl allmänheten som 
utställarna . 

AES, Audio Engineering Society, 
håller sitt 61 :a konvent på Waldorf
Astoria i ew York daga rna 3-6 
november . Utställningssamordnaren 
Jacqueline Harvey säger a tt det här 
blir AES:s största begivenhet någon
sin - 130 utstä lla re ä r a nmälda. 

Under 1979 blir det å tminstone två 
"shower" av stort intresse, utom de i 
Chicago, Atlanta och alla dessa regio
nala evenemang t ex kring storstäder 
som Detroit: Washington DC High 
Fidelity S how på Washington Hote l 
9-1 1 februar i och så har vi Los 
Angeles High Fidelity Music Show 
som går på L A Sheraton tiden 15- 18 
ma rs nästa år. 
• Ett sorgebud. Enoch Light, man
nen som a nses ha uppfunnit ping
pongstereon och vilken sta rkt va r in
volve rad i 4-ka nalljudet på sin tid, har 
avlidit. Ha n blev 71 år. Light föddes i 
Canton, Ohio, och kom att studera 
musik både vid Moza rteum i Salzburg 
och Operan i Paris innan han tiden 
före andra världskrige t gav sig est rad
nöjena i vå ld och då började leda ett 
da nsba nd , ka lla t the Light Brigade. 
Efter en olycka kunde han inte fram
träda mera utan kom a tt inrikta sig 'på 
musikvärldens mera affärsmässiga si
dor, främst skivindustri. I mitten av 
1950-talet bildade ha n ett eget bolag, 
Grand Award Records. Då stereofonin 
erbjöds 1958. registrerade Light ett 
nytt märke, Command, som skulle 
göra de nya skivorna. En av hans 
största hits fr ån den tiden var Persua
sive Percussions, som blev favoriten i 
butiks- och demonstra tionsledet de 
här tidiga hi fi- å ren . Sedermera kom 
ha n a tt väcka the Light Brigade till liv 
igen för Command och började produ
cera en seri e avancerade inspelningar 

som vann berömmelse för sin extrema 
höger / vänster-riktverkan i ljudet. 
Light älskade även klassisk musik och 
spelade in Pittsburghs symfon iorkes
ter i en lång räcka verk, som ha n både 
producerade och ledde upptagn ing
arna av från kontrollrummet. Sedan 
han accepterat ett bud från ABC 
Records om a tt över lå ta Comma nd 
vände Light sig mot de möjligheter 
han insåg ligga i 4-ka na lljudet, och 
här kom hans skapelse Project 3 Re
cords att höra till de första bolagen, 
liksom man gjorde något nyskapande 
- dömde ut bandspelaren och lät ta 
upp ljudet på 35 mm film som ett 
brusfriare, linjärare medium - jfr 
dagens strävanden! "Project 3" blev 
också en av de första firmorna som 
framställde och sålde 4-ka naligt ljud i 
form av tape, likaså med att spela in 
matriserad 4-kanalmusik. Hans bolag 
blev det enda som under 4-kanallju
dets korta glansdagar erbjöd samtliga 
tre förfarandena - SQ-matrisen, 
QS-matrisen och CD 4-inspelningar. 
Light gjorde faktiskt en skiva, långt 
före det att en brittisk tests kiva skulle 
ta upp iden, där ma n kunde höra prov 
på samma musik inspelad i alla tre 
systemen för jämförelse i butiker och 
som tekniktest. 

Lights namn kom också att förknip
pas med en serie påkostade lp-album 
från I 970-talet , där han väckte till liv 
1930- och 1940-talens swing- och 
dansbandsmusik men "kopierad" efter 
flera tiotal förebilders tidiga inspel
ningar, t ex Benny Goodmans och 
Glenn Millers . Modern teknik , mo
derna solister men "ga mma l" musik , 
exakta replikor av arrangemangen 
från tiden. 

• USA ser ingen minskning i fråga 
om importerad aud io och videoelek
tronik: Under januari - ma rs 1978 sä
ger statistiken att importen steg med 
nio procent över nivån för samma 
period 1977 . Importvärdet va r 938 
miljoner dolla rs, något som bekymrar 
handelsdepartementet och admini 
strationen, som har en usel handelsba
lans med ett förfära nde underskott 
mot utlandet , som känt. Videospelare 
ökade med 40 procent kvanti tativt till 
125 000 maskiner och med 159 pro
cen t i värde till 65, 1 miljoner dollars. 
Bilstereogrejorna på import steg med 
4 procent , då inkluderat radiomotta
gare till ett antal om 1,3 miljoner plus 
6,4 miljoner kassettapparater. På 
hemsida n märks skivspelare jämte 
elektrofoner med 2,5 miljoner enheter. 

Japan skeppade ut totalt för 547,3 
miljoner dollars Ij ud- och bildelektro
nik , vilket slök 58,4 procent av totaI
importmängden, en minskning med 18 
miljoner dollars från I 977-perioden, 
då den japanska importen svarade för 
65,8 procent av den sammanlagda 
mängden. 

Länder med högsta exportöknin
garna blev Mexico med + 3,4 procent, 
Ta iwa n, +2,3 procent och Canada 
+ 1,45 procent och varifrån hemelek
tronik kom till ett värde om 22,1 
miljoner dollars. • 
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Hi fl-generationen 1978: 

F örfining och finesser men 
föga individ.ualitet 
•• En ofta hörd a nklagelse mot hemelektro
nikens ljudsida ä r a tt det innebär ett nästa n 
omöj ligt å tagande att "välja ut" något. Ja, 
något slags va l gör ju spekula nten hur som 
helst till slut, men innebörden av det sagda är 
vä l närmast att man ofta i fråga om det 
elektriska går vilse i detaljer som a lla verkar 
snarlika till funktionen men begåvats med 
olika, mer eller mindre fantasifulla namn. Så 
va let måste till slut i mycket bli en ren 
prisfråga . Eller baserat på triviala saker som 

Fig I. Att ock sa europeerna numera kan fd fram 
lockande kombinationer i "stapel" enligt de nya 
modetrenderna är tyska Dual belägg för: Här t o m 
en delvis digitalvisande utrustning; System 3010 
med verket CS 72 1, stärkaren CV 1600 MB, tunern 
CT 164 1 MB oc.h kassettdäcket C 819 MB. Inget 
direkt lågprisklassat men intressant som aktualitet 
och designyttri ng. 
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storlek eller på träutförande. Etc . 
Vi konfronteras a llt som oftast med det här 

då läsare ringer eller skriver om sina problem. 
Vi brukar då, bla nd diverse saka rgument, 
påtala att andra områden är minst lika 
knepiga för den som inte har baskunskaper 
nog att ringa in si na konkretiserade ideal från 
början . Förr sa vi t ex att "bilar , det finns flera 
hundra utföra nden av och minst 50 märken -
är det inte jobbigt, då"? .Nej , det tyckte 
faktiskt ganska få . Numera kan man föra in i 

Fig 2. I den här kombinationen. som heter S RC 
100, har KenHlood t o m lagt in en audiotimer -
"klockan" nedtill dt vänster. Tvd glasdörrar skyd . 
dar elektroniken. Höjd I 080 mm. 

Fig 3. S RC 40 är den mindre och enklare Ken
Hlood-varianten av "stapel" - sambyggd förs tär
kare och en fm-del plus ski vspelare. H öjd: 780 
mm. 

* Full säsong för alla 
slags hemelektronik igen! * Det rekordstora sorti
mentet av ibland förvir
rande anonymiserad eller 
likartad hi fi -materiel får 
här en kommentar, som tar 
fasta på en välkommen 
nyhet: * Den av tillverkarna 
komponerade totalljud
kedjan i form aven kom
plett "möbel" med appara
ter. 
* Den första fullvärdiga 
paketidim, skriver Ulf B 
Strange, som finner att vi 
i dag kan få en bra mycket 
högre teknisk standard än 
tidigare - detta också till 
ett reellt förmånligare pris, 
om ljudkvalitet o c h 
funktioner skall värderas. * De nya ljudelektronik
lösningarna bör också 
verksamt bidra till en 
bättre rumsinredning och 
möblering än tidigare! 



f ig 5. I:.n al' de l'erJ.. ligu tl'end, J.. uparnu I'ur } amahas 
V- I, föregångaren ti ll V 2- kombinationen, syste
met på bilden, best ende av am / fm-tun ern C T- V2, 
stereo fö rstärkaren CA -V2 och kassettdäcket TC 
520 ( B). Utef fekt 53 W / kanal enl DIN- mätning. 
S / n anges till goda 100 dB och det fatta s knappast 
något på CA -V2, märk t ex de dubbla uteffektmet 
rarna. Vikt har fä sts vid bestyckning med mat
chande, extra Itlgbrusiga halvledare och fö rmåga 
att tåla mycket utdragna urladdningar ur konden
satorerna till drivningen, och som vanligt har 
Yamahateknikerna lagt sig vinn om en koppling 

d isk ussionen något som åtm instone vi menar 
är överväldigande i sin mångfald - båt bran
schens produkter. Vem ka n ski lja mell a n och 
bedöma egenska perna hos dessa hundrata ls 
nästan identiska små skrov, rigga r och fo r
mer . . . ? Bilarna ha r haft snart 100 år på sig, 
så dem tror sig folk kun na skapligt. Båtarna är 
förs tås ännu ä ldre men den industriell t 

Fig 4. Det av Kjellbergs importerade Japan -märket 
Optonica (Sharp) utmärker sig för en rikhaltigt 
utrustad serie enheter. Här ett stativ där hjärtat är 
den svarta versionen av förstärkaren 4646 om 85 W 
per kanal med låg distorsion. Vp(ymratten är 
stegad i 32 rasterlägen. 1'onkontrollerna har ett 
exklusivt drag - valbara bry tf rek venser. S lutsteget 
är helt likströmkopplat och/komplementärt. 
Radiodelarna har am'/b'and för både mv och Iv 
{modellen 1616 H / HB} plus s k kalibreringsgene
rator för bandning av radioprogram (beskrivet i RT 
nr l O). 

Kassettdäcket är paradnumret RT-3838 H med 
mikrodatorkontroll - vilket tidigare har skildrats 
i R T. 

En dyr och fin kombination. M en betydligt 
prisbilligare enheter finns i programmet, fini shen 
är densamma. 

som undertrycker samtidiga, likf asiga signaler pa 
ingången (balanserad överföring), vilket också ger 
låg överhörning, - 65 dB vid fullutsty rning. S k 
nollspänningsdetektor för skydd av utgångarna. 

- Inlagd i stativ blir stapeln av utseende som 
visas på illustration intill - antingen som höjd
modul eller som "Iowboy"-möbel. S kivspelare: YP 
B2B, remdrivet verk. 

byggda fri tidsbå ten är dock relativ t ny som 
fo lkföreteelse. Och det fi nns massor av 
dem . . . ' - Vid den hä r punkten i resone
manget strömma r en kvi nn lig kollega in och 
säger dra matisk t : Har du nå nsi n fö rsökt köpa 
diskmaskin ... ? Tala om dj ungel och må ng
fa ld' 

Så också med viss hi fi; medges. Det måste 

ha va rit en aning förvill a nde för besöka rna på 
S :t Eriks-Mässan nyligen a tt ta i betraktande 
allt som debutera t sedan förra mässa n, den år 
1975: T a t ex den formliga flodvåg av a lldeles 
likadana kassettdäck som nu exponerades! 
Det ka n heller inte vara underlä tta nde a tt , 
som några gjort , fi nna hurusom t ex ett 
rela tiv t prisbilligt litet däck uppvisa r bättre 
s/ n-da ta ä n mer än dubbelt så dyra i bes tå n
det. Det ä r j u en vikt ig fa ktor, mena r må ngen, 
med rä tta. Det är a ll tså uppenba rt inte här 
som med bila r, dyrare va ra ger inte a llt id 
bättre presta nda. Vad är det då i stort som 
gä ller? Undras det till oss. Eller: Vad märks 
mest i a lla nyheter i dag? Sva r: 

Utbyggda resurser. Deta ljer. Funktion. De
sign. Ka nske bättre kvali tet än tidiga re. Men 
bevisa t ä r det inte. Mycket talar dock för att 
dagens apparatkva litet ä r hög över lag. 

Den "medvetne" inri kta r sig främs t på a tt 
maxi mera ett pr is (= det ma n som högst ä r 
beredd betala), t itta r på a lla enski ldheterna, 
avgör om den nya appa ra ten ka n passa ihop 
med det man ha r eller tä nker skaffa osv. 
Ma n rådfråga r i butiksledet, läser broschyrer 
osv. 

Dvs - om ma n orka r med detta, har 
intresse nog fö r saken. 

Den nya paketlösningeh 

Ett intressa nt a lterna tiv finns a nnars i ny 
ut fo rmning: " Paketet" - eller den moderna 
fo rmen av paket, det som innebär en hel, 
tota lavstä md elektronikmöbel. För fullt kom 
det här nu ti ll synes på S :t Eriks-Mässa n. Man 
inser att den linjen har ova nl igt goda fö rut
sättn ingar a tt bli komma nde års stora succe: 
separa t-sta tivet, systemkomponenterna, " rac
ken" med enhetligt gjorda grejor, skivspela re, 
kassettdäck, fö rförstärka re/ effektdel/ f m
radio + förva ringsutrymmen. Dä r ha r redan 
den välrenommerade tillverkaren va lt å t kö
pa ren. Inte, som förr, den smarte restpa rti kö
pande handlaren som föst ihop något ha lv
da nt, och inte heller någon grossist; a nnat än 
ka nske i någon detalj som beti ngats av import
situa tionen, S -märkningst rassel eller annat i 
den vägen. Den här nya genera tionen appara
ter och kombina tioner ä r, väsent ligt nog, in te 
far ligt dyra. Mer om det neda n. 

Elektriskt sett verka r de stativförlagda ap
pa ra terna av det nya slaget vi tittat på ganska 
väl a npassade till va randra, oavsett effektklas
ser, disposition o dyl, och till si n uppgift. Det 
som vanligen släpa r efter från den illa beryk
tade pa kettidens glansdaga r ä r fö rstås högta
la rna, som nu antingen får accepteras som i 
något avseende inkluderade i systemet, som 
designmässigt specialgjorda till det ell er som 
icke utväxelbara pjäser i erbjudandet. Ell er 
som obefintliga! ( Där ka n prispås laget för 
dem ova npå "möbeln" bl i lite aven negativ 
överraskning ibland . Ma n får ha måttliga 
a mbit ioner med sina fö rsta högta la re, om in te 
den i förstone lovande budget bilden ska ll 
spräckas.) 

På ett sätt ä r sta tividen mindre bra, och det 
ä r just då det fö rekommer specia lfor made . 
specia llackerade ljudkä llor, som (på japanskt 
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Fig 6. JJ C har fe m ", raplar' pa prugralll lllel lII<,d 
länkrullar och plexiglasdörrar (på /I,å Illodeller) 
och med li le olika placering av grammofonverkel. 
Utförandet ka n variera något. Två rej äl t tilltagna 
proffsvarianter jinns också med överkonsol, se 
illustration (System AJ. Den kanske originellaste 
och av många lovordade hyllvagnen System H ses 
slutligen. Innehåll: JR- S 301, QL-5, KD-S 201 , 
LK -500, vilket allt anger kvartsstyrd skivspelare, 
sambyggd rece;"er med SEA-kontroll, kasselldäck 
och "vagnen", med 1'11 in tressant arrangemang för 
verket, som hålls aven näsran osynlig glasyta över 
kassettdäcket. 

Fi)i i'I. Fi , hen rarianI ar "Hatil' '' h<'l<,r ,).,.,11'111 - (J{I(J 

och det lämpar sig fö r olika modeller ur märkers 
numera rikhaltiga program. Märk handtagen, SO Ill 
ock så jinns på audiotimern öl'erst, och märk de 
ovanliga högta larna med de stora högtonsdiffuso
rerna upptill öl'er basdelen. Det här stat;" et är 
typiskt japanskt, då det saknar bakstycke och är 
helt öppet åt sidorna - utmärkt för ti llgänglighe
ten vid koppling. 
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Fig i . I TT eller tyska Schaub-Loren: har sall ihop 
"Hi ji System 80 Componellts Rack " enligt bildel/. 
Finns i flera varianter med olika effekt, olika 
ingaende delar etc. 

vis) ibland "ingår" i hel heten . (T ex som 
"gavlar" på sidorna om apparathyllans elek
tronik .) Det blir då mycket svårare alt skiljas 
från högtala rna och byta upp sig lite senare 
uta n alt hel a anläggningen följer med. 

Mycket för pengarna . .. 

Ett är ganska klart: Man får mycket för 
pengarna - skåpen är ju ofta påfallande 
notta, t ex - som man spenderar på det här 
slaget "fä rdig" hi fi i dag, och i syn nerhet 
verkar en hel del av de här all ra nyaste, 
4-komponents " rack"-grejorna både elegan ta 
i sina höljen och prisvä rda. Hä r ha r främst 
japanernas enorma produktion kunnande och 
oöverträffade masstillverkning pressat ner 
kostnaderna för både komponente r, kopp
lingar och montage, så alt i termer av avance
rad teknologi, praktiskt användbara fi nesser 
och goda da ta köper vi i dag med ett dylikt 
4000- 5000-kronors-"paket" en ojä mförl ig t 
mycket bättre musikanläggni ng än fa llet var 
fö r bara ett par å r sedan, rä knat i både 
innationsk ronor och reella prestanda. De tidi
ga re i RT sk ildrade förstä rkarna i fm-delarna 
för I 200- 1 600 kr med bra da ta på huvud
fu nktionerna finns i år i stor mängd för den 
om vill anskaffa hi fi -delarna sjä lv. Inom den 

prisramen blir dock vari a tionerna små . Hä r 
kommer utföra ndet i fö rgrunden. Allt innebär 
nya möjligheter till en "riktig" , hörvä rd folk 
fidelity; något som i vissa fa ll kommer nära 
gårdagens bäs ta grejor och inte heller i något 
datasammanhang ligger så förfärligt lå ngt 
bakom dagens lite tyngre massbestå nd appa
rater, säg receivers i 3000-kronorsklassen . 
"Hyllan" eller stapeln ger ju nera funktioner 
ä n så, eftersom kassettdäck ingår. 

Så lå t oss försöka se det som så, att det inte 
alltid gått att undvika viss uniformitet, en 
ibland nedslående brist på originella design
ideer och alt det visst finns en myckenhet 
sna rlikt och likartat gods i vissa prisklasser -
men den bestående vinsten bl ir ä ndå den , a tt 
klyftorna mellan apparatkategorierna mins
ka r lite, a tt industrin numera ger oss även i 
lågprisklasserna (se RT för september och 
oktober) riktiga grejor, inte im itat ioner, att 
ljudkvalitet och faktiska, för a nvä ndningen 
väsentliga egenskaper som bra grammofon
steg oc h goda fm-del ar prioriterats' Funktion 
verka r vara elt honnörsord igen, och det ä r 
välkommet. Att sen data ibland på någon 
ensta ka punkt kan befinnas bättre än motsva
righeten hos någon annan a ppara t i samma 
ka tegori (vi har senast märkt det på en fm-del 
resp en billig kassettspelare, två bla nd en 
mängd ganska likvärdiga) ä r ju intressant och 
stimulera nde men knappast underlä ttande då 
de t gäller a tt välja . Dock, som regel ligger 
nertale t låg- och mella npri sk lassprodu kter 
inom vissa gränser , som st ri kt bestä ms av den 
helhet ma n kan åstadkomma med en viss, 
g iven kostnadslösning . "Taket" ha r tydlig t 
höj ts här till följd av bättre komponenter och 
ökad kunskap . Det är utveckling! 



Folkligt proffsljud, 

och dator-receivers 

•• Först "proffs ljudet" , det folkligt 
förankrade : Philips stå r för det. Bil
dens stadiga paket presenteras som 
gjort av Philips High Fidelity Laba
rataries och ursprunget är Magnavox 
i USA. Detta slags tung hemelektro
nik ha r man länge känt behov av. Nu 
finns resurser i form av 200 W / kanal , 
dB-graderad, stegad volymkontroll, 
ett "levande" blockschema som indi
kera r funktionerna , hög- och lågpass
filter , presensfunktion, nollställnings-

"Watt per krona" 
fel synsätt 

Att det ibla nd är svå rt a tt vä lj a sin a ppa ra
tur och a tt göra en meningsfull da ta priorite
ring må vara. Vi tycker huvudsaken ändå är 
a tt den a ll männa kva liteten så uppenba rt 
stigit som den gjort i många fall , något ma n 
bl a kan belägga genom a tt följa felfrekve ns, 
returantal och de största importörernas ser
viceåtaga nden gentemot radiohandla re oc h 
a llmänhet. Då ta lar vi i n t e om a ll a av 

läge för tonkontrollerna, dubbla skiv
spelaringångar med varierbar käns
lighet. 

Radiodelen har både fm och mv, 
ASNC brllsreduktion, tyst avstäm
ning med variabel känslighet och 
utnivåkontroll för både mv- och 
fm-signal. 

Kraftdelen ger 2 ~ 200 W med 
0,08 % klirr, har omkopplingsbara 
uteffektindikatorer och subsoniskt fil
ter samt termiska skyddskretsar som 
känner av överlast. 
• Philips står också bakom nästa, 
lite lugnare produkt - men den 
kommer från Norrköping, där de 
flit igt ska r~ nde tcknik'e rn a nu senast 

-oförstå nd och dumhet sönderbränd a högta lar-
spola r och kvaddade element! På den sidan är 
det fortfa rande illa. En bra sak ä r emellertid 
att man i likhet med t ex den förutseende Olle 
Mirsch numera ka n leverera högta la re med 
inbyggda säkringa r som skona r innanmätet 
och slå r av inna n det börja r osa hett - ä nnu 
ett fra msteg, kunderna till fromma, ka nske då 
mest de yngre. 

Det ä r tråkig t att just den kundkretsen, som 
ekonomiskt ä r ka nske intressantas t för bran-

Fig 'J. /)et japanska hi jl-fabrikatet UI/U expurtera; ;"I e. lill surg Jiir dt'm Hr tidigt/re be;kri";r märker 
för. BI a har "i omskrivit dess at/diotimer. Nå, här är den nu, under S-märkning och kallad Fisher Timer 
TR 7000. tack vare samarbete mellan amerikanska och japanska intressen. Det är el/ nätfrekvensstYrI 
elektronikur. programmerbart inom en 24-timmarsram. Man kan få permanent tidvisning, absoluttid 
(efter inkoppling) och relativtid (eft er urkoppling). TR 7000 kan centralt koppla in en hel ljudanläggning 
och gemensam nätanslutning för alla enheterna underlättar kabeldragningen. De stora fluorescerande 
sifferindikatorerna anpassar automatiskt sin lyskraft eft er rumsbelysningen. 

... och lite till: Här visar vi 
ett urval nyheter som alla är 
aktuella i höst på hi fl
marknaden. 

frambragt "Ljudkuben" - se iiI. 
Philips, som samtidigt 'nu lanserar 
stor och tung hi fi, vill också, heter 
det, medvetet bryta en utveckling mot 
allt större, dyrare och datainsnärjda 
apparater ... det är till att sitta lite 
på två stolar, bestämt? Men snarare 
är man jute efter att göra en "folkste

. reo", som trots lågt pris och lättskötta 
knappir ger fullvärdiga hi fi-data . 
Att yttermåtten blivit så små som de 
är tillmäts stor betydelse, och att 
detta också är en internationell trend 
kan ses i Japan, där A4-formatet nu 
är utgångspunkten för nya apparat
klasser (Tecbnics). En ljudkubupp
sättning består av två kuber, en med 
en 2-vägs basreflexhögtala re och den 
~nclr :l r\'mm ~ nd c st:irkarc / r~cli oclcl. 

- -_.- - .. 
- -- - r ". , r ,. 

, l .. - .., ~ 

15 W per kanal vid 4 ohm specifice-
ras. Distorsionen: Max l %. Radiode-
len går att förinställa för fem fm-pro
gram. Alla gängse in- och utgångar ........ 
finns- och bokhyllan kan svälja ku- JIIII"""" 

schen , i så hög utsträckning som synes va ra 
fa llet fortfa ra nde graderar hi fi-appa raturen 
efter den överförenklade måttstocken "mest 
watt per krona". Som det också stod i en bil
och mc-tidning härförleden: " Det är hästkra f
terna som räknas". Vore det så enkelt kunde 
ma n ju i ä nnu högre grad än som nu förekom
mer helt enkelt sätta en motor på hjul ; det ä r 
motsva ra nde he ller ingen konst a tt få till ett 
råsta rkt slutsteg - däremot att ås tadkomma 
en ve ttig kompromiss av alla releva nta fa kto
rer , där effekt bara ä r en enda, inom en 
ti llta la nde prisram. 

Men mycket talar för a tt hi fi-tekniken 
funnit en rak väg till en majoritet konsumen
ter med de nya var iationerna på den gamla 
pa ketiden, där ma n också på ett absolut både 
estetiskt och funktionellt lyckat sä tt löst 
problemet med förva ringen - slut med " hi fi 
uppå t väggarna" och bräckliga konsolbyggen, 
slut med virrvarret av grejor staplade i sladd
orma nde, dammiga bokhyllor och vitrinskåp 
och slut med de idiotiska s k stereobänka rna 
med deras fel aktiga arbetshöjder, otjä nliga 
disposition och svårplacerbarhet i rummen . -
Man kan ju a lltid hoppas att fördel a rna med 
det nya ska ll gå upp för allt Oera, \.. 

• 
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Att ingen tänkt på det 
• • tl are .. 

En höjning i både bas och diskant ger 
en onaturlig ljudbild. IDW·BOOS En höjning .bara i basen ger en naturlig 

ljudbild. 

Loudnesskontroll av low-boost-typ 
Kenwoods forskare har under många år studerat problem som har att göra 
med tonkvalitet. Arbetet har resulterat i en rad upptäckter och tekniska ny
konstruktioner som på ett avgörande sätt har förbättrat tonkvaliteten på 
Kenwood-produkterna. Ett exempel på detta är Kenwoods loudnesskontroll 
av low-boost-typ. 

Low-boost innebär att loudnessfunktionen endast höjer basregistret vid 
låga lyssningsvolymer. Kenwoods tekniker har nämligen funnit att en höjning 
av både basen och diskanten försämrar ljudkvaliteten och ger upphov till en 
felaktig ljudbild. 

Varför har man loudnessfunktion? 
Loudnessfunktion [mns i dag på de flesta förstärkare och stereoreceivrar av 
HiFi-klass. Funktionen grundar sig på de s kFIetcher & Munson-kurvorna 
som utarbetades för många år sedan och som visar örats förmåga att uppfatta 
olika toner (frekvenser) vid olika ljudnivåer. 

(dB) ~ 
120 

""""" I I ............ io" JI' 
110 --.... ........ 
100 ........ J ___ 

1.1 ~ 
90 ~ 1/ 

""""" I ........... 
1/ "'" ~ 

80 ~ If io' 
~ - I' ./ 
I""'" - 70 I-' ............ -~ ..... I; ~ 

"" 
.......... """- 60 1/ 

""""" ... .......... - I; ~ ................ -~ 50 1/ I-' 
" ....... 1'-0.. r- ./ 
!'o.. ......... .......... 40 I-' 
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'" ./ 
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""" -' I".. ..... }o ~ ..... L/ 

'" .... I ~ r-.... "" J ..... / ..... -~ ~ "" o -i-"'" -....... -- .... 1".0< 

100 500 1.000 5.000 10.000 
AUDIO FREQUENCY IN Hz 

Fletcher & Munson-kurvor för olika ljudnivåer. Kurvorna visar att örat upp
fattar låga toner allt sämre ju mer volymen minskar. Höga toner uppfattas 
däremot i stort sett lika oavsett ljudnivå. 

Av kurv9rna framgår att örat uppfattar toner med olika frekvenser mycket 
olika. Om man alstrar en ton med frekvensen l kHz och ljudnivån 90 dB och 
en med frekvensen 5 kHz och samma ljudnivå låter 5 kHz-tonen 5 dB svagare 
än 1kHz-tonen. 

Kurvorna visar också att skillnaderna varierar med olika ljudnivåer. Vid 
ljudnivåer på över 90 dB [mns t ex bara små differenser mellan 50 Hz och 1kHz, 
medan en 50 Hz-ton måste alstras med 60 dB för att låta lika stark som en 
l kHz-ton på 20 dB. 

Höga toner uppfattas genomgående svagare än toner imellanregistret. 
10 kHz låter t ex lika starkt vid 50 dB som 5 kHz vid 40 dB. 
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Hur ska man tolka kurvorna? 
Kurvorna har tolkats så att örats förmåga att uppfatta bas och diskant i för
hållande till mellanregistret blir sämre ju lägre ljudvolymen är. Därför har de 
flesta tillverkare av HiFi-produkter försett sina förstärkare och stereoreceivrar 
med en loudnessfunktion som kompenserar fö r denna örats egenhet, dvs som 
höjer både basen och diskanten vid låga ljudnivåer. 

Kenwoods tekniker har noga analyserat kurvorna och studerat nya under
sökningar som beskriver samma sak. Och de har kommit fram till att det inte 
är fullt så enkelt. 

Tolkningen av kurvorna för basregistret visade sig vara riktig. Ju lägre ljud
volymen är desto sämre uppfattar örat bastonerna. En loudnessfunktion 
som kompenserar för de laga frekvenserna är alltså nödvändig. 

Men när det gäller diskanten blir förhållandet ett helt annat. 

Örat uppfattar höga toner sämre oavsett ljudnivå 
Kurvorna för de höga frekvenserna är praktiskt taget identiska oavsett ljud
volym - från 120 dB till O dB. Redan detta konstaterande innebär att en 
loudnessfunktion som bara höjer diskanten i de låga volymerna ger en felaktig 
ljudbild . Ska man höja diskanten måste det ske på alla nivåer. 

En sådan funktion skulle naturligtvis kunna byggas in i förstärkaren eller 
stereoreceivern . Men detta förutsätter att kurvorna för olika ljudnivåer följer 
ett bestämt mönster så att örats förmåga att uppfatta höga toner försämras 
successivt och likformigt med frekvensen. Tyvärr [mns inget sådant mönster . 

Variationer hos kurvorna 
'Att kurvorna inte följer något mönster kan man konstatera om man plottar 
skillnaderna mellan två kurvor i avseende på frekvenserna. 

Plottningen går till så att man jämför t ex 100 dB- och 90 dB-kurvorna 
med varandra . Om 100 dB-kurvan avviker med +7 dB vid 10 kHz och 90 dB
kurvan med +6 dB plottas skillnaden - 1 dB . 

Man har plottat skillnaderna mellan kurvor med differenser på 10 dB , 
20 dB, 30 dB och 40 dB. Därmed har man fått fram ett nytt system av kurvor 
som kan analyseras y tterligare. 

Analysen visar att kurvorna är ganska lika varandra på de låga frekvenser
na. Det är alltså riktigt med en loudnesskontroll för basen. Däremot avviker 
kurvorna kraftigt från varandra på de höga frekvenserna. Avvikelserna är helt 
slumpartade. Om man alltså loudnesskompenserar för diskanten kommer 
man att fä en mycket egendomlig ljudbild . 

-

-
.... 

100 500 1.000 5.000 
AUDIO FREQUENCY IN Hz· 

Plottade kurvor för 10 dB.<Jifferens. 

(dB) 

00- 90 ~ I 

V 

10.000 

90- 80 

., 
'C 

80- 70 ~ 
UJ 

70- 60 ~ 
o.. 
Vl 

50- 40 ;;t 
I
::> 

40 - 30 ~ 
::> 

30 - 20 o 

20- 10 



... --- --"' ... 
ro-- - ~ 

fo-,.. 

100 500 1.000 
AUDIO FREQUENCY IN Hl 

Plottade kurvor för 20 dB-differens. 

... 
-~ --........... 

......... - .--..... I-... -- -:----... 
I".... - ..... I-... - .. -----~ --

100 500 1.000 
AUDIO FREQUENCY IN Hl 

Plottade kurvor för 30 dB-differens. 

ro-. 
~ 

............ 
r""'1-- "' - .--

........ ......~ 

I-- .......... -- -...... --1-0. 
~ --- r--.. 
""" 

r--... 
...... 

~ 
..... 

!""'--o -
""" 

............ -- --............ -......... ----... 
100 500 1.000 

AUDIO FREQUENCY IN fil 

Plottade kurvor för 40 dB-differens 

-

........ 1 

Id B) 
00 - 80 

.... 

i"'" 

...... 

-
5.000 10.000 

-

-
5.000 10.000 

90-· 70 '" 

" ~ 
80-60 :;; 

z . 2 
70-50 VI 

UJ 

'" 60 - 40 .-
=> 

50 - 30 S 
O 

40- 20 

30- 10 

Id BI 
100 - 70 

90- 60 ~ 

z 
UJ 

80- 50 VI z 

70 - 40 ~ 
UJ 

'" 60 - 30 !; 
~ 

50 - 20 5 

40- 10 

30- 0 

( dB) 

_I 00- 60 

I""" 

!--

........ 

5.000 10.000 

'" 90- 50 ~ 
UJ 
VI 

80- 40 ~ 
o.. 
VI 

70 - 30 ~ 
.
=> 

60-20 ~ 
=> 

50 - 10 O 

40- 0 

Svårt att göra en exakt kompensation 
för de höga frekvenserna 
Om man studerar medelvärdena för differenserna rmner man att de låga 
frekvenserna även här följer det mönster som redan framgick av de ursprung
liga Fletcher & Munson-kurvorna. Däremot är medelvärdeskurvorna oregel
bundna i de höga frekvenserna och dessutom skiljer de sig mycket från 
varandra. 
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En loudnessfunktion för de höga frekvenserna skulle generellt kunna 
innebära en kraftig höjning mellan 1 kHz och 2 kHz, sedan en utplaning och 
minskning upp till8-1O kHz och ytterligare en höjning över 10 kHz_ Men 
eftersom kurvorna är olika inbördes kan man ändå inte få en plan nivåkurva 
för mer än en enda ljudnivå. En exakt kompensation för de höga frekvenserna 
på alla ljudnivåer är alltså mycket svår att göra. 
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Hur ska man göra? 
Kenwoods tekniker har dragit slutsatsen att en loudnessfunktion som höjer 
diskanten vid låga lyssningsnivåer snarare försämrar än förbättrar tonkvaliteten. 
• Örat uppfattar höga frekvenser sämre på samtliga ljudnivåer, inte bara' på 

de lägsta nivåerna. 
• Örats egenheter följer inget bestämt mönster i de höga frekvenserna, det 

finns slumpvisa variationer mellan kurvorna för olika nivåer. 
• En höjning av hela diskanten på samtliga nivåer resulterar inte i jämna 

nivåk urvor. 
A v dessa skäl är Kenwoods förstärkare och stereo receivrar försedda med 

loudnesskontroll av low-boost-typ som bara höjer basen vid låga lyssnings
volymer. Förutom att man genom low-boost får en riktigare ljudbild elimine
rar man också den distortion som en loudnessfunktion för diskanten ofta 
ger upphov till. 

Loudnessfunktionen är i själva verket ett slags tonkontroll - i stället för 
att använda loudnesskontrollen skulle man ju kunna vrida upp baskontrollen 
när man lyssnar på låga ljudnivåer. En loudnesskontroll av low-boost-typ är 
dock enklare att hantera , bashöjningen är förprogrammerad till att följa örats 
ofullkomlighet. 

När det gäller diskanten har man alltid tillgång till diskantkontrollen. Den 
kan man reglera efter den aktuella lyssningsnivån så att resultatet blir till
fredsställande. Ett rä tt handhavande av diskantkontrollen ger planare nivå
kurvor än en loudnesskontroll som höjer diskanten med fasta, programmera
de värden . 

IOw·Boosl 
-för att det ska 
låta naturligt 



berna. Pris : Ca l 300 kr. AH 78U är 
beteckningen. 
• Philips har vidare i år nya kassett
däck som N 2536 och N 2534 samt 
flera receiver modeller jämte förför
stärkaren 22 AH 270, som ses på 
bilden . Den kan, bland annat, anslu
tas Philips MFB-högtalare, som re-

da n har slulStcg inbyggda. 
• I förra omgå ngen hi fi-nyheter 
informade vi om Olle Mirschs nya 
produktlinje högtalare. Här kan vi nu 
i bild visa den intressanta lilla OM 21, 
en högst flexibel ljudkälla , och de 
största systemen, som heter OM 71 . 
Som mellanmodeller finns OM 51 
och 61. Se RT nr lO! 
• En ovanlig kassettspelare - bland 
a lla mera slätst rukna - ingår i JVC:s 
program: KD-85, som har en ny, 
lysdiodförsedd matris på fronten med 
25 ljuspunkter, vilka ger ett slags 

"spek trala nalys" av inspelning nivå n. 
Till detta kommer så två stora visar
instrument intill. Däcket har två mo, '. 
torer och svajet anges till blott 
0,15 %. Alla bandfunktioner är tryck:' 
knappsstyrda med elektrisk impuls
verkan. Super ANRS-brusreduktion 
upp till 12 dB. SA-tonhuvud, 3-läges
omkopplare för korrektion plus en 
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särskild 5-lägesfinjustering. Däcket 
har nygjord elektronik och yttre timer 
kan anslutas. S / n anges som bäst till 
63 dB med kromdioxidta'pe. Priset är 
ca 4200 kr. 
• Alaric electronic ab, som har ett 
stort danskbyggt högtalarprogram -
Jamo - jämte hörtelefoner av olika 
typer, bl a en med kristallfoliemem
bran för 330 kr, har tagit upp det 
sedan några år försvunna schweiziska 
fabrikatet Lenco på Sverigemarkna
den igen. Lenco är ju i första hand 
synonymt med skivspelare, och här 
har Alaric fyra modeller, som i pris 
betingar mellan 775 och l 450 kr, en-

ligt uppgi ft till RT. Under Lenco
namnet finns vidare en hel rad h i 
fi-apparater, som kassettdäck, recei
vers och fm-delar - den elegantaste 
menar vi vara R-600. En kombination 
ger det frontmanövrerade grammo
fonverket L-744 DD med autoretur 
med receivern R-600, som ger 52 W 
per kanal och har ett slags grafisk 
fk-variator vid ena sidan. Designen är 
avvikande tilltalande. Mera konven
tionella är de separata delarna : för
stärka ren A-600 och tunern T-600; 
den förra har också de här skj utpot
tonkontrollerna samt en på mitten satt 
volymratt. Enheterna kan komplette
ras med kassettdäcket C-1202 och 
förläggas i en stativstapei med förva
ringshylla för skivor nederst. Lenco 
har också ett högtalarprogram och, 
na turl igtvis, si tt skrivvå rdssortimen t. 
Bild: A 600. 
• Bang & Olufsen, Danma rk, har 
som vi tidigare omtalat ett nytt pro
gra m med bl a en pick up, flera 
kassettmodeller med bl a Sendusthu
vuden - firman har i a nslutning till 
det använt en ny mätmetod för tonhu
vudslitage genom att spåra det med 
radioaktiva isotoper, f ö - och högta
la re, där man gått vida re med det 
faslinjära konceptet. 

Med de nya , mycket små Beovox
systemen som ä r i bokformat, kan man 
"fylla ett rum med musik utan att fylla 
det med högtaleri ", konstaterar tekni 
kerna i Struer fyndigt. De två aktuella 
modellerna heter C 40 och C 75. 
Högst avancerade datorbaserade mät
metoder har använts för dem och för 
ljudkällornas anpassning till rums
akustik. Båda har metallhöljen (extru-

derad a luminium) och båda a nvä nder 
ett slags sluten ljudledning som akus
tisk princip - log line loading, detta 
för en optimal resonansutdä mpning. 

Del hela likn a r en obestä mt ut-

sträckt ljudledning. Bakstrålningen 
från baselementet går genom en 
dämpledning till en bakre förlagd 
öppning. Den dämpade kanalen är 
delad. Dess längd är inte konstant fö r 
den sammantagna bakre utstrål
ningen, då en mindre del av bakstrål
ningen går en kortare väg. I större 
delen av den sker strömningen längs 
en gradvis ökande bana, runt i loppet, 
eftersom man infört en logaritmiskt 
minskande flödes resistans för den 
längre kanalen. Log-line-principen ger 
en av resonanser opåverkad bas. 

Man kan belasta med 40 resp 75 W. 
Vägledande vid de akustiska beräk
ningarna har va rit olika stora rums 
resonansverkan, mönstret av sam ma n
fallande frekvenser och de samver
kande men olika våglängder som upp
träder, från hela sådana till dubbla 
och l 1/2, t ex. Resonansfrekvensen i 
ett litet rum med 4 m mellan para llella 
väggar ka n t ex uppträda vid 45 Hz 
medan fullvåglängdsresona nsen läg
ger sig vid 90 Hz. 

Man rekommenderas placera hög
talarna olika i olika stora rum: Med 
"vanliga" ljudkällor bör man sträva 
efter a tt stä ll a dem så, att de stå r lite 
ut från vägg och närmare ljudvågens 
nollpunkt för att få ner resonanserna. 
I ett litet rum går det ofta inte alt välja 
någon mera idealisk sådan pla ts . I 
stället får man söka beräkna högtala
ren, som skett i fallet B & O, så at t 
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bästa samverkan med rummet ka n 
förutses . I rum under 25 m2 gäller t ex 
att de hä r små högtalarna kan ställas 
mellan volymerna i en bokhylla. Enligt 
B & O uppn ås med de här små 
faslinjära specialhögtalarna då en bre
da re stereoverka n än det fysiska av
ståndet mellan ljudkä llorna, en homo
gen ljudbild uta n hå l i mitten, utmärkt 
stämlokalisering och ett ofärgat, na
turligt ljud. 

Inga priser kända f n. 
• Den i förra numret omskrivna 
3D-gruppen i Stockholm och Löv
ånger skall som avslutning få sin nya, 
mikrodatorförsedda och "engrepps
manövrerade" receiver Audio Pro TA 
150 avbildad i dess helhet. Uteffekt 
2 x 75 W . Förinställning möjlig av sju 
r ~di()kan~ l er. Med enba rt en ra tt skö ts 

- ~~+~ ~;".M-< ~ 

. ~'---- :: r 

~ --'----------- -~-- - _. : " 

a lla funktioner. I TA 150 är mikroda
torn ett slags samordnande intelligens, 
som allt löper samman hos - på det 
sättet reduceras bruset, dynamiken 
ökar och frekvensområdet vidgas, fas
vridningen hålls nere, etc. De för 
TA ISO valda lösningarna vore ej möj
liga genomföra med gängse teknik; de 
är också patentsökta världen över. 
Inga mekaniska reglerdon styr signa
lerna över fronten innan de sänds 
vidare, utan signalerna fås att ta 
"bästa vägen" genom kretsarna . Med 
den enda ra tt som finns reglerar man 
volym, balans, bas, mellanregister, 
diskant samt avstä mning. Funktions
valknappar avgör vilken verkan man 
önska r ratten skall ha. Inga tonfre
kven ta signaler går över den. I stället 
anvä nds infrarödij us för att alstra 
pulser, vilka informerar mikroproces
sorn om vad som skall ske och åt vilket 
håll det hela önskas. Inte heller knap
pa rna ha r några signa ler på sig, utan 

prl~/P.r 
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Jamo 300 MFB
högtalaren 
är en nyhet som uppvisar ett aktivt 
3-vägshögtalarsystem med ett i höljet 
förlagt förstärkeri om 150 W effekt. 
Högtala rna kan som sina holländska 
förebilder matas direkt från förför
stärka re, mixer eller yttre kra ftdel. 

På högta larhöljets framvägg finn s 
placerat en 10 oktavbands fk-va riator 
med 10 dB regleringsverkan uppåt / 
nedåt. 

I högtalarens basenhet finns rörel
semotkopplingselektroniken (!) in
byggd plus en nivåkontroll och det 
överlastskydd som finns för alla tre 
elementen. 

Alaric är Jamo-agent och priset för 
högta la ren ä r 3 990 kr . 

ett tryck a lst ra r en puls till datorn som 
exekvererar ordern. 

Receivern har alla de detaljer man 
är van att finna, som dubbla band
funktioner , dubbla pick up-anslut
ningar, monoknapp, linjäraktivering, 
loudness och tyst avstämning etc. Ar
betssättet kan belysas av att man vill 
t ex ta in P 3: 

Man trycker på knappen FM 3. En 
lysdiod över den säger OK. Förstärke
riet har startat och ljudet kommer. 

Digitalindikatorns siffror skiftar 
från att visa tiden till att indikera 
frekvensen för progra m 3. 

Processorn stegar automatiskt vi
dare. 

Lysdiodrampen informera r om 
funktion efter funktion - hur balans, 
bas och andra tonområden är ställda . 

Datorn återgår sedan till volymens 
ställning. 

Vill man t ex ha lite högre mellan
registerrespons, trycker man då på 
funktionsknappen. Lysdioden tänds. 
Ratten vrids, till dess nivån hörs god
tagbar. Lysdiodskalan har då följ t 
med. M an släpper ra tten. 

Desig nfilosofin: 

Att producera en högtalare -M 1 -
med så hög musikalitet som möjli9t. 
Mao_ bygga en aktiv högtalare där 
varje element drivs av sin inbyggda 
effektförstä rka re. 

Att producera en förtörstärkare 
-101- med så hög musikalitet som 
möj ligt, mao. el iminera filter och ton
kontroller som ger upphov tillljudför
vrängning. 

Att producera en effektförstärkare 
-103- med så hög musikalitet som 
möjligt med vanliga passiva högtalar
system. 

t' • 

Efter fem sekunder slå r da torn av 
sig själv om till vOlym för att inta 
beredskapsläge. Det är ju ljudstyrkan 
man vanligen vill ändra. 

Några data : Phono känslighet mer 
än 300 J.LY rms för l W ut vid 1kHz, 
max signalnivå 150 mY för l % klirr, 
förstegets frekvensgång 18 Hz-200 
kHz, distorsion 0,04 för 5 y ut, 
brusnivå -75 dB rell0 mY, vägt med 
A-kurvans filter, frekvensgång med 
aktiva tonkontroller 16 Hz-200 kHz 
inom l dB rel 1kHz. 

Slutsteget har ett klirr om 0,04 % 
vid 75 W i 8 ohm, bruset -100 dB, 
spänningsderivatan mer än 100 Y / tLS, 
dämpningsfaktor 60 i 8 ohms last, 
transientåterhämtningstid enl IHF 
längre än ca 200 ns. 

Radiodelens känsl ighet anges ti ll 
1,4 J.LY i 75 ohm enl DIN fö r 30 dB s/ n. 
Selektivitet : 55 dB . Fångförhå llande: 
2 dB ell bättre. Brus: -60 dB mono, 
vägt värde. Distorsion lägre än 0,4 % 
vid 1kHz. Detektorbandbredd : 600 
kHz . Kanalöverhörning: bätt re än -40 
dB vid 1kHz. 

Inget pri s meddelat ännu. • 
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Inblick 

Ny mottagningsstation i Sverige 
för fjärranalys via satellit 

~ Esrange, rymdforsknings basen i norra Lappland som hittills mest varit platsen för 
uppskjutning av sondraketer och ballonger, har nu börjat inriktas på en ny verksamhet: 
Mottagning av satellitbilder. 
~ Satelliterna är i det här fallet Landsat 2 och 3, vilka genom vad som kallas fjärranalys 
ger bilder av vad som händer på jordytan med naturresurserna. 
~ Verksamheten kan ge oss både kunskap om och analyser av våra naturresurser 
och väntas bli av stor betydelse för forskning, näringsliv och riksplanering. Miljöförstöring 
t ex kan på ett tidigt stadium avslöjas med den nya, satellitbaserade tekniken. 
~ RT:s medarbetare har besökt Esrange och rapporterar här i ord och bild 
om den nya lovande verksamheten . 

•• Den vetenskapliga forskningsstationen 
Esrange, belägen fyra mil öster om Kiruna på 
68 0 nordlig bredd, har nu tagit i bruk en 
mottagningsanläggning för signaler från jord
resurssatelliter för fjärranalys av vad som 
händer i naturen. Hittills har man främst 
ägnat sig åt ballong- och raketuppskjutning 
för norrskensforskning, något som basen tack 
vare sitt läge i norrskenszonen varit väl ägnad, 
men nu tar man alltså steget in i ytterligare ett 
verksamhetsområde. 

Fredrik Engström, VD vid Svenska Rymd
bolaget, menar att mottagning av satellitbil
der och kommunikation med satelliter i fram
tiden skall komma att dominera verksamheten 
vid Esrange. 

Basen Esrange bildades 1966 och ägdes och 
drevs fram till juli 1972 av ESRO, European 
Space Research Organisation. Sedan dess har 
verksamheten letts av Svenska Rymdbolaget 
som generellt sett svarar för verkställande 
funktioner inom det svenska rymdprogram
met. Esrange stöds ekonomiskt av sj u med
lemsstater inom .ESRO, inklusive Sverige. 

Fjärranalys via satellit 
nu i civila tillämpningar 

Vad är då fjärranalys ? "Begreppet mynta
des sedan man gjort vissa tekniska framsteg 
under andra världskriget" säger Stefan Zen
ker, chef för Rymdbolagets fjärranalyspro
gram. Det fanns på den tiden bara militära 
önskemål om att kunna fjärranalysera vissa 
landområden. Det skedde då huvudsakligen 
med flygfotografering jämte de senare utveck
lade metoderna fotogrammetri och flygbild
tolkning. Inte förrän på 1960-talet började 
fjärranalysen användas för civilt bruk. Vid 
den tiden vidgade man även fjärranalysspek
trum utanför det synliga våglängdsområdet 
till ir- och uv-områdena . 

Övervakning av oljespill till havs kan t ex 
ske via fjärranalys . Ett övervakningssystem 
håller på att byggas upp i samarbete mellan 
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Rymdbolaget och Generaltullstyrelsen. Här 
använder man en sidtittande radar (SLAR) 
som utvecklats av LM Ericsson. De tre meter 
långa radarantennerna är monterade under 
vingarna på en Cessna 337 och känner av ett 
15 km brett område. Genom successiva radar
svep bygger man upp en rullande TV-bild. 
Upplösningen är 75 x 75 m. Oljespill framträ
der då som mörkare fläckar genom att oljan 
reflekterar radarsignalerna sämre än vad det 
rena vattnet gör. Anläggningen fungerar även 
väl vid kartläggning av havsis, där områden av 
packis är mycket framträdande. 

Man kan naturligtvis tänka sig att komplet
tera radaranläggningen med TV -kameror för 
avkänning inom ir- och uv-områdena för att få 
en allsidigare tolkningsgrund . 

Ett annat område för fjärranalys är under
sökningar av luftföroreningar med laser. Man 
har då två metoder att välja mellan: 

Den ena går ut på att en laserstråle sänds 
genom ett luftområde som skall undersökas 
mot en spegel. Den reflekterar ljuset, som 
återsänds genom luftområdet till en detektor. 

Den andra metoden, som va nligen är mera 
praktisk att använda, går ut på att den 
utsända laserstrålen reflekteras av de smut
siga partiklarna och på så sätt når detektorn 
(jämför med billjus i dimma! Strålen reflekte
ras mer, ju tätare dimman är.) I det senare 
fallet med laseravkänning kan man mäta 
tidfördröjningen mellan ljuspuls och detekte
rad signal, och på så sätt är det möjligt att 
kartlägga var föroreningarna finns. 

Fjärranalys bör ske i olika spektra 
Kombinationer ger intressanta resultat 

Fjärranalys kan naturligtvis ske i det syn
liga spektrum med foto- och TV-avkänning, 
men många gånger har man mer att hämta i 
uv- och ir-spektra. Det senare används t ex vid 
kartläggning av värmeutsläpp från t ex kärn
kraftverk, dåligt isolerade värmekulvertar el
ler bostäder. Verkligt intressanta resultat kan 

Fig / . Den 9,/4 m stora parabolantennen tar emot 
LandsatinJormation vid Esrange. 

man få om bilder från olika spektra kombine
ras. Man kan t ex undersöka i vilken kondition 
en skog befinner sig. Om träd är på väg att dö, 
sker nästan inga förändringar inom det syn
liga spektrum medan däremot stora föränd
ringar föreligger i ir-områdets våglängder. 
Fjärranalys kan avslöja sådana döende skogar 
långt innan ens en erfaren skogvaktare kan se 
det med blotta ögat. Sådan avkänning kan ske 
från flygplan eller satellit. 



Fig 2. Här ses själva mottagaranläggningen. I mittstativet har vi reglerurrustning för antennen, 
PCM-demodulator, till höger mottagare för den signal som kommer från antennen (första mf), till vänster 
utrustning för att visa bilder på monitorn ovanpå stativet, Längst till höger ser vi databandspelaren med 
högtäthetsband. Luckan nederst till vänster döljer ett halvledarminne för en bild. 

Första jordresurssatelliten 1972 
Idag finns det två i funktion 

År 1972 sände NASA upp en satellit som 
betecknades ERTS l (Earth Resources Tech
nology Satellite). Det var den första satelliten 
för fredligt kartläggande av jordens resurser. 
Den kom senare att byta namn till Landsal l 
och snurrar fortfarande över våra huvuden 
men har stängts av därför att den kommit ur 
sin specificerade bana. I dag har vi satelliterna 
Landat 2 och 3 i bruk . 

Avkänningen av jorden sker i sju frekvens
band från ir till uv. Varje svep (bildens bredd) 
omfattar 185 km, och man kan alltså få ut sju 
alternativa bilder från de olika spektra. För 
att man skall kunna dra intelligenta slutsatser 
av materialet bör bilderna databearbetas med 
utgångspunkt i olika kombinationer av bilder. 
Registrering av bilderna kan sedan ske på 
bildskärm eller med plotter. 

Vad man kan använda satellitdata till är 
bl a kartläggning av: 

Översvämningar 
Frostskador 
Skogsbränder 
Torka 
Luftföroreningar 
Vattenflöde vid projektering av vatten

kraftsta tioner 
- Blomning i vatten. Undersökning av bl a 
Östersjön för bestämning av näringsvärdet 
hos vattnet. 
- Skördar i jordbruk. 

Eftersom bilderna från satelliten kommer 
att variera med väder och tidpunkt på den 
plats som skall analyseras måste man göra 
testundersökningar först. 

Esrange betjänar 
hela norra Europa 

Landsat-stationen vid Esrange betjänar inte 
bara Sverige utan hela Europa. Dess täck
ningsområde sträcker sig, tack vare den nord
liga belägenheten , från större delen av Norra 
ishavet ned till Centraleuropa. Man har där
nere överlappning med det täckningsområde 
som den italienska motsvarande stationen 
Fudno har. Dessa två stationer täcker alltså 
hela Europa . 

Den svenska stationen kommer totalt att 
kosta 12 Mkr. Ännu är den inte färdig. Hittills 
har man gjort databearbetningen för bildana
lys vid Fucino-stationen. I början av nästa år 
får man en egen dator som är tillverkad av 
MDA i Kanada. Den skall kompletteras med 
en plotter, så att man kan få ut kartor direkt. 
Datorn korrigerar geometriska fel och radio
störningar. I projektet återstår en hel del 
forskning: 
• Att systematiskt gå igenom olika tillämp
ningar som t ex: 
- kartläggning av våra skogsförekomster och 
deras olika kvaliteter. 
- bedömning av vattenkvaliteten i våra sjöar 
- kartlägga torvmossar och göra en riksom-
fattande inventering av dem 
- kartlägga snömängder inför snöhante
ringar 
• Att få ut fjärranalysen i praktiska tillämp
ningar. 

Åtta nationer deltar 
i program Earthnet 

Det internationella projektet kallas Earlh
nel och för närvarande deltar åtta nationer: 

Inblick 
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f l)!. J. FiJ rhuppnin p .. ojrumgar har jp~J..(rumJu r 
vegetation, jord och vatten. Man ser att den 
spektrala fördelningen varierar avsevärt. Genom 
att olika spektrum avsöks i Landsat (ERTS) är 
kartläggning av olika växter, mineraler m m möj
lig. 

Fig 4. En multispekrral scanner arbetar med en 
roterande spegel. I ett prisma sker uppdelningen 
i olika spektrum som vart och ett detekteras. 

.' 

Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Spanien, 
Sverige, Tyskland och Storbritannien. Nätet 
omfattar fem stationer med Esrange och 
Fucino för Landsat, Lannion (Frankrike) för 
HCMM och Nimbus, Oakhanger (England) 
och Maspalmas (Spanien) för Seasal-A. 

Upplösningen från de nu fungerande Land
sat 2 och 3 är ca 80 m. Nästa amerikanska 
Landsat 4 beräknas få en upplösning av goda 
30 m. En fransk satellit kommer även, och den 
blir ytterligare förfinad med ned till 10m 
upplösning! När man kommer ned i så god 
skärpa stöter man på politiska problem. Satel
litdata kan då inte distribueras hur som helst. 
Man väntar nationella lagförslag som säger, 
att länderna då endast kan förfoga över bilder 
från egna områden. Den goda upplösningen 
kan i många fall ersätta flygfotografering och 
annan spaning. 

Sols ynk ron och cirkulär bana 
för Landsat jordresurssatellit 

De flesta satelliter har en starkt elliptisk 
bana. Landsat har en helt cirkulär bana. 
Korrigering av bildernas format hade annars 
blivit en besvärlig historia, som skulle ha krävt 
särskilda datorprogram och upplösningen 
skulle då även varierat med satellitens höjd 
över marken. En annan egenhet satelliten har 
är den i stort sett solsynkrona banan som hela 
tiden ligger i en viss vinkel i förhållande till 
axeln jorden-solen. Banan är dessutom polär. 

Den speciella banan, som Björn Eriksson, 
teknisk chef vid Esrange, orienterar om för 
RT, gör att satelliten går över ekvatorn vid 
praktiskt taget samma lokala tid vid varje 
passage. Den flyttar sig 26 grader för varje 
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Inblick 

Fig 5. Sa här ser en icke geomelriskl korrigerad bild UI örer u ppland projicerad pli TV-skärmen. 
Med dalOrbearbelning och pappersutskrift kan man få betydligt större upplösning och noggrannhet. 

ESRANGE LANOSAT S'lATloN 
6 EJ) G ~"PH\CAL CO~RA G~ 

Eo' 
.... SO' 

/ 

Ffg 6. TäckningsområdeI för Esrange Landsal-slalion är Slorl. Del geografiska lägel och den 
högförstärkande antennen möjliggör detta. 

varv och omloppstiden är 103 minuter. Efter 
18 dagar eller 251 varv har den kommit 
tillbaka till ursprungsspåret. 

I sakens natur ligger att överlappningen 
varierar vid olika breddgrader. Vid ekvatorn 
är överlappningen 14 %, vid 70 0 är den 70 % 
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och vid polen sker naturligtvis en fullständig 
överlappning. 

Landsat täcker i princip alla delar av jorden 
(mellan 81 0 N och 81 0 S) och det sker som 
nämnts på 18 dagar. Från jorden kan den 
stängas av när den passerar nattbelägna om-

spara 
Landsat väger 953 kg, har 1,5 m diameter, 

3 m höjd och mäter 3,9 m över solpanelerna. 
Dessa ger 550 W och laddar batterier med 36 
Ah kapacitet. 

Nio meters para bol 
förstärker 43 dB 

Det första yttre som avslöja r förändringar 
vid Esrange är den nya parabolantennen med 
9,14 m diameter. Den tar emot radiosigna
lerna från Landsa~ som sänds ut på 2,2 G Hz. 
Förstärkningen är hela 43 dB, vilket gör att 
mottagning med tillfredsställande signal / 
brusförhållande kan ske även då satellitbanan 
ligger långt ifrån stationen. Tack vare det 
nordliga läget får man en oerhört stor täck
ningsyta. Se Fig 6. Räckvidden ligger vid 270 
mil och sträcker sig från västra Grönland till 
östra Sibirien, från Spetsbergen i norr till 
Italien i söder. 

I en byggnad ett par hundra meter från 
parabolantennen ligger mottagare och avkod
ningsutrustning. Stationen är till största delen 
försedd med amerikansk materiel av fabrika
ten MDA, Microdyne, HP, Datron, Aydin, 
Grinnel och enda undantaget är databandspe
laren från Scblumberger (Frankrike) . 

PCM/ fm är modulationen 
från Landsat-sändaren 

Instrumenteringen i satelliten består av -
om vi håller oss till ursprungsbenämningarna 
- en Multispectral Scanner, MSS, Return 
Beam Vidicon, RBV och Data Collection 
Platforms, DCP. 

Från denna instrumentering få r man "bil
der" inom fyra resp fem spektra lband (La nd
sat 2 resp 3) från MSS och tre spektralband 
från RBV. 

Signalerna från instrumenten pcm-kodas 
och den så bi ldade signalen fm-modulerar 
sändaren. Dataflödet är hela 15 Mbits/s, 
vi lket innebär att bandbredden bli r stor hos 
den översända signalen. Detta förkl arar även 
varför antennen har fått så stora dimensioner 
som det reellt är fråga om. 

I mottagningsanläggningen sker motsva
rande fm-detektering och pcm-omkodning. 
Databitarna ligger lagrade i ett halvledar
minne, så att rullande bilder kan presenteras 
på en TV. Vid det tillfälle RT besökte 
anläggningen låg täta molntäcken över större 
delen av det område satelliten passerade och i 
stället demonstrerades en bandinspelad, tidi
gare gjord överflygning. Upplösningen var då 
begränsad, eftersom bildskärmen bara tillät 
525 x 525 linjer men överför man data till 
papper via en plotter och tar ut en begränsad 
del kan man få en upplösning av 80 m av totalt 
185 000 km. Antalet bildelement är hela 
2 x lO' informationsenheter, dvs bits, och man 
använder vid registreringen en nio kanalers 
databandspelare med extremt hög packnings
grad (s k högtäthetsband). Eftersom bearbet
ningen bara har kunnat ske i Italien hittills 
har man fått skicka magnetband per post. 
p g a den stora datamängden hade det varit 
omöjligt att sända över vanliga modemförbin
delser. 



Esrange-stationen består i stora drag av ett 
antenn- och mottagningssystem, ett registre
rings- och övervakningssystem, ett data pro
cessystem och ett fotoprocessystem. De två 
senare tillkommer alltså i början av 1979. 

De nya aktiviteterna runt Landsat har givit 
sju nya arbetstillfällen, en siffra som inte är 
att förakta vid dessa nordliga breddgrader! 
Personalen vid Esrange uppgår nu till 47 man. 

Fig 7. Den största raket som skjuts upp vid 
Esrange-basen är denna Aries-raket. Egentligen 
är det andra steget i Minute-Man-robotarna som 
säljs som "surplus" när de lagrats över en speciji
cprad tidsrymd. 

Vem som helst 
kan beställa bilder 

Bilderna från stationen kommer att i första 
hand levereras till ESA, som tecknat kontrakt 
om detta med Rymdbolaget. ESA skall inom 
ramen för program " Earthnet" tillhandahå lla 
användarna bilder från hela Europa. 

Meningen är dock att alla som kan nyttja 
bilder kan beställa sådana från ESA. Man kan 
då välja mellan okorrigerat datorkompatibelt 
band, system korrigerat band, systemkorrige
rade 70 mm dia eller 240 mm papperskopior, 
systemkorrigerade 240 mm dia eller snabbko
pior (för en kanal). 

Var alla dessa data och bilder skall förvaras 
är ännu ej bestämt. Från början var det 
meningen att ESA skulle ha ett centralt arkiv, 
men tanken uppgavs och man utreder nu 
frågan om hur ett arkiv skall kunna upprättas 
i Sverige för Landsatmaterialet. 

Rymdbolaget strävar efter att hålla ett 
fullständigt register av Landsat-bilder över 
Sverige (även övriga världen) i form av 
kataloger och mikrofilm och kan lämna anvis
ningar om hur man beställer bilder. Tillkoms
ten av Landsat-stationen i Kiruna kommer att 
få stor betydelse för svensk forskning, för 
näringslivet och på längre sikt för ekonomin 
eftersom man med de nya resurserna bättre 
kan tillvarata våra naturtillgångar. 

En fråga läsaren troligen ställer sig är om 
inte Landsat är ett effektivt vapen att spionera 
med över gränserna? Med en upplösning, 80 
m, som nuvarande Landsat har, ser man dock 
inte mycket av militärt värde. De avancerade 
underrättelsesatelliter som stormakterna för
fogar över har en upplösning av 15 cm, enligt 
vad som är känt - troligen ännu bättre! 
Storebror ser dig nog. Men inte med Landsat. 

• GL 

Fig 8. I manöverrummet för raketuppskjutning
arna ser vi till vänster chefen fö r Esrange, A rne 
Helger, och till höger Stefan Zenker, chefför 
rymdbolagets jjärranalysprogram. 

Inblick 

Plasmahögtalaren 
- alltid aktuell 

•• Den, som besökt de senare AES
konventen (Audio Engineering Society), 
har kunnat höra en mycket, ja anmärk
ningsvärt välljudande kombination, där 
stora horn bildat stommen och där en 
variant av jonofoner-plasmahögtalare 
utgjort "mellanregistren / diskanterna". 
Det är ett tyskt-amerikanskt försök som 
avses, och att den gamla tanken på att 
excitera upphettad gas tid efter annan 
dyker upp visar bl a förekomsten av den 
nya USA-ljudkällan Hill Plastmatronies 
på: 

Alan Hill är en laserfysiker som satt 
ihop en minst sagt okonventionell stereo
ljudkälla vilken lovorden - naturligtvis 
- haglar över. Firman som vill tillverk.a 
heter Plasmatronics, Inc och ligger i 
Albuquerque, USA. Det här är högtala
ren som måste "tankas" - en behållare 
för heliumgas följer med; ett slags Gasol
system är tydligen tänkt att upprättas, 
eftersom man måste byta tank . Högtala
ren "drivs" aven gaskammare, vars 
innehåll hettas upp till 800- 1 OOO°c. 
Denna plasmadrivenhet kan avge, som i 
andra kända fall, ljudet för diskant och 
mellanregister och det utan att excitera 
några svängande eller vibrerande koner 
o dyl. Vad man gör här som annars med 
jonofoner etc är att i stället för att sätta 
luftvolymen i rörelse under övervinnande 
av tröghet, diverse in-utsvängningsför
lopp osv omvandlar elektriska insignaler 
från programkällan direkt till ljudvågor 
genom att luftens molekyler sätts i rö
relse efter urladdningar med konstanta 
temperaturförändringar. Dessa uppkom
mer som följd av att det inne i den lilla -
ca en tum stora - gaskammaren sker en 
jonisation av små mängder gasblandning 
(Juft och helium). Plasmatronics menar 
att den termiska process som sker i 
högtalaren är ett slags· avbildning i mi
niatyr av vad som händer i naturen då ett 
åskväder laddas ur med blixt och akus
tisk knall ... 

Högtalaren är ca 1,80 hög och ett par 
uppges kosta 6 000 dollar - utan helium
tank. 

(Fotnot: USA har i praktiken monopol 
på gasen helium. Denna lättgas, He, 
atomvikt 4,0026, upptäcktes först på 
solen innan den kunde härledas på jor
den. De försök som gjorts att använda 
helium i högtalare - och, för den delen, 
varje gas - har inte varit uppmuntrande, 
särskilt inte då högtalarna skulle fraktas 
långa vägar. Gasen visade sig vanligen ha 
flyktat vid ankomsten . . . ) 

Man kan tvivla på att Plasmatronics
konceptet kommer att avhöras. Men 
någon gång måste det väl hända något 
också med högtalaren från 1932 .. . Den 
s k elektrodynamiska ljudkällan är näm
ligen från I 930-talets första år och har i 
princip bestått alldeles konstant alltse
dan dess, oaktat några nya drivelement 
tillkommit. • 

RADIO & TELEVISION - NR 11 - 1978 17 



am-stereo införes 
i USA under 1979 
För några veckor sedan beslöt USA:s 
federala telestyrelse, FCC, att "med 
entusiasm" godkänna att a m-stereo
foniproven man gjort hittills få r läg
gas till grund för en full ständig sy
stemutbyggnad med börj an 1979. 
Man hoppas att detta ska ll betyda 
" industri order och a llmän stimulans" . 

Däremot vill FCC ha ännu mera 
betä nketid då det gäller de likaså 
fö reslagna systemen med s k diskret 
4-kana lstereo på fm-bandet. 

] fa l1et am-stereo gick FCC emot 
sina egna tekniker, som vädj at om 
ytterliga re utredn ing och ba ra be
gränsad auktorisa tion till radiosta tio
nerna. 

Teknikerna ha r fem system under 
prov och vill dels testa dem ytterli
gare, dels rådgöra med tillverka rna. 
De är Magnavox, Motorola, Belar, 
Kahn Communications och Harris. 

Chefen för FCC:s Broadeast Bu
reau, Walter Johnson, är pessimist 
beträffande fm-kvadrofoni . " Kan 
ligga lO å r fram i tiden. " Vare sig 
4- 4- 4-metoden blir aktuell eller 
4- 3- 4- fö rfa randet - båda ä r kom
pati bla -har de mot sig a tt de . 
troligen måste bli offer fö r framtida 
bandbreddsreduktion . Systemen ha r 
dock fått tekniskt fö rord av si na 
utvä rderare. M an ser f n små möj lig
heter att bibehå lla nödvändig full 
ba ndbredd för dessa system. In te 

Fem am-stereo
system tävlar 
om acceptans 
•• Det är alltså fem am-system som är 
aktuella i USA för stereorundradio över 
kontinentens totalt 4 497 radiostationer som 
am-sänder men vilka efter hand förlorat 
publik till de ca 3 000 fm-stationerna som 
länge sänt i stereo. 

De fem systemen skiljer sig åt tämligen 
marginellt. 
• Harris är ett fasmodulationssystem med 
max frekvenssving om 30° . 
• Belar är egentligen ett fm- system men 
fasmodulationen skiljer sig bara ifråga om den 
modulerade tonfrekvenssignaldelen . 
• Kahn - också ett fasmodul a tionssystem 
(med oberoende sidbandsmodulation). 
• Magnavox är som ovan men definierar 
IDO % modulation som 1 radian eller 57,3 ° 
devia tion . 
• Motorola: Också ett pm-system med bär
vågen kvadraturmodulerad. 
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hel1er vil1 man ta la för en fl yttning till 
smalare frekvensband redan nu av 
dessa utrymmeskrävande modula
tionssätt. 

Vad som redan finn s i USA och 
som inte kräver några direkta god
kännanden ä r 4-kanaligt ma trisstero
ljud över fm-sändarna, ehuru något 
slags standard väntas här. 

Teknikerna hävda r a l1tså, att såväl 
4-4-4 som 4- 3- 4 kommer att 
råka i besvä rligheter, och a tt 4-3-4 
inte lå ter (lika) bra. FCC:s ordfö
rande Charles D Ferris medlade mel
lan lägren genom sitt tidvinnande 
förslag - fm-4-kanaligheten utreds 
a lltså ytterliga re. Både han och leda
moten James H Quello lockade till 
skratt genom konsta terandet, att de 
ä r ur stånd att höra någon skillnad 
mel1an 4-4- 4-ljud och "vanlig" ste
reo .. . 

Varför då detta för oss helt ointres
santa haussande av am-ljudet? 

am-principen: Död i Europa 
men livsviktig inom USA 

USA har tusenta ls radiostationer 
som sänder am. Det ä r numera svå rt 
få licens för fm - dä r är det trångt. 
De stora am-näten är kontinenttäc
kande och omsätter oerhörda reklam
belopp från riksannonsörer. Inget ex
tra frekvensspektrum krävs för am
lösningen. Miljoner amerikanska bi
lar ha r bara am-radio - och am
stereo i bil är inte känslig för fäd
ningsproblem som vid fm-fallet. 
Räckvidden är längre med samma 

Alla använder v + h-komponenten så , att 
man får "va nlig" am va rvId mono-mottagarna 
känner kompatibla signa ler. Det är behand
lingen av v- r-fraktionen som skiljer systemen 
åt. 

Tittar man t ex på Harris am-stereolösning 
- cpm. som betyder kompatibel fas mu/ti
p/ex - ser man att amplitudmodulationen 
sker av två bärvågor som ligger 30° i fasskill
nad. Dessa två am-signaler kombineras linjärt 
och bildar den resulterande signalen. De 
sid band som uppstår och vilka ligger i fas är 
identiska med gängse am-förfarandes. Harris 
har också föreslagit ändringar på sändarsidan, 
vilka bl a inbegriper en brant klippande krets 
som återställer den fasmodulerade bärvågen 
liksom en envelopdetektor, som återvinner den 
ursprungliga signalformen. Denna detektor 
drivs konstant olinjär och ger därför perma
nent distorsion . 

På mottagarsidan sätter man in synkronde
tektorer för att utvinna både de i fas och de ur 
fas liggande signa lkomponenterna . Det hela 
löses med en integrerad krets för faslåsning; 
kostnad ca 15 dolla rs allmänt tillgängliga 

effekt på sä nda rna. De stora områden 
i olika sta ter som nu ba ra ha r am få r 
ta steget upp till stereo, raskt och 
billigt. 

Och inte minst kan am-näten börja 
konkurrera med fm-stationerna om 
stereolj udet. 

FM-näten i USA ha r numera både 
stereofoniljud och Do/by -kodning, 
som innebär bättre s/n med längre 
räckvidd utan effektstegriIlg på sän
da rsidan. 

Varför tog man till fm-principen 
från början då, kanske den otekniske 
undrar. Ja, man hade t ex här i 
Europa vid 19S0-talets början, då 
fm-n äten började byggas upp, inte 
til1gång till den teknik som nu kan 
modernisera den gamla ampl itudmo
dula tionsprincipen: Försöken med a tt 
"bredda" am och få bättre frekvens
omfång etc inleddes först på 1960-ta
\et i USA av bl a Kahn och Dorren 
m fl . Am-stereon kan hur som helst 
icke konkurrera med fm-stereon så
dan den är i dag och knappast med 
systemet under utveckling heller -
Dolbyosv. I Tyskland har man tid 
efter annan ta lat för am-nätens mo
dernisering, men det lär förbli en 
utopi ; här är fmcnäten sta rkt etable
rade och på många håH mycket goda 
i kva litet. H är fi nns hel1er inga sta rka 
rekL~~ndare att räkna med, utöver 
några få som Luxembourg. Miljoner 
människor i Europa har sedan länge 
heller inga mottagare för något am
band. 
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Jämförelserna i fig (efter FCC och EDN) 
visar transmissionsspektra för de föreslagna 
am-systemen . Härvid gäller 80 % modulation 
vid 8 kHz, enbart vänster kanal , och jämförel
sen avser mono. Balken genom spektrallinjen 
indikerar punkten där nu gällande FCC-be
gränsning ligger i fråga om radierad sid bands
effekt. Medan dessa spektra visar 80 % modu
lation kan tre av proponenterna, nämligen de 
från Belar, Magnavox och Motorola, medge 
upp till 100 % modulation av varje kanal. 
Kahn begränsar sig till 50 % medan Harris
förslaget innebär allt mellan - 100 till 
+ 125 % modulation . • 



Copyright-kongress: 
"Straffskatt" 
på blanktapen 
för ljud, bild 
plus spelarna 
Den utbredda kopieringen hemma av 
Ijud- och bildmateria l, som upphovs
rä tt finns på, går inte a tt komma åt 
men ekonomiskt kan betydande grup
per av tonsätta re, författare, a rtister 
och producenter kompenseras genom 
att sä rskilda roya lty-avgifter uttages 
på a ll inspelningsutrustning plus alla 
slags blank tape. 

Det ä r kortfa ttat innebörden av den 
resolution som nyligen togs i Paris av 
delegaterna inom upphovsrä ttsorga ni
sationen World Intel/ecrual Propert y 
Organization jämte I LO, Internatio
nal Labor Organization, vilka samlats 
till ett UN ESCO-stött aktions möte 
med deltagande frå n en rad lä nder . 
UNESCO är F :s organ för kultur 
och undervisning. Ba kom beslutet lig
ger ett idogt arbete i frågan av IFPI. 
den internationella federationen av 
producenter av fonogra m och video
gram . UN ESCO-mötet hade förbe
retts aven rad andra organ och 
kommitteer . Där ingår bl a den s k 
Bernunionen , som bevakar a ll upp
hovsrätt på om rådena litte rärt och 
arti stiskt ska pa nde, Internationella 
copyright-kom mitten och det rege
rings rådgi va nde organ som bildats för 
att övervaka Romkonventionen för 
skydd för utöva re och producenter på 
området fonogram jämte verksamma 
inom rundradioorganisationerna 
ina lles medverkade Il dylika orriciösa 
sammanslutningar. De aktuella för
handlingarna eller överläggninga rna 
byggde på beslut sedan 1977 och 
resolutionerna i å r kommer att läggas 
till grund för en slutlig, deta ljerad 
ra pport som fö reläggs Bernunionen 
jämte den internationella copyright
kommitten 1979. 

- Det här mötet avser inte å tt vilja 
kriminalisera den va nliga hemba nd
ningen, säger en brittisk delega t till 
Pejling. Men allt tyder på att sådan 
"personlig kopiering" ändå ' beröva r 
artister och kompositörer väldiga sum
mor i utebliven ersättning ("Stim
pengar"). Därför måste någon form av 
ekonomisk kompensation bli aktuell. 

Församlingen enades under sess io
nen om en del derinitioner på t ex 
videogram: " Kan vara både kassett bu
ret program eller föreligga på skiva 
eller annan, a nalog informationsbä
ra re som förmedlar vad slags bildse
kvenser som helst med eller utan 
ljudsä ttning och oavsett a nknytning 
till bilctrörloppet. " 

De frågor som berör offentligt bruk 
av ljud och bild liksom kriminalisering 
av t ex piratutgåvor och icke-a uktori
serade versioner klarades ut i enighet 
och där befa nns a tt existerande inter
nationella och nationella lagar i stort 
ä r tillräck liga och vid akut behov kan 
byggas ut på det na tionella planet. 
Likaså hävdades att de rekommende
rade skärpningarna i fråga om kons u
ment pålagor icke kan befa ras hindra 
eller fö rsvå ra upphovsrättshavarnas 
gängse legala a nspråk vid avslöjande 
av t ex piratutgåvor etc. Däremot upp
stod di skuss ioner om vilken rä tt som 
"egentligen " tillkommer skolor och 
undervisning~a nstalter att använda 

copyright-belagt ljud (och bildmate
ri a l med upphovsrä tt) - och här ha r ju 
Sverige i fr åga om tryckta källor en ny 
prax is som medger t ex " fri " kopiering 
rör skolbruk, varvid en klumpsumma 
å rligen fördelas i stället för en detalje
rad avräkning i va rje enskilt fall. 
Kongressen bes löt följa utbi ldnings
frågan noga och uttalade att olika 
stater, vilka liksom Sverige ti llämpar 
en generös praxis, bör få betala något 
slags ytterligare licensavgifter; "i a ll a 
händelser rimliga ersättningar", som 
en delegat säger till Pejling. Några 
nya organ ansågs onödiga att inrätta 
och trots att frågan om de olika nya 
lä romedlen och -metoderna drogs upp 
i Paris, a nsågs att saken numera är 
reglerad inertalet väststater där 
rä ttsinnehavarnas int ressen tillgodo
ses på acceptabelt sätt. 

De myriader kassettdäck och a nsen
liga mängder videornaskiner som nu 
börjar finnas innebär oinskränkta 
möjligheter till reproduktioner och, 
hette det, "detta till ständigt sjun
kande priser". Här vi lle man a ktivera 
världens film- och TV-bolag och givet
vis skivbranschen, va rs möj ligheter a tt 
sä lja "gradvis börjat av ta" och dä r det 
tilltagande bruket av kabel-TV till 
bostads kvarter, hotell , sjukhus etc lik
som övriga Ijud- och bildöverförings
möjligheter i andra sa mmanhang " tro
ligen påskyndar benägenheten a tt av
stå frå n köp". Hela underhållningsin
dustrin befarar. av a llt a tt döma. 
minskade sälj - och distributionsmöj-
ligheter , menade nera ta la re . . 

I FPI stå r inför en rad stora kam
pa njer , framgick det . där man inte 
bara vill komma å t piratutgivningen, 
som är besvärande i vissa länder. Ma n 
vill också verka för a tt lagstifta rna 
över lag jämstä ller "inspelningar som 
a rtist iskt-kulturellt materia l" så a tt de 
"i skattehänseende beha ndlas likvär
digt med böcker och rilmer". 
• Så lå ngt de hotfulla tongånga rna 
från Paris: RT har nera gånger tidi
gare på pekat att det här ä r den väst
tys ka modellen - köpa re av magnet
band och bandspelare få r där betala en 
straffska tt som går till de förment 
inkomstberövade . copyright-intres
sena . Ta nken ha r nera gånger varit 
uppe här till diskussion . 
• Flertalet tillverkare av magnet
ba nd och -apparater är inbegripna i en 

oerhörd konkurrens . Prispressen är 
hå rd , minst sagt. ågra märken kan
ske kunde klara en dylik straffskatt. 
Resten torde försvinna . Och den redan 
nu betydande varusmugglingen av 
band in till Sverige kan befaras öka 
starkt om dylika riska la påbud får 
gehör. på det nationella pla net. 
• Skivor ä r redan beskattade i 
vårt land a lldeles ti ll räckligt - man 
undrar om avsikten är a tt sätta total
stopp för ett fritt kulturutbud över 
gränserna ? 
• För övrigt - har någon känslan av 
att säljställena för skivor, kassetter etc 
har minskat? Snara re dränks vi i 
utbudet , då snabbköp, bensi nstationer 
och kiosker övernödar av ställ med 
dessa va ror! 
• Att människor kopierar musik etc 
på sin tape är inte mycket a tt göra åt. 
Intressantare synes det oss att fråga : 
Vilka består då varan? Ja, det är ju 
alldeles övervägande radiostationerna 
och -bolagen . All tså är det deras 
ersättningar per skiva som man bör 
inrikta sig på a tt öka ut från upphovs
håll , inte att plundra a llmä nheten . 
• Man ka n tänka sig vilka löjliga 
följder såda na här på bud skulle få , 
t ex utbjudande av stora pa rtier kas
settape som "begagnad". 
• Radiohandlarna ha r ju redan få tt 
bördan aven angivarplikt, a tt uppge 
för Televerket vem som köper en 
mottagare. Nu skulle alltså även in
spelningsgrejorna bli "heta" objekt 
eller rättare, radioha ndeln skulle 
också sättas a tt driva in pengar åt 
diverse bolag ... Säger du då att du 
ba ra vill banda verk av den sedan 300 
å r avdöde Bach lä r det inte hjä lpa; det 
ä r nu producenten som du måste 
betala extra till. J a, för både musi
kerna och han / hon har faktiskt redan 
fått sina gager en gång, men det är 
alltså inte nog? Man undrar verkligen: 
Vem S intressen är man ute efter att 
skydda? 
• Hela saken är absurd och skulle 
drabba utomordentligt orättvist. Den 
som köper några band för att öva uttal 
på till sin språkkurs kl assas a lltså som 
nöjeskonsument och ska ll prompt be
tala! Videokassettmaskinen för säljar
instruktion ä r plötsligt ett nöjesinstru
ment. Ohållbart. 
• Mig fö refaller det som om de här 
en a ning kons truerade problemen 
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, älkomnar med återseendets glädje a rtisten Timo M ika ma, som hä r ger 
sin syn på ra tionell TV-mottagartillverkning, otv ivela kt igt inspi rerad av 
den nya finska färgbi ldrörfabriken i Imatra. 

kunde lösas något enklare. Dels kan 
upphovsmännen få lite generösare 
kontrakt med sina produktionsbolag -
sjä lvfa llet också musiker, sångare och 
ljudtekniker m ni - dels kan den 
inspelade slutprodukten; skivan, vi
deokassetten med program på, Ijud
kassetten osv eventuellt få kosta någon 
krona mera då den köps ny. Detta 
synes j u inte a lldeles ologisk t och det 
lä r bli ansenliga summor att fördela 
till de a rma nödlida nde upphovsmän
nen . Det blir i a lla fall något mera 
"rättvist" än dessa fräcka och riska la 
anspråk på en hel industrigren plus 
miljoner människors pengar som de 
hä r skrivbordsstrategerna försöker in
tressera regeringarna för . Skattepåla
gor, trubbiga dekret och uppbördsby
råkrati har vi sannerligen nog av ändå. 

US 

INDUSTRINYTT 

Harman Kardon 
engagerar Otala 
Finsk produktion? 
(Köpenhamn, Pejling) Harman Inter
nationa l har överraskat hi fl-bran
schen genom att knyta t ill sig dr Matti 
Otala, 39, frå n Finlands tekniska 
provnings- och utvecklingscentral i 
Uleåborg. Kontraktet gäller tills vi
dare ett år och Otala har i dagarna 
börjat sin vistelse vid Harman Kar
dons högkvarter i Pla inwiev, ew 
York , 'efter en rundresa i Europa där 
han och Bob Furst, Vice President, 
Engineering, H K Internationa l, ha r 
mött den tekniska pressen. 

Bestämda uppgifter, som Pejling 
dock inte kunnat få bekräftade , gör 
gällande att en följd av den här 
överenskommelsen blir att H K kan 
komma att nytta en av bolagets sam
mansä ttningslinjer till Nordfinland, 
där i så fall l SO nya arbetstillfällen 
skulle uppkomma . H K tillverkar re
dan en del av sin produktion uta nför 
USA, nämligen i Tokyo. De stora 
Citation-enheterna är USA-gjorda. 
Ci rka 40 procent av produktionen 
avsätts i Europa, omtalar försä ljnings
chefen Randy Palton för Pejling. 

En annan världsbekant audioexpert, 
som också t idiga re samarbetat med 
Otala , ä r John Curl. Denne har också 
engagera ts av H K och har redan 
gripit sig an med att konstruera om 
vissa av rirma ns kassettdäck . " Elek
troniken i kassettdäcken över lag kan 
faktiskt förbättras" , säger en talesman 
för rirman, dvs Curl ha r, precis som 
skett vid bl a RT-Ia bbs olika mät
ningar , upptäckt a tt en hel del vanliga 
japanska däck har svårförklarliga 
svagheter som t ex avspelningsförstä r
kare, vilka blir överstyrda! H K lanse
rar nu tre nya däck som är modifie
rade av Curl; ett är ytter ligare att 
vänta, och detta kan tydas som att H 
K kommer a tt debutera med en helt ny 
maskin för järnpulverbanden i början 
av 1979. 

- Vi knyter stora förhoppningar 
till det här samarbetet , säger mr Furst, 
som är en av H K:s veteraner. 

- H K är ju sedan länge ett ava n
cerat fabrikat , säger Matti Ota la , och 
jag tycker det ä r mycket stimulerande 
att ha få tt fria händer a tt ta fram en 
ny generation audiomateriel. Han vill 
dock inte avslöja om det blir annat än 

RADIO & TELEVISION - NR 11 - 1978 19 

• 

• 

• 



.. 

förstärkare som han inriktar sig på hos 
HK. 

Under den långa presskonferens 
som H K höll i Köpenha mn utveckl ade 
Matti Ota la sin filosofi i facket och 
bl a i diskuss ion med Pejlings utsä nde 
tillstyrkte ha n livligt tanken , a tt vad vi 
i dag behöver ä r en helt ny termino
log i, baserad på nya mätmetoder och 
nya vä rde ringa r av hi fi- a ppa ratur. 
Begreppet intermodulation tog en av
sevärd del av tiden a tt di skutera: det 
finns sä kert "hundra typer av distor
sion som vi ännu inte är på spå ren" 

mcn im ä r en i sä rklass lOnfö rdärvande 
företeelse. som under många namn 
och i många skepnader (t ex tra nsitent 
-) härj a r i aud iokretsarna. " Interface 
intermodulation" ä r en an na n. 

- J ag har ändå blivit nästan le
va nde bränd för mina teorier om dim 
och annat, kommenterade den leende 
Matti Ota la , som drog jämförelse r 
mella n vår tids tekniska och psykolo
giska förhållning mot nyheter och 
ISOO-ta let ; de "trösklar" som ännu 
å terstår a tt överskrida på skilda domä
ner. Hans framträda nde form ade sig 
också till en ska rp vid räkning med a ll 
vidskepelse och voodoo som härja r på 
området hi fi och ljudkva litetsbedöm
ning och ha n an teciperade en del 
fo rskni ngsresultat som bl a offentlig
gjo rdes nyligen inför Audio Enginee
ring Society i New York (höstkonven
tet). Otala uttalade också stark tro på 
faslinearitetens(?) ännu icke fullt er
kända betydelse för en fullödig hörse l
upplevelse och åberopade en del in
tressanta , från audiovärlden helt fri 
stående fo rskningsresultat, som fra m
lagts på senare tid . 

Intressan t var också hans tvivel (i 
fr åga om kretsteknik) på att spän
ningsderivatan bör tillmätas avgö
rande betydelse: 

- Vi bör sluta a tt tänka i termer av 
volt per mikrosekund - vad det sna
rare gäller är ström; alltså a m p e r e 
per tiden het! Detta sagt i anslutning 
till en detaljgenomgång av komplexet 
interaktion förstärkare / högta la re och 
de masskrafter som inverkar. 

- Hur vill du göra a pparater? 
- Med "cJean design". Inte på 

ja panskt vis! Och de skall gå att 
reproducera lj ud kvalitet med fullt ut, 
minns det' Där har tillverkarna syndat 
mycket i det förnutna. 

Vi önskar Matti ett hjärtligt lycka 
till , gratu lerar H K till initiativet att 
länka produktion och vä rldsleda nde 
forsk ning tillsammans och avvak ta r 
med intresse utfallet. U S 

HÖRT 
Stort format, 
olika genrer 
men bra ljud 
Med den senaste tidens hi fi-mässor i 

friskt minne -ocA-- inte minst de lju
da nde dem.Slnstra tionerna på dem ta r 

. vi den har 'gången upp någ ra nya 
sk ivor i det stora kla ngforma tet 
eller näst intill. Alltså : 

CLASS OF 78. Buddy Rich med ett 
14-ma nnaband . GADD 1030, direkt
gravering på 33-varvs-lp, produktion 
oktober 1977 av Gryphon Produc
tions. [nc. Sv di stribut T hore Wallen
strand, Sth lm. 

Buddy Rich har funnits i jazzen 
sedan å rtionden - det ä r nu mer än 32 
å r seda n han bildade sitt första band 
(med bistånd av f d Dorsey-kollegan 
Sinatra . .. ). Buddy ha r spe la t med 
JATP. Parker. Lester Young och Os
car Peterson och må nga såda na pro
minenser. I allt väsent ligt ä r ha n dock, 
som framhålls på den här mappen , en 
produkt av de stora swi ngba nden på 
1930-ta let. Berigans, Shaws, Dorseys 
och Carters. 

Jag ha r en känsla av a tt jazzvän
nerna sedan rä tt många å r vänt Buddy 
Rich rygge n, och visst finns orsaker. 
Personligen har jag av och till a ttra he
rats av h'onom och hans musik, men 
det ha r då a lltid gällt faktum att ha n 
envetet hå llit liv i storbandstanken, a tt 
han är en såda n glad missionär för sin 
musik och att han i USA lycka ts så 
fint med a tt vinna mängder av ung
dom för den annars i popklimatet 
starkt undanskymda jazzen. Ha ns 
stora friluftskonse rter ä r legenda riska , . 
och en av mina all ra finaste skivor , 
alla kategorier, är en live-upptagning 
från the Chez i Californien med ett 
fenomenalt spelsuget och bettlystet , 
stort swingband som fått en fullstän
digt benådad inspelning; detljudpano
ramat - uppspelat över t ex ett par 
stora elektrostathögtalare - ä r kanske 
det bästa i sitt slag jag hört. 

Från senare år finns ytter ligare ett 
sådant live-album ute, men där ä r 
musiken "pedagogiskt" upplagd för 
att j ust fånga tonå ringarnas intresse 
med uppjazzade versioner av Norwe
gian Wood, Love for Sale och dylikt 
diversegods. S å ha r jag plocka t fra m 
en om talad RCA-tagning från 1976, 
Speak No Evil , där Buddy leder The 
Big Band Machine , och det ä r defini
tivt mera " maskin " ä n jazz; arra nge
rad soul-disco med högt tryck plus ett 
häftigt kl a ngfrosseri med en voka l
grupp inmixad . 

Den här Class of 78 har lyckats 
utmärkt väl - till hä lften. 

Den är också gjord hos RCA i New 
York , i studio alltså, och den som lett 
inspelningen ä r från Olympic Sound 
Studios i London utl ånade Keith 
Grant. T vå man skötte graveringen 
och, ka n meddelas för de specia lintres
serade, kontrollrumsl yss ningen skedde 
över två frå n Yamaha, USA, lå nade 
NS [ ODD-monitorer. 

Den här skivan lå ter oss höra num
mer som både har någ ra av jazzens 
störst a na mn till upphov resp ha r 
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inspirerats av dem . Men jazz blir det 
inte direkt för det, och jag vill gärna 
fr amhålla a tt ingen av solisterna im
ponerar som sådan; däremot en per
fekt orkeste rdisciplin, ofta ski ck lig ar
ra ngemangskonst och en helhet som 
dock ä r fullt ut professionell. 

A-sidan ä r den kl a rt bästa. Här 
öppnar bandet med ett kraftprov, spel
tekniskt och akustiskt , med ett num
mer av Joe Zawinu i Mik e Abenes arr: 
Birdiand. Alla som gil lar Weather 
Reporl känner igen Zawinus prägel , 
förkärleken för "orien tal isk" harmo
nik , nervöst snabba taktarte r, polyfon
arrangemangen och de ljusa stäm Iä
gena för bl åsa rna. Det hä r ä r något 
som passat bandet fint , det svänger , 
kla nguppbådet ä r läcke rt och de a ku
stiska effekterna högs t verkningsfulla. 
Det ä r såda n hä r musik som både 
personifiera r ba nde t och utnyttjar di
rektgraveringsmetoden - hör på in
ledningen och hur orkeste rmassan 
gradvis bryte r fram' Must och kolori t, 
rytm och lyckade klimaxpunkter man 
minns. 

Lite vemodigt är det att ta del av 
Bouncin with Bud, Bud Powells klas
siska boptema . J ag hörde Bud spela 
låten sjä lv en gång - ett dyrbart 
minne. Här ha r a rra ngören friskt 
blanda t ihop en massa stilelement 
kri ng det inspirera nde temat , och åt
minstone jag på minns starkt om gamle 
Kenton-arrangören Pete Rugolos sätt 
a tt skriva med sådana här Stravinsky
innuerade saxstämmor och diverse 
träblåsa rk} ang inmängd i massan av 
fyndiga grunkor , som ibland framma
nar ett å terseendets leende .. . men 
jag tror inte en stor publik är särskilt 
medveten om de här underfundighe
terna, från 1940-talets musik. Rätt 
matta soloingatser. N umret lever på 
temat och på sina klangväxlingar. 

Också B-sidans Cape Verdean 
Blues och Fiesta. upphovsmä n inga 
mindre än Horace Silver resp Chick 
Corea, hade jag väntat mig mera av. 
Sista lå ten ä r häftigare, Funk City 
Ola . - Fiesta låter oss höra en trio
sättning med mycket djupa ke yboards 
och närtagna basst rä nga r (kontakt
mik ?) . Kapellmästaren piskar skinn 
och visst finns en a tomosfär , men 
numret blir rätt fyrkantigt ändå. Lite 
överresonantljud här och någon akus
tisk oba la ns med vissa stämmor lite 
mycket i ena kanalen , anser jag. 

Skivan är inte a lltid representativ 
för direktgraveringsiden . Ma n kan 
med behållning köpa den för A-sidan, 
som utfallit bra. Det a ndra är mera 
tveksamt. 

I SR-programmet Det f ria ljudet 
fick vi höra avsnitt av den bandupp
tagning som gjordes med Buddy R i 
Kristianstad i somras. Utmärkt , men 
det går inte att jämföra en mastertape 
med en skiva, som gjordes. Först när 
bandet också blivit skiva gå r några 
meningsfulla komparat ioner att göra . 
Det är ju detta saken ha ndlar om! 

Speltider med pauser och hojtanden 
etc avdragna : A-sidan ca 13 min , 
B-sidan ca 17 min . 

T vå ex jämförda, avspelning gjord 
med I ,S- 2 dB diska ntsänkning. God 
presskvalitet utan störni ngar, accepta
bel pla nhet och centrering. Teldec 
gjorde pressjobbet. 

H URACÅN. CAL T J ADER Crysta1 
C1ear "Supercut Direct Disc Plus Re
cording". CCS 8003. Vit 4S-varvare. 
insp i mars 1978. Sv distrib Tonola 
AB, Göteborg. 

CC-c~efen Ed Wodenjak ha r i en 
intervju berä tta t om att han varje 
gång han satsa r på en av bolage ts 
direktgraveringa r ri skerar "on e hund
red grands", al ltså 100000 dolla rs. 
vilket synes mig kra ftigt mycket. Han 
ä r dock i det sa mmanhanget noga med 
det tekniska, och ha r understrukit a tt 
t ex de utbyten av graverdosor etc som 
sker på ha ns order nog ka n synas 
extravaganta men "kosta r ju i total
budgeten bara en st runtsumma" . 

Han ä r noga med tekniken och 
håller ju också fas t - där det går - vid 
den vi ta vinylen som pressmassa . Att 
han är kvalitetsmedveten och ve rkli 
gen försöker göra bra produkter hind
rar inte att han har god näsa för det 
marknadsmässigt gå ngbara; det gäller 
att "sälja" direktgraveringsiden till en 
bred publik , inte bara hi fi-fnattar . 
Den här skivan är ett lycka t exempel 
på hur ganska oantastlig teknik, goda 
musiker och tillsynes okommersiell 
musik i sjä lva verket . sikt a r på en 

middle of the road-köpkrets. som 
knappast skulle skaffa en skiva om det 
inte. helst . också gick att dansa till 
den . Den här skivan har riktigt nog 
så lt bra i USA . 

Vibrafoni sten Ca Ilen Radcliffe 
Tjader är ju ett fö r många vä lbekant 
namn: svenskä ttlingen som ingick i 
nera Dave Brubeck-grupper, spelade 
med Lionel Hampton (mi ndre känt?) 
och tillbragte en tid på 19S0-talet med 
George Shearing (den blinde engelske 
pianisten som avlockade n ygeln så 
enormt softa och mjuka klanger) in 
nan Tjader blev sin egen . Ha n fick 
smak för det latinamerikanska tidigt. 
säger han, och det har . trots må nga 
mellanspel i a ndra riktn inga r, blivit 
hans livsluft. Wodenjak har ju tidigare 
exploaterat det lat inamerikanska med 
Charlie Byrd- skiva n och förstått att 
det är en sä lja nde sak. Alltså har man 
lå tit Tjader ihop med pianisten Clare 
Fisher, komposi tören Osvaido Farres 
jä mte Edward Cano skriva ihop en 
svit , inspirerad av den ga'mla Maya
kulturens H uracån, "H imlens hjä rta" . 
och dra pera sig i sådär lagom loka l
fä rg . " Rytmen, the beat , i musiken 
uppfordrar älska re av latinameri
kanskt till da ns, medan mellanpar
tierna är grundläggande jazziga och 
höjer det hela över nivån ' bara' god 
dansmusik", heter det något klu vet på 
mappens baks ida. Det håller knap
past. jazzelementen ä r för vagt ut 
mejslade och saknar a lla de väsentliga 
drag som krävs för den va rudekla ra
tionen. Vad det exakt ä r för slags 
musik som den här 12-mannagruppen 
(en kvinna ingår) utför. våga r jag inte 
bes tämt säga. Det handlar om en rad 
ta kta rter och a llmänt rytmiska. uni
sona chorus. som tyvä rr i många fall 
saknar spän ning och något slags inre 
liv . I längden bl ir de fasl igt monotona 
- om man alltså inte tänkt dansa till 
musiken' Sättningen ä r vi bra. timba l. 



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 pä de 4 
utgängarna tänds, en efter 
en . Ansluts flera lampor till 
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 pä upp 
ti1l60W. 
Läda B468 ... .. Kr 65 :00 
Byggsats .. .... Kr 230:00 
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TIllÄMPAD ELEKTRONIK 
är garvad eller 
260 sidor om 

elektron ikens grunder och 
sedan lika mänga med bygg
nadsbeskrivningar och sche
man . Steg för steg lär Du deL 
hur Du själv beräknar kom
ponenternas storlek, vad som 
händer i konstru ktionen frän 
ingäng till utgäng. Det är lät
tare än vad Du tror. 
När Du läst ett avsnitt, fär 
Du kontrollera dina kuns
kaper i ett antal frägor med 
svarsalternativ. Samtliga svars
alternativ kommenteras. 
Har Du inte matte-kunskaper 
sä det räcker? Köp dä den här 
boken . - Den lär dej det 
ocksä. Med boken medföljer 
ett kretskort med tio roliga 
konstru ktioner . 
Tredje reviderade upplagan. 
Pris inkl. kort . ... Kr.42 :50 

tb'GdroJite 

~Grm 

JK 101 är ett tjuvlarm för montering i bilen eller bäten . JK 101 
levereras komplett med läda , som är lätt att montera dolt . 
JK 101 ansluts till innerbelysningen i bilen . När bildörren öppnas 
startar en timer. Timern är aktiverad i 20 sekunder - lagom för 
att stänga av larmet, när man själv stiger in i bilen. Om larmet ej 
blu- avstängt inom de 20 sekunderna, aktiveras nästa timer. 
Denna timer drar ett relä . Reläet kan då vara anslutet till bilens 
signalhorn . Den sistnämnda timern drar reläet i 200 sekunder . 
Efter det nollställs larmet igen . Med byggnadsbeskrivningen 
medföljer ' flera inkopplingsexempel. JK 101 kan anslutas t ill 
alla bilar med 12 volts elsystem och minus i chassiet . 
ByggsatsJK 101 . ...... . .... '. ' ........ Kr. 139 :50 
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300 W uten delningsfilter. 
Detta PIEZO - diskant horn 
arbetar enligt nya principer. 
En svängande kristall pli ett 
membran är hjärtat. Den 
höga impedansen gör att del
ningsfiltret bortfaller och 
känsligheten blir hög, ca. 2W 
vid 4 ohm. 
För ytterligare effekttälighet 
kan flera PIEZO - horn 
seriekopplas. PIEZO - hornet 
lämpar sig mycket väl i hem 
och orkesterhögtalare. 
Du kan med PIEZO - hornet 
bättra pli diskanten, direkt 
utan att ändra pä ditt nu
varande system. Du bara pa
rallellkopplar hornet med 
högtalarlädan. Frekvensom
räde: 3000 - 40.000 Hz. 
Effekt : 
vid 4 ohm . 
vid 8 ohm . 
vid 16 ohm. 
Pris:(L450). 

'ljus-relä 

JK 08 är ett tyristorstyrt 
ljusrelä som kan tända en 
eller flera lampor när det 
mörknar och sedan släcka 
dessa igen när det ljusnar. 
Hur mörkt eller ljust det 
skall vara kan justeras . JK 08 
är mycket lämplig om man 
skall resa bort och vill 
ha ljus tänt pä natten. JK 08 
drivs direkt med 220V AC . 
Byggsats . . . ... Kr. 52:00 

Till JOSTY KIT AB Box 3134 200 22 Malmö 3 

-:' \ I 

KATALo:~<j 

O 
O 
D 

JOSTY KIT katalog 1978 (350 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 .. 
Josty Kits katalog är oum
bärlig för dej som gillar att 
bygga elektronik. 
350 sidor med över 100 
byggsatser. 
Pris(plus porto) ... Kr.7:00 

Föredrar Du att ringa till oss, finns vi pi! 040/ 
126708, 126718. Du är alltid välkommen till vära 
butiker pä Ö. Förstadsgatan 8 i MALMÖ eller i 
GÖTEBORG pä Övre Husargatan 12. 
Öppet 10 - 18. Lördagar 10- 13. 
Alla priser inkl. 20,63% moms Porto tillkommer. rrJ 
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el piano, bas , saxar / Oöjt , trumpet, 
bongos, koskällor , congas, gitarr och 
några instrument till. Med intresse 
hör j ag här medverka, efter en del års 
tystnad, gamle västkusttrombonisten 
Frank Rosolino. f d Kenton m O' 

Den här 45-varvaren ha r knappas t 
vad man menar med hög dynamik -
dä remot är signal / brusförhå lla ndet 
utmärkt. Musiken saknar nä mligen 
nivåer, allt rör sig i stort på sa mma 
pla n, vilket gör åt minstone mig besvi
ken . 

En del nöje har det berett mig att 
lå ta de mycket ka ra kteristiska klang
färgerna från rytm- och rasselinstru
menten ändras genom insatser av olika 
högtalare . Det avslöjar a lltid en hel del 
- örat tycks ha svårare a tt godta 
ä ndringar där mot mera kl a ngska
pande ljudkä llor, som man snabbt 
vänjer sig vid över en serie hög tala rby
ten, förutsatt att det gäller toppkvali
tet, inte gärna annars' Jfr a pplådljud . 

Men förnekas skall inte a tt det låter 
överlag synnerligen rent, nära och 
direkt : CC-skivorna kommer ju a lltid 
till utan några som helst slöa gamla 
op-ampar (sånt river Wodenjak glade
ligen ut till ansenliga kostnader), 
transformatorer isigna lväga rna, ekva
lisa torer, efterklangselektronik, kom
pressorer eller begrä nsa rförstä rkare. 
H ä r som eljest ha r i stället John Curl 
byggt ihop en snabbt responderande 
kontroll pult och gjort inspelningselek
troniken i övrigt man ha ft med sig till 
Wally Heider i Filmways-studion i 
Hollywood , där man är van vid dessa 
specialist jobb numera . 

Normal närmikrofontagning a nsågs 
inte tillämpbar . De "speciella", låg
brusiga och överstyrningssäkra mikro
foner som CC haft torde vara över
spända kondensatormikrofoner som 
modifierats i riktkarakteri stiken och i 
förförstärkarna , men säkert besked 
finns inte. Kan t ex också vara band
mikrofoner. Man valde hä r a tt lå te en 
"klunga" om fyra takhänga nde mikar 
ta ljudet plus att kontrollbordet hade 
en direktingång för konta ktmiken på 
basen . Resultatet ha r blivit ett klart 
definierat och urskiljbart a kustiskt 
instrumentperspektiv, men någon ef
terklang ville man tydligen icke ha. 
Hur som helst är denna ganska torra 
men ändå behagligt fylliga upptag
ning, som producenten sta rkt rekom
menderar avspelad med rätt kraftig 
styrka, en av direktbranschens bättre 
dä rför a tt dess musikinstrumentala 
kva liteter är så på fa ll a nde. Det finns 
a ntydan till ett brus på någ ra ställen 
som jag reagerat mot och ett studsljud 
mellan ka nalerna som ka n störa i 
A-sida n. - En lång sekvens lå ter en 
a ning slöjad, vilket ä r svå rt härleda 
orsaken till . 

Calle Tjäder, med över 50 LP ba k
om sig, är en mycket ko mpete nt he rre 
då det gäller att blanda " la tin & jazz", 
men frågan är om den hä r produktio
nen blivit någondera, egentligen? 

Som demonstrat ionsskiva och, som 
antytts, fashionabel danssk iva är den 
klart bra . 

Två exemplar granskade. Efter vad 
jag förstå tt av samtal med Wodenjak 
har ha n pressat den hä r skivan i USA 
och backat ur sama rbetet med Teldec 
som tidiga re var a ktuellt. Pressningen 
mycket god, de a nt ydni nga r till fel 
som hörs ligger knappast där . Skivan 
ä r tjocka re ä n Oertalet , mycket god 
planhet och centrering. 

Speltider A-sidan I I min 15 s, 
B-sidan 12 min 48 s. 

MARIANNE MELLNÄS och VISBY 
STORBAND. 45 rpm Supergroove 
High Dynamic lp. Ly ricon LRC 6 
stereo. Insp 1978 av Bertil Alving. 
Distrib Sound Workshop och LEAB. 

Skivbolags na mnet kanske är nytt 
för Oerta let , men den här etiketten, 
Lycricon, finns sedan ungefär ett å r 
tillbaka, a lltid med högklass ig musik 
och teknik ; inte förvånande, eftersom 
Bertil A lving stå r ba kom det lilla 
bolaget , som ma n skulle kunna .ka ll a 
det lill a företaget med de stora projek
ten . . . RT-Iäsa rna ha r stött på hans 
namn förut. Bertil har i rätt många å r 
nu stått för P roprius inspelningssida . 
och skaffat sig ett mycket aktat na mn 
då det gäller orgel- och körmusik. 
Flera av produktione rna som Jacob 
Boethius och ha n fört i hamn har 
prisbelönats, t ex Håkan Hagegård
skivan hä romåret. 

Emellertid har Bertil alltmera kom
mit att ägna sig åt egen verksamhet, 
och bland de stora projekt hans 
"Sound Workshop" arbetat med under 
något år nu finns bl a en förnämlig 
svensk dokumentation (Torva Id To
ren , organist) av samtliga Cesar 
Franeks orgelverk. De prov press
ningar jag tagit del av lovar gott. Men 
svårigheterna ä r na turligtvis stora . 
Upptagning och musik är en sak, 
pressning etc och distribution en helt 
annan. - Orgelskivor finns annars 
redan ute i handeln från Lyricon med 
bl a franska 1800-talsverk (LRC-I, 
Vierne m O). 

Bertil a rbeta r med en sorgfälligt 
intrimmad Revox-kedja , en SATI
mixer och numera också med special
mikrofoner, Br iiel & Kjaer mä tmika r, 
d v s ytte rst lågbrusiga kondensator
mikrofoner med kapslar av olika stor
lekar och med olika förförstärkarkom
binationer. H a n ä r en mycket skicklig 
och noggrant arbetande akustiker och 
utesluter alldeles de annars vanliga 
elektroniska mellanleden, Oerkana l
teknik och brusreduktion etc. H a ns 
inventering av lä mpade loka ler och 
kyrkorum har i Oera fall avsa tt verk
ligt positiva resultat. Teknik, klang 
och rumskä nsla har i hans tagningar 
ingått e n högst njutbar förening, och 
ha ns inspelningar räk nas, med rä tta, i 
många fa ll som "a udiofila" . 

Den hä r lp-skiva n i 45-va rvsforma
tet ä r tillkommen i Säveskolan i Visby 
vintern 1978 . Ensemblen är också 
dä rifrå n. Det är fråga om "Sveriges 
enda helt idsa nstä llda storband" , musi
ker ur regionm usiken på Gotla nd . I en 
rad fall - detta hörs klart - har de ett 
vä lrenommera t förOutet inom den 
svenska dans- och jazzorkestereliten 
från 1950- och I 960-talen. Vem minns 
f ö inte a ll a dessa Leffe Kronlund- och 
Thore Ehrling-solister och Seymour 
Österwalls grabbar? Hä r hörs främst 
trumpeta rna Arne Ryskog och Ernie 
Englund. Kapellmästa re ä r Olle Lind, 
trombone och Oöjt (!) och ett a nnat 
starkt namn ä r arra ngören , Bern t Ek
lund. som hö rs på olika saxa r. 

S ä rpräge ln kommer av både musi-
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ken man valt och orkester-vokalkom 
binat ione n: Konsert sångerskan Ma
rianne Mellnäs framträde r här till 
storbandet . 

Hon har kommit a tt sta rkt a ttra he
ras av den här musikformen som 
motvikt till den repertoa r av kyrko
och oratoriesång etc hon är kä nd som 
en av våra främsta krafter på . Hon 
inser, klarsynt nog, att någon jazz
så ngerska ä r hon inte; hennes kl assiskt 
skolade stämma' och hela tekn iken hon 
a nvä nder ligger vitt skilda från t ex 
Alice Babs, som ma n vä l tänker på i 
första hand i sammanhanget. Två 
världar - men en fruktba r motsätt
ning. 

Både a rtist och musiker har förvisso 
begrä nsninga r, o m man ska ll se saken 
på vanligt, strikt sätt. J ag menar dock 
att det blir oin tressa nt. Den milda 
kritik ma n ka n rikta mot skivan ä r att 
- som den bl a fått påskrivet för i 
radio - de valda numren i sin melan
koli och prägel av traditionals utgör en 
ofta statisk, kontrastlös och "soft" 
musik med t ex a lltför närliggande 
tempi och stämningslägen i musiken 
rakt igenom. Den är ganska introspek
tiv, "inkännande" och stilla . Men med 
kännedom om utgå ngspunkterna kan 
man ju inte vänta sig någon direkt 
gospel, "ren" eller strikt genrebegrän
sad musi k utan a tt experimentet, en 
skolad och specialiserad konsertsång
erska ihop med en stor jazzbesättning, 
få r ses som en gränsöverskridande 
form : Helt enkelt e n opretentiös men 
stä mningsskapande musika lisk sam
varo utan' några bestämda förtecken 
ifråga om facktillhörighet. Så har 
också en stor publik känt för skiva ns 
egentliga ursprung, konserterna i 
" Musik på G otl a nd", radioinslagen 
jämte turneer man givit, 16 regionmu
siker och en sångerska som fascinerats 
av storbandets klang 

Så har det blivit ett fint stämnings
måleri och en skiva med ganska ut
sökta musika liska kvaliteter. Ma
ria nne Mellnäs vackra stä mma, före
dömligt tydliga textning och obesvä
rade omfång (hör t ex på vokaliserna) 
stämmer till beundra n och lockar till 
fördjupat lyssnande. Ta t ex den gri
pande enkla "Min syster äger en 
rosenkrans", dä r Georg Riedel tonsatt 
Stig Dagermans text - eller Duke 
Ellington-numret Heaven i ' Eklunds 
arr. Det är musik a tt å tervända till ; att 
känna respekt för de n gedigna profes
sionella och konstnärliga kvali teten i! 

Som a ntytts. Visst vore det en mo
tiverad kontrast att ha låtit bandet 
visa mera must i ensemblespelet och 
M ar ia nne Mellnäs att sa tsa hå rda re, i 
en mera konfrontationsartad for~. 
Och ibland har både den ak ustiska och 
voka la rikedomen råkat i oba la ns mot 
orkestern, som tydligen varit svår a tt 
kontrollera i loka len. 

Bertil har alltså a nvän t en A 77 för 
38 c m/ s på vilken lagts MaxelI U D 
XL 50, mixern är en SATT SAM 82 
och huvudmikrofonpa ret B & K:s 
4165, medan soli st- , stöd- och a m
bie nsmika rna utgjorts av Pearls TC-4 
och DC-63 (den sena re omkopplings
bar i 44 lägen och med e n specia lmat
ning) plus Neuma nn KM 84, ca rdioid 
kä nna nde kapsel. 

Ha n ha r valt dessa mycket lågbru
siga mika r - typiskt ca 17 dB egen
brus i kopplingarna - jämte 45-varvs
hastigheten för a tt u ppnå bästa möj
liga dynamik. Skivan ä r också mycket 
god i det avseendet liksom i sin ofär
gade och naturliga kl a ng som gör den 

ga nska självskriven i varje samman
ha ng däri högnivåförlagd so loröst resp 
modern jazzensembleklang demon
streras . G raveringen ä r Cutting Rooms 
och pressning ha r Hegerplastics stå tt 
för. I mitt ex finns dock klart ett brus 
som kunde vara lägre och även ett par 
knä ppa r stör. Pressmassa och planhet 
invändningsfria. 

Första upplaga n pressad i I 000 
exemplar. 

Speltider per sida: ca 15 min. 
I Stockholm ka n främst LEAB, tel 

506039, bistå med lagerföra nde av 
skiva n. Skriv a nnars till Sound Work
shop, box 4045. 13304 Saltsjöbaden. 

Vid bedö mninga rna använd utrust
ning: 

A & E Technical Research, Hitachi 
HMA-9500 , Yamaha B2/C2. Yama ha 
NS- IOOO. ljudledningar och B & O 
Beomaster 100 plus Philips MFB Stu
dio 545. 

Skivspela re Dual 721, Tec hnics 
SP-IO. diverse tonarmar och som pick 
up bl a Ortofon MC 20 samt Satin, 
tillkopplade Fidelix LN med förstä rk
ning i J 2 d B-läget. U.S. 

EVENEMANG 
Svenska Grammofon
priset 1978 utdelat 
till 10 produktioner 
Ett hundratal inbjudna trängdes , 
gemytlighet i Musikaliska Akademins 
vackra kanslilokaler då kollega n Mu
sikrevy och Akademin för a ndra å ret 
i rad nyligen hedrade ett antal utva lda 
skivproduktioner med äran - det rör 
sig varken om pengar eller poka ler -
av a tt ha åstadkommit de bästa konst
närliga och tekniska eller a llmänt 
intressantaste skivorna i Sverige under 
tiden 1977- 1978 . 

- Roligt men jobbigt, myste chef
redaktör Bengt P1eijel. då Pejling fick 
några ord med honom i vimlet av 
producenter, artister, musiker och ton
sättare jämte musikfolk av a lla ka te
gorier, dä r spännvidden var häftig : 
Orgelmäs ta ren Alj Linder syntes till
sa mma ns med Håkan Hagegård. Ulf 
Björlin träffade filharmonikernas Stig 
Westerberg och konsertmäs ta ren Leo 
Berlin. Arne Domnerus och Georg 
Riedel såg glada ut tillsamma ns med 
si n förläggare och producent Jacob 
Boethius och SR:s Curt Carlsson ap
plåderades av musikteknikchefen 
Kjell Stensson under dr Sven Wilsons 
prisutde lning , där Rikskonserters Ulf 
Rosenberg fick bli delaktig av hela tre 
succesproduktioner och stå kvar för 
me ra diplomöverräckande . 

Ka nske hjärtligaste a pplåderna: Se
niorerna i Operans solistklubb med 
Berit Lindholm, som mött upp för 
EMI:s sa mlingsvolym . 

I juryn, berättade Pleijel , har ingått 
specia li ster på Oerta let musikslag och 
som tekni sk expert ha r Johan Sund
berg. KTH , medverkat. Juryn ha r 
under våren - sommaren spelat ige
nom gott och väl 500 (') skivor. 

- En oerhörd a nslutning från våra 
grammofonbolag och det är verkligt 
glädjande. Roli g t är också a tt juryn 
a lltmera kommit a tt fjärma sig fr å n 
tidigare rätt strikta genregränser och 
med intresse börjat lyssna på musik 
som annars in te haft någon plats i de n 
personliga sfä ren, kommenterar Bengt 
Pl eij el, som tycktes riktigt glad åt a tt 



Bygg-själv - ILP förstärkare 
Hi-Fi ,diskotek, bassdriver, booster, gitarr, monitor, orgel, PA 
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fö rförstärkare 
HY5 
Ingångar: PU 3mV RIAA. 

M ic 10mV 
tuner 100 mV, 
aux 3-100 mV 
tape 100 mV 

Utgångar : OdB (O, 775V), 
tape 100 mV 

Ingångsimp: 47 kQ 
O verstyrningsreserv : 

Pu 38 dB 
Störavstånd : 66 dB 

Tonkontroller : = 12dBI 
100Hz, = 12dB/ l OkHz 

Distorsion : 0 ,05 01011 kHz 

Matn ing : = 16-30V, 15mA 
MA": 20 x 40 x 50 mm 
Potentiometrar och om
kopplare ingår ej 

Pris 75:-

HY 400 

effektförstärkare 

HY 50 HY 120 HY 200 HY 400 
Uteffekt 25W sinus i 6 ohm 50W sinus i 6 ohm looW sinus i 6 ohm 200W sinus i 4 ohm 

frekven&gång 1 0HZ~5 KHZ-3dB 10HZ~5 KHZ-3dB 1 OHZ~5 KHZ-3dB 1 OHZ~5 KHZ-3dB 

Känslighet 500mV 500mV 500mV 500 mV 
Distorsion 0,04 % 25W/ l KHZ 0,04 % 50W/ l KHZ 0,05 % l OOW / 1 KHZ 0,1 % 200W /l KHZ 
Störavstånd 75 dB 90 dB 96 dB 94 dB 
Ingång 100 K ohm 100 K ohm 100 K ohm 100 K ohm 
Utgång 4-16 ohm 4- 16 ohm 4-16 ohm 4-16 ohm 
Matn ing + 25 V, jord, -25 V + 35 V, jord, - 35V + 45 V, jord, ~5V + 45 V, jord, ~5V 
Storlek 105 x 50 x 25 mM 114 x SO x 100 mm 114 x SO x 100 mm 114 x 100 x 100 mm 

Pris 95:- Pris 195:- Pris 295:- Pris 395:-

Hy 120,200,400 är kortslutnings- och temp.säkrade 

2SW-200W 
Proffssteg till Byg 

Nätaggregat 
PSU50 passar 2 st HY50 

mått : 60 x 70 x 65 mm 

Pris 95:
Ringkärne
aggregat 
Kortets mått : 

110 x 110 x 50 mm 
NA 122 passar 2 st HY120 

r ingkäma : 
45 x /2) 110 mm 

Pris: 255:-
NA201 passar 1 st HY200 

r ingkärna: . 
45 x /2) 110 mm 

Pris 285:-
NA202 passar 2 st HY200 

eller 1 st HY 400 
r ingkärna: 
St> x /2) 110 mm 

Pris 340:-
Begär särtryck av Teknik tör Allas nit"rrfl~".IIÄrk",rh,vr",,,, 

>-----------~---,~---:;------....;;.----...;",,;;;,;;;,...----------------< --- -, _._-- -
Arm bandskalkylator 
i byggsats 
8 siffror . 7T . +;
+ - x -:-- %= 

1; 1. x2 parentes 
• Xr 

M . M . M R. M ex. M c 
Omva ndllllg tu m cm 

3 1/2 siffror 
Overrange 1.999 
Ingångs imp . 10M el 
Autopolar itet 

DC : 
1 mV- 1000 V 
1 nA- 200 mA 
AC 1 V- 500 V 
R: 1-20M el 

395 . med nätsladdar 
.- & fodral 

Batteriel im inator 39 :-

MET ALL- & MINERALDETEKTOR 
Upplev spänn ingen i att utforska en badstrand , 
ett ödetorp eller en ru in, Finn ett nytt ma lmfä lt ! 

Dete ktorn re agerar för me
·taller i marken och vattnet. 
Borttappade mynt, smycke n, 
nyck lar, yxor, kr igsbyte n, 
skatte r , pro pe l lrar - allt kan 
f innas i marken och v attnet. 
Tag med he la fa miljen på en 
r ikti g skattjakt. Ba rnen jub
lar och vem vet - det kan 
löna s ig, 

Observera! 
Fynd av hi stori skt 
värde skall anmä las 
t ill Histori ska Museet. 

CoingetterTR 2 S 395:
Beachcomber 3 , 8", 995:
Beachcomber diskriminator 1.275 :-

Alla har ställbar längd, ljudstyrka 
och hörlursuttag. (Obs. ej BFO typ.) 
Vi har mer avancerade metalldetektorer - även tör dykare. 

Bygg själv SIV TV-spel. 
All elektronikinkl.IC-krets AV 8500. 9 9 
(ej låda, rattar och kabel) • _ 

• 
BeCK mAn Javisst ..... . Jag beställer .. ... .. ..... .. .. .... ..... ... .. .. .. .. ... .. .. ........... ........ .. ... ... .. ... .. ... ..... I 

.. .. .. ... .. .... ...... ... ... ..... ... .... .. .. ...... .. .... total t kr .. .. .. ........... .. porto t illkommer .......... .. " 
Beckman I nnovation AB Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor samt 1 års garant i I 
Telefon 08-44 00 50 Telex 10318 " 

__ ~ __ 1_~_I~_~_~_r_SY_t~_~_k_I~_~g_I;"..;.:_~_:_ .. _Bs_~_X _~_~_~_~_-",,-~:::s' : : : : : ::: ::: :: :::::: :: :::: :: : : : :: : ::: :: :: : : :: : :: : : : :: :::: : :: : : ::::: : :::: . ~~~~~~';~~~ . : : : ::: : : :: :: ::: : :::::::::: :~ ~ 
Kontakta också gärna våra återförsäljare t , ex . Deltron , Telko , Josty Kit. Informationstjänst 61 
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• 

Bygg själv din drömorgel. 
Engelsk färgkatalog mot 
10 kr. 

EBECO-Produkter 
Box 77, 43300 Partille 
Tel: 0302/ 14534 

Informatlo nstJanst 6 2 

STORTEST AV 
FÖRSTÄRKARE 
Vi på Dala-Ljud har utfört en 
egen förstärkartest där vi lyss
nar på fö rstärkarnas MUSI 
KALISKA egenskape r, detta 
parallellt med mätningar ut
förda under autent iska för
hå llanden . 

Tidigare tester i Stereo- Hi-F i 
handboken är endast statiskt 
utförda, varför vår test är ett 
utmärkt hjälpmedel för H i F i 
köpare . 

43 förstärkare och receivers i 
"medium hi-fi" klassen (pris
läge 1.000:- - 6 .000 :-) är 
testade. Vi åter kommer inom 
en snar framtid med en sto r
test på "super hi -fi" samt 
högtala re. Vårt fylliga test
protokoll erhålles mot insän
dande av 20:- till postgiro
konto 70 83 41-3. G löm ej 
ange namn och adress. 

Box 53 
777 00 Smedjebacken 

Tel. 0240/747 80 

InformatlOnstJanst 63 

man gjort sådana interna "grä nsöver
sk rida nden " och börjat se värden i 
a nnan musik än den "egna " . - Men 
popmusik fann vi tyvä rr ingen som vi 
kunde ge pris, beklaga r ha n. Vi bjöd 
verkligen till! Men det här priset ges 
inte som något slags klapp på axeln , 
och saknas väsentliga kva liteter ka n 
det inte bli pris, sådana är reglerna. 

Bengt Pleije l, som spelar en leda nde 
roll inom den internationella federa 
ti onen av musikkritiker , ha r efter som
marens samma nkomst i Salzburg fått 
uppdraget a tt organ isera 1980 å rs 
jurymöte i Stockholm. 

H är ä r de belönade produktionerna, 
som a ll a uppfyller villkoren a tt ha 
släppts 1977-1978 och granskats av 
akademijuryn . De presenteras uta n 
ra ngordning - a lla diplomen ä r lik
vä rdiga : 

ADC XLMMka 
Empire 2000E/a 

-11- T 
-11- Z 

ShureV15IV 
Stanton 681EEE 

-11- 881-S 

29/);-
165:-
2/)5<-
395;-

595:-
33Oi-
52<r. 

Tel. 031-
·455884 

JA. lUT]I))]l ((» ~ 
InformatlOnsqanst 64 

RADIO & 
TELEVISION 
BEKLAGAR 

I Rad io & Telev ision nr 10 
1978 fick en av våra annonsö
rer - JOSTY KIT AB i 
Malmö - en felaktig annons 
införd. Annonsen skulle ha 
varit densamma som i nr 9 
1978. 

Radio & Televisions annons
avdelning beklagar det 
inträffade och ber om ursäkt 
för allt besvär som genom 
detta drabbar vår annonsör 
och dess kunder. 

FANTASI priser? 
... Jo faktiskt. Några prisexempel : 
SN 74LSOO (LS=Low Power Schotty ) • 

Timer kretsen NE 555 ... . 
2102-F 350ns 1024xl bit ..... . 

.1:95 

. 3:95 
12:00 

Ely t och Tantal kondensatorer, Verktyg och 
mycket annat "kan ni hitta i vår nya katalog som nu 
finns ute. Katalogen kostar 7 :00. 
Skriv ti II . .... 

Ji1lI\l..auestenco Box 9343 541 03 Skövde 
~; "ON" . 'ON""U' ''O",, Tel 0500-86380 
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Bolag/Nr: Prodllktionstitel: Medverkande: 

BIS LP 82 "J ag nu den pä rlan fu nnit 
ha r ... " 

Marga reta Jonth, Alm 
ils Ersson & Kungs Levi 
ilsson fiol, Lars Jobs låt- . 

pipa. 

Caprice I 129 

Folkliga koraler och a nd
liga visor från Da la rna. 
Prod Robert von Ba hr. 
Orgelve rk av Max Reger. 
Prod C urt Carlsson. 

Organist Alf Linder 

Caprice I I 06 J a nos Solyom spelar 
Rachma ninov: 2 Prod H å
kan Elmquist 

Janos Solyom, piano. 

Caprice I I 32 Folkmusik i Sverige: Traditionsinspelningar 
från Svenskt Visa rkiv. 
Slovakiska kvartetten. 

Vaggviso r och ra msor. 
Deutsche 
Gra mmophon 

EM I 

EM I SLS 5096 

Bo Linde-Algot H aqui
nius: Streichquartette. 
Prod Hå ka n Elmquist. 
Röster frå n Stockholms
operan under 100 å r. 
Franz Berwald - The 
Four Symphonies, Pia no 
Concerto, Violin Con
certo, Overtures and Tone 
Poems. 

Red Ca rl -G unna r Å hlen. 

Royal Philha rmonic Or
chestra, solister : Ma rian 
Migdal pia no, Arve Tellef
sen violin. Dir U lf Björlin . 

Prod John Willan . 
Proprius 7778 J azz a t the Paw n Shop. 

Prod J acob Boethius . 

Arne Domnerus, Bengt 
Ha llberg, Georg Riedel Egil 
Joha nsen, La rs Erstra nd. 
H åka n Hagegård - Tho-
mas Schuback plus 

Proprius 7771 Tre Fasliga Fåglar 
Sånger av Laci Boldema n. 
Prod J acob Boethius. 

Adolf Fredriks Bachkör -
dir Anders Öhrwa ll 
Stockholms filha rmoniska 
orkester - dir Stig Wes
terberg, solist Leo Berlin, 
violin . 

Swedish 
Society 

Lars-Erik La rsson: En vin
tersaga, violinkonsert, 
concertino för violin. 
Prod H åka n Elmquist. 

UTBILDNING 
~ikrodatordagar 
och -kurser i höst 
• En större konferens, Mikrodatorn, 
ett måste i svensk industri , a rra ngeras 
av Konferensinstitlltet S:t Erik 7- 9 
november i Gamla riksdags huset. 

Den här konferensen vänder sig till 
ett brett skikt användare och a ll s inte 
en bart fackelektroniker . Rena prak
tikfall behandlas, funktionsprinciper 
genomgås och framtidsperspektiv 
granskas . Huvudtalarna ä r GlInnar 
Markesjö. KTH Tord Jöran Hal/
berg. Linköpings tekniska ' högskola, 
och genera ldirektör Sigvard Tomner. 
STU. 

U r progra mmet : Mikrodatorns de
la r, Hur koppla r jag in min dator? 
Hur ger jag min dator inst ruktioner ?, 
H ur genomför ma n mikroda torpro
jekt? Sveriges största mikroda torpro
jekt, och "persona l computing". Med 
verkande ä r bl a Bo Andersson. I no
meter, GlInnar Hermansson. Saab
Scania. Göran TlIvstedt. Teleplan. 
tekn lic Patrik Wahren. H ugin, tekn 
lic Gerhard Westerberg. M ic ronic. 
professor Lars Kristiansson och hans 
kollega Portia Isaacson. Da llas. USA 
- hon ä r känd tidiga re fö r RT-Iäsa re . 

I nstitutet för ve rkstadsteknisk 
forskning med ve rka r också genom 
Bernt Arne Sjölinder. 

Och så finns någo n som hete r Kaffe. 
som uppträder frekvent. se r vi. 

Medger vädret komme r utgräv ning
a rna intill riksdags huset a tt visas un 
der konferensen. 

Konferensavgift 790 kr pe r gå ng, 
a lltså per dag. 
• Mikrodatordaga r blir det även i 
Göteborg, där Chalmers tiden 1- 2 
november a rra ngerar en oriente rings-

kurs med experimentella övni ngar om 
mikrodatorns funktion och möjlighe
ter. Det hela sker i samråd med 
Tekniska samflIndet. Kursen använ
der högskolans kurslabbutrustning 
och deltaga rna få r under en ha lv dag 
i g rupper om tre göra experiment med 
en mikroda tor. Kursen avs lutas med 
pra ktiska till ämpninga r. Ma n vänder 
sig till civil ingenjörer och a ndra tekni
ker. Elektroteknisk ba kgrund ä r av 
värde. 

Kursen ha r hittills genomförts tre 
gg r, a lltid fullteck nad. Man hoppas 
kunna arrangera den på nytt 24-25 
jan uari och 2 1-22 ma rs 1979. Kurs
sekretariatet vid CTH ger uppl ys
ningar: 031/81 01 11/ 1273. 
• Mikrodatorsystem . 28 november -
2 december. Svenska mässans stif
telse. Göteborg, a rra nge rar. Tel 031/ 
200000. Mässa n ä r den a ndra i ord
ningen . Se RT-reportage av den första 
mässa n i RT 1978 nr 2. 

Microtech 78. Tid: 15- 17 nov. Ar
rangör av konferense rna ä r Mic rotech 
78. Stockholm CO/ll'elltioll BI/rea ll. 

HÄNT 

Unika förstärkare 
stulna från Decibel 

Vid ett inbrott natten till den 24 
september i å r i studio Decibels loka le r 
vid Ka tarinavägen i Stockholm sta ls 
en komplett utrustning förstä rkeri i 
studions kraftcentra!. 

Två cffektförst;irkare av märket 
GAS, Ampzilla 101 , serienummer 
130124 A resp 1301 25 A, till g reps 
hä rvid. Vida re försva nn en förstärkare 
Marantz 15, en förstärka re Quad 303 
och en stereorecc iver, fa brika t Good
man, nr 1577. Liga n - a llt tyde r 
nämligen på ett väl pla nlagt, fixa t jobb 



- stal också en oktavekvalisator , fa
brika t Shure, SR 107. 

- Det i sä rklass tristade är dock 
förlusten av de fyra fö rstärkarna Pro
lab 23 med numren 2, 4, 6 och 7 som 
samtidigt sta ls, framhåller Ingemar 
Ohlsson. Decibel och La b Electronics, 
till Pejling. De här unika konstruktio
nerna som ha n sjä lv är upphov till 
byggdes tota lt i bara 18 exemplar, 
va rav två gick till RT. De är i princip 
oersä ttliga. 

Pro Lab-enheterna är lä tLigenkä nn
liga då de byggts in i lika efeganta som 
professionella sta tivhöljen av Oltro
nix-typ. 

Den som tror sig ha något spår efter 
tjuvgodset ka n meddela polisen, Ing
emar eller Anne Marie Ah/berg på 
Decibel, telefon vx 23 34 35 . 

I sammanhanget: Ett lagförslag 
övervägs just nu som stadgar betydligt 
skärptare straff för både hälare och 
folk som medvetet köper misstänkt 
gods mot vad som f n är fallet. He- -
melktronikbranschen har inte minst 
anledn ing hä lsa detta med glädje: 
"Sergels torgomsättningen" av va
rorna är lite för stor i det här landet! 

JBL satte 
världsrekord 
i utomhus-pa 
California Jam heter ett gigantiskt 
utomhusevenemang som nyligen ar
rangerades för andra året i följd , 
varvid mer än 200000 besökare kom 
per dag för a tt följa denna kolossala 
friluftskonsert i en dalgång nära Los 
Angeles under en veckas tid . 

Hit kommer den amerikanska pop
kulturens största namn och det hela är 
också lite aven rockfestival. Dal
gå ngen mynnar ut i en stor öppen yta. 
där publiken samlas. 

Att göra utomhus-paljud är a lltid 
en knepig sak. Den publik som finns 
närmast scenen får inte bli döv av 
närheten och folk längre bort bör inte 
gå miste om trycket, estradnärheten 
och känsla n. Hä r gällde. att en stor 
folkmassa omgav est raden medan en 
ännu långt större satt må nga hundra 
meter bort. 

Ca lifornia Ja m blev i å r pla tsen för 
det största publikljudpådraget ma n 
känner till : I samarbete med J B 
Lansing, som bestod förstärkeri och 
högta la re, monterade a rrangörerna 
upp tota lt 150000 Weffektelektronik 
som kopplades till över ett tusen hög
ta larelement , vilka riggats upp i två 
mer än 15 m höga master. 

Täckn ingen blev förnämlig: Ännu 
200 m f rå n scenen u ppmä ttes I 20 d B 
ljudtryck! 

Det här kommer att inflyta som 
vä rldsrekord i nästa utgåva av Guin
ncss Book of Records. 

AKTUELLT 
Salisbury Lab 
lanserar pem 

Som första bolag uta nför Japa n och 
USA har ka nadensiska Salisbury Labs 
gjort en pcm-skiva. Den är dock inspe
lad i Los Angeles, säger Bob Brown 
hos firma n. 

I USA görs nu kontinentomfa t
ta nde rekla mka mpanjer för direktgra
veringa r. bl a från bolagen i Nashville 

som Direet Disk. Affä rerna gå r ly
sande - men en diskussion har upp
stå tt om hur lä nge direktgraveringsvå
gen håller. I Kanada är t ex Sa lisbury 
övertyga t om a tt pcm "dödat direkt
graveringen inom två år" . 

Peter e /ayton. Umbrella, håller del 
vis med om att i ett längre tidperspek
tiv tar pcm över . Men det dröjer, och 
ingen pcm-skiva han hört ha r lå tit lika 
bra som någon direktgravering. Han 
får en hel del medhåll , bl a av ombil
dade Labyrinth Records, som nu heter 
Kiras. ,-

Så går talet i branschen, och a lla 
snegla r naturligtvis på 3M:s nya 
pcm-inspeln ingskedja. Det ka n a nses 
kla rlagt, a tt man börjar orientera sig 
åt pcm - men det är nog rea list iskt 
räkna med att det tar mellan två och 
fem år innan pcm konkurrerat ut 
direkts kiv-intresset . 

Umbrella har f ö spolat Teldec i 
Ha mburg och pressar nu hos CBS i 
Ka nada, som fått mycket beröm, bl a 
i dessa spalter, för sin kvalitet. Det 
innebär, att alla tre bolagen i Toronto 
nu pressa r på hemmapla n: Sali sbury 
anl ita r Capitoi för sina vita lp och 
Kiras lilll! Golden Records, som ligger 
i firmans grannskap. 

Under tiden kan man tydligt se hur 
direktskivorna bryter sig in i de stora 
grammofonkedjornas butiker och att 
man nu, till följd av bättre kapitalför
sörjning, fusioner och allmänt string
enta re management (från entusiastfir
mor i källaren till riktiga branschföre
tag) inlett en seriös marknadsföring 
med bl a tydligt märkt sortiment , rik
tiga skyltar och butiksställ (ett är f ö 
en kopia av en Neumann-svarv!) samt 
en rad andra åtgärder. 

Digital tv-överföring 
via satellit i Europa 

Ma n kan i allmänhet uppnå flera 
fördela r om man överför signa ler di 
gita lt i stället för a nalogt. Överfö
ringskva liteten blir oberoende av av
stå ndet mellan sändare och motta
ga re. Den baseras i stä llet helt på 
sä nda rens digita liseringskva litet. 
Dessutom kan ma n lä tt bea rbeta en 
digita l signal så a tt redunda nt, över
flödig information ej behöver överfö
ras. 

Om man vill överföra tv-s igna ler 
med ordinär pulskodmodulation, pcm, 
fordras en rela tivt hög informa tions
hastighet; ca 100 Mbit /s. Eftersom 
intilliggande bild punkter i en videosig
nal norma lt inte skiljer sig så mycket 
ka n ma n i stället för hela signa len 
överfö ra skillnadss ignalerna mella n 
bildpunkterna i digita l form, dvs en 
form av skillnads- eller delta-modula
tion, dpcm. Dessutom ka n ma n styra 
utvä rderingen av signa lskillnaderna 
så, a tt bildinnehållet få r bestäm ma 
upplösningen. Härigenom ka n ma n 
minska den behövliga informations
hastigheten till 34 Mbit /s. Denna 
info rma tionsmängd lå ter sig överföras 
i ett pcm system för 480 telefonka na
ler, och European Broadeasting Union, 
EBU, har rekommenderat sina med
lemma r att a nvända det överförings
formatet för lå ngdistansöverföringa r. 
N är ma n a nvänder sa tellit i överfö
ringen ka n ma n minska den erforder
liga uteffekten till en femtedel för 
överföringen med detta system mot 
konvehtionell, a na log frekvensmodu
la tion. 

De teoretiska fördelarna med digi-

NYHETER FRÄN 
HOBBY DATA 

Nya böcker: 
Z-80 Microcomputer Handbook. Allt om Z-80, 
programmering, perifer ikretsar m. m. 304 sidor. Pris 70:-

Using the 6800 Microprocessor. Samma som ovan 
men för 6800. 178 sidor. Pris 60:-
OBUG an 8080 interpretive debugger. En komplett 
debugger för 8080 med listning och handledning. 
110 sidor. Pris 50:-

EN NY KATALOG! 
november kommer vår nya katalog som innehåller mycket 

mer allmän Information än vår förra samt naturligtvis en hel 
del nyheter. Katalogen kommer att kosta 10:- vid förskotts
betaln ing och 15:- mot postförskott. Om du väljer att betala 
i förskott så sätt in 10:- på postgiro 8 72 79-6. _ 
P.S. SORCERER den kompletta datorn f inns nu i våra butiker. 
I Göteborg hos lANKEN, Gibraltargatan 22. 

HOBBY DATA 
Malmö: 
Fören ingsgatan 67 
Postadress: 
Fack, 200 12 Malmö 
Tel. 040-97 17 77 
Telex 32871 HOBBYDA S 

Oppet : Tisd.-Fred. 12~18 
Lörd. 11-14 

Stockholm: 
Mariebergsgatan 17-23, 
T-banestation Fridhemsplan, 
uppgång S :t Görans sjukhus 
Postadress : 
Box 12034, 102 21 Stockholm 
Tel. 08-500303 
Oppet : Tisd.-Fred. 12-18 

Lörd. 11-14 

OBS! Stora rabatter lämnas 
Den idealiska älgjägarapparaten 
Sydimpon 
PR-1B 
i 3-wattsutföran
de. Marlmadens 
absolut billiga~te 
och minsta 3-
wansapparat. För 
sin pns fullkom
ligt enastående. 
Tack vare kom
pakt uppbyggnad 
har dimensio
nerna kunnat 
nedbringas t ill 
f ickformat PR 18 
är ej nämnvän 
större än vanliga 100 mW-stationer. 
PR 1 B har alla finesser som finns på 
större och dyrare apparater. 2 kanaler, 
12 transistorer, tonsignal. öronmussla, 
uttag för extra högtalare. Kr. 445:-

SC-'55 
.1'" • '~~ .~~ 

<lo ~ __ 

SWR/ PWR-meter av högsta kl~ss 
med inbyggd variabel anpassnings
enhet. SWR 1: 1 - 1:3 uteff. 0 - 10 W. 
Ett yppe rligt instrument för service
ve rkstäder. ~r . 175:-

SWR/ PWR-meter lämpl ig för såväl 
amatörer som verkstäder. SWR1 :1-
1:3. PWR 0 - 10 och 0 - 100 W. 
Frekvensområde 1.5- 150 MC. 125:-

Nyhetl Sydimport PR-2340 

23 kanaler + 11 A PLL·station. Digi
talruta, S- och uteft .-meter, ANL. 
NBL, PA. Deltatuning. HF-gainkon
troll . Squelch. Signallampor för 
sänd./mottagn. Känsl ighet bättre än 
0.5 " II. Obs: Denna apparat är god· 
känd av telestyrelsen och ej att för
växla med liknande app. av annat 
märke men med samma beteckning 
som ej är godkända och sälunda ej 
får säljas eller användas. Kr. 795 :- ' 

CBT-OOl 

CB-Tester för mätning av modula
tion uteffekt. fältstyrka . stående våg
förhållande och kristall aktivitet. Den 
kan också användas som ton- och 
signalgenerator för trimning av mot
tagare. Fungerar även som konstan
tenn. Uttag för oscilloskopanlägg
ning. Kr. 320 :-
Ett större antal PR-app. av äldre 
modell och med obet. skönhetsfel 
utförsäljes. 

Vi söka återförsäljare över hela landet. Även privatförsäljare kunna antagas som Ater
försäljare . V i har de absolut lägsta nettopriserna. Rekvirera vArt nya för5äljningsprogram 

med speciell nettoprislista för Aterförsäljare. Sändes mot 5:- i f rimärken eller sedel. 

. .Älvsjö Sydimport :Aktiebolag 
Vansövägen 1 . 12540 Älvsjö 1. . Tel. 08/470034 . Postgiro 453453-3 
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tal tv-överföring har fört med sig en 
världsvid akt ivitet för att man skall 
kunna utnyttja lösningen i praktiken. 
Redan 1972 visades ett försökssystem 
för 30 Mbit / s i USA. Året dä refter, 
1973, började man i Tyskland hos 
SEL, ett företag i ITT-koncernen, a tt 
å rbeta på ett fungerande system för 
europeiskt bruk. Resultaten av de 
a nsträ ngninga rna visades den 16 juni 
i å r , då man demonstrerade en tv-över
föri ng via den europeiska kommuniak
tionssa telliten Symphonie. 

Det försökssystem ma n då använde 
digita lise rar videosignalens kompo
nenter (luminans- och kromina nssig
naler) och två högklassiga ljudkanaler 
därtill. Överföringshastigheten var 34 
Mbit / s som modulerades på 70 
M H zmella n frekvens . 

Systemet väntas få stor a nvändning 
framförallt i ~ommersiella kommuni
kationssatelliter, men också vid mera 
jordbundna överföringar över mikro
vågslänkar, koaxialkablar eller ljusle
dare. Man kan också tä nka sig a tt 
a nvända tekniken för digital videoupp
tagning i studiosamma nhang. 

MARKNAD 
Frankrike ny 
Luxor-marknad 

Det av stora inhemska tillverkare 
dominerade Frankrike, som har t ex 
Schneider, kommer nu på färg-tv-si
da n a tt erbjudas ett sortiment luxor
mottargare: 

Motala-firman gör nu en inbrytning 
genom avta l med Arthur Martin S A, 
som ingår i Electrolux-gruppen . Un
der fö rsta året levererar Luxor 16 000 
tv-mottagare; alla givetvis utförda en
ligt Secam-systemet, då Fra nkrike ca 
1966 gick si n egen väg och avstod från 
Pol tillsammans med en grupp andra 
sta ter. Luxor-mottagarna få r också 
a nnat yttre . 

A Martin är huvudsakligen levera n
tör av s k vita varor, kylskåp, spisar 
etc. 

TEKNOLOGI 
Första räknedosan 
med mino-Fortran 

Från Japan rapporteras att Sharp 
la nserat en räknedosa som blir vä rl 
dens fö rsta med inbyggd programme
ringsenhet för Fortran. Den kallas 
Pocket Computer PC-1300, säljs för 
99 500 yen och kan fås med en hög
hastighetsskrivare plus kortutläsa re . 

Dosans s k mini-Fortransystem an
vänder samma kretsar som Sharp 
nyttj a t för större progra menheter . Do
sa n ha r också a lfanumerisk indikator
enhet. Man får ut siffror, bokstäver, 
tecken, korrektioner, bekräftelser på 
inlägg resp raderingar i programmet 
etc. 

Printer och kortläsaren : Den förra 
kan skriva ut 80 tecken per sek und 
med 16 siffror per rad. Kortl äsaren 
(magnetisk) ha r en 16-minnes kapaci
tet per sida - eller för inmatning av 
128 steg. Programkapaciteten är 256 
steg totalt. 

Kortet rymmer ca 140 program, 
vilka kan sättas in för beräkningar på 

områdena stat istik, analys jämte a lla 
slags teknikerka lkyler. 

Nätanslu tning är möjlig utöver drift 
från NiCa-batterier. 

Indika tordelen består aven matris 
om 5 x 7 punkter och ett digitronrör 
för 16 tecken . 

Dimensioner: 123 x 220,5 x 44 mm , 
vi kt 680 g. 

Sharp ämna r tillverka 3 000 mini
Fortrandosor per månad. 

LÄST 

Massiv katalog 
för hembyggare 

RIM Electronic 78. 
2:a upplagan. Katalog för tyska Ra
dio-Rim GmbH i Miinchen, 1050 
sidor komponenter, apparater och 
kopplingar. Sv distr. ElA ljud ab, 
Box 638, 172 06 Sundbyberg. Pris ca 
30 kr. På hemelektronikmässa n i 
Stockholm nyligen (Älvsjö) deltog 
Ela-Ijud ab, som egentligen är ett 
proffsljudinsta llerande fö retag som 
främst har agenturen för USA-fi rma n 
Electro-Voice, högtalare och mikrofo
ner. Nu har man breddat sina intres
sen med både hi fi-materiel och vad 
tyskarna just kallar ela-komponenter; 
elektroakustik för offentliga miljöer 
resp semiproffss tudios etc. Den här 
ytterst maffiga katalogen, tjock som 
tegelstenen, är manifestationen av att 
Ela nu tagit upp västtyska RIM: 
Katalogen är slående lik t ex Elfas, 
och mängder av varugrupper, byggde
lar och element ä r desamma i stort 
sett. Va rför Ela har RI M är dock 
knappast för allt detta, uta n fö r att 
RIM seda n många å r knåpar ihop 
egna moduler och byggsatser för 
hobby- och ha lvproffsamatörer på 
tonteknikområdena. Ja, va rför inte 
också rena yrkesti ll ämpni ngar - de 
senaste kontrollbordsskenorna , krets
korten etc är av det slaget, a tt åtmins
tone inte a lltför komplicerade krav 
tillgodoses . Ma n ka n a lltså bygga egna 
spänni ngsaggrega t, disco- och kon
trollrnixers, ekoenheter, förstärka re 
och klangforma nde anordni nga r. Alla 
höljen , skenor. kort ra mar, hållare, 
ko ntakter etc finns a tt få i mycket 
sobra utföranden . Applika tionsexem
pel om ca 25 användninga r finns ofta 
som förslag till bitarna. 

De nya modulerna, som vå rt foto 
visar prov på, ä r i M 6000-serien. 
Dessa enheter omfattar typiskt Iys
diod-indikerade samlingsvä ljare, ton
kontroller för bas/ diskan t, summa
dämpsats / regel, ekoväljare, omkopp
lare för va lba r utgå ngsspänning , be
lysta indikatorer för utstyrn ingen och 
monitorreg lage . Summationspunk
terna är utfö rda i "noll ohm-teknik". 
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Så finns moduler för spänningsmat
ning, ekoförstärkeri osv, liksom kom
pak tbyggen och specia lare för t ex det 
lilla discoteket. Man kan vanligen 
vä lja kontaktutförande och frontpanel 
etc. 

Kata logen har också en betydande 
avdelning för littera tur . Den är en 
intressant och orienterande källa för 
information om det kontinentala utbu
det på viktiga elektronikområden för 
hembyggaren i synnerhet. Synd ba ra 
a tt D-marken och kronan har så illa 
lå ngt till va ra ndra! 

.. 

Bästa svenska boken 
om mikrodatorer 
BERGSTRÖM, S Å: Mikrodatorn. 
Computer Press AB, Linköping. 
IS BN 91-970296-0.2. Pris 60 kr. 

Svenskspråkig litteratur om mikro
datorer har hittills mer eller mindre 
lyst med sin frånva ro, men nu har 
ändring skett: En utmärkt bok, Mikro
datorn, förkla ra r föredömligt hur mi
kroprocessorer, minnen och periferi
kretsar fungerar, hur mikroprocessorn 
är uppbyggd, vad den kan a nvändas 
till och hur den progra mmeras. 

Varje kapitel börja r på elementär 
nivå och svårighetsgraden ökar däref
ter. Det ä r därför lätt att gå in på ett 
speciellt delområde utan att behöva 
sträckläsa boken. Det ä r dessutom en 
fördel om man ej ha r direkt erfarenhet 
av digitalteknik och elektronik . Läsa re 
med varierande kunska psn ivåer skall 
därför kunna tillägna sig innehållet. 
Fra mställningen är ra k och inriktad 
på väsentligheter. 

Efter de g rundläggande kapitlen 
visas ett exempel på ett enkelt utveck
lingssystern, NEC TK-80. Här grans
kas i detalj hur de olika delarna på 
utvecklingskortet fungera r. 

Andra hälften av boken ha ndlar om 
progra mmering och inleds av mikro
datorns instruktioner, dess register, 
hur man gör nödesscheman och pro
gram. Just för I-kortsdatorn finns ett 
a ntal programexempel där vi kan 
nämna mikrodatorn som digita lur el
le r som morsekodomva ndlare. 

I avs lutningen diskuteras olika kon
figurationers lämplighet i skilda appli
ka tioner med I-kortsdator. mikroda
tor i en krets eller ett modu lkortsy
stem. 

För den som är intresserad av a tt 
trä nga in i "mi kroda torvärlden" är det 
här en idealisk bok ; välskriven, vä l re
d igerad och med en lättillgänglig 
framställning. Gl 

Bashornens filter 
kan vara skadliga 
I byggbeskr ivningarna av de nya 
RT-hornen enligt RT nr 9 i å r finns på 
sid 35 ett filter. I serie med drosslarna 
L I skall ligga ett motstå nd med resis
ta nsen 2-3 ohm . Om drossla rna lin
das med tunn tråd, så att de i sig ha r 
hög resista ns, kan de föreslagna seri e
motstånden minskas . Tänk dock på att 
värmeavledningen från en högohmig 
spole troligen inte blir så god . Bättre 
ä r då a tt a nvä nda en relativt tjock tråd 
och sedan komplettera med effektrnot
stånd (20 W för a tt vara på den säkra 
sidan). 
Om resistansen i varje länk blir för 
låg, finns det stor risk för att förstä r
karens båda kanaler går sönder. Den 
risken finns alltid med passiva filter av 
det här slaget. Bättre är att satsa på en 
separa t baska nal, med filter och slut 
steg, d v s en s k " Bass driver", a ktiv 
baskanal eller vad den nu kan heta. I 
det fallet har man ju möjlighet att 
kompensera för olika verkningsgrader 
i högtalarna . 

Nytt skivbolag 
för svensk musik 

Under hösten sta rtar det nya inspel
nings- och skivbolaget Tonus, som få r 
Göteborg som hemadress. 

I första ha nd vi ll Tonus ägna sig åt 
svenskt musikliv, och bolagets första 
skivserie är aviserad inom kort. Tonus 
betyder både ton och spänning, vilket 
är lite aven programförkla ring . Bola
gets tekniker ä r den från RT:s spalter 
och firma n Live Recording välkände 
Göran Finnberg, numera verksam i 
Skara, och producenten ä r musikdi
rektör Lars Engdahl. 

"Det fria ljudet, 
programmet för örat" 
är efter två sändningar om vardera 60 
min en kla r framgång, även om upp
hovsmännens intentioner inte till alla 
delar kunna t infrias. Första program
met drogs med ett nivåfel i Kaknäs -
hur ma n än drog i reglarna i studion 
ökade icke trycket' Och i avsnitt två 
klipptes sä ndningen abrupt av . .. 

En ganska stor publik av lyssna re 
har funnit iden intressant, men önske
målen är många och den där rätta 
formen svår att fi nna . 

I första avsnitt et hedrades RT:s och 
Ställverkets direktgravering med en 
rä tt ingående presentation, va rvid 
medverkade Anders Oredson, Rune 
Persson oeh Ulf B S tronge. Vårt foto 
visar Bengt Olwig och Lars Mossberg 
lyssn a till vad ta pen avger under en 

redigering. 
När nästa avsnitt , dvs det för okto

ber- november. skall gå ä r f n ej fast
lagt, då redaktionen hå ller på a tt 
reorganisera sina resurser. Åtta pro
gram är dock planerade. 



Material och metoder 

H ögtalarelementtekniken förnyas: 
Högtalarmembran av porös metall! 

Fi~hers ~lOra nya höglalare STE 11/11/. jij",'dd 
med del nya baselemenII'I gjort a" p"rij~ m<'lulI 
med hil/il/s ouppnådda egenskaper i I('rnll'r u,' 
linearileIoch låg di~/orsion jämle br<'ll fri'A".-n ,l 
område. Den u/~ijkl välgjorda höglaluri'n. ,,"'d 
sin 65 mm tjock u fronlvägg där innl'rringurnll ,mm 
hål/er deförsänklu "'('menlen ,I'VUrl'UH ul ur ""'1111-
len, blev slarkl lovordad på S" t.'riks -Mänan 
nyligen. Den exklusiva höglalaren kostar dod, 
därefter - ca 6 500 kr slycket blir priset. 

•• Har ni tänkt på vilken utveckling 
tekniken att reproducera ljud genomgått 
från det att Hi fi skapades 1937 och fram 
till dagens avancerade teknik ? Vi har fått 
transistorer och andra halvledarelement, 
skiv- och bandinspelningarna har avse
värt förbättrats - liksom själva produk
terna . Vi har "dolbyserat", DBX:at, 
pmc:at och vi ha r studerat tim, dim, im 
och thd! Men cndast en fackman kan i 
dag se skillnad på ctt högtalarmcmbran 
som tillverkats 1930 och ett som tillver
kats 1978 (en tidskillnad på 48 år)! 

Av GUNNAR SVÄRD, 
Impex Audio AB, Norsborg 

o Trots alla mödor under snart 50 år ser 
högtalarmembranen ut ungefär som de gjorde under 
1930-talets första år . .. 
O De material som, trots alla kända brister och fel, 
fått överleva har gjort det på den grund att de ställt 
sig billigast att masstillverka och att kontrollera 
i det ledet. 
O Försök med metaller etc har varit lyckosamma och 
visat vägen mot bättre lösningar - men de har vanligen 
bara gått att använda för vissa frekvensområden. 
O USA -firman Fisher har gjort en uppmärksammad 
innovation i det att membran av porös metall för 
baselement experimenterats fram, vilket är mycket 
lovande. 
O Tekniken verkar ge avsevärda fördelar och i den här 
genomgången presenteras tekniska fakta. 

Visscrligen har membranen förbiittrah 
mcn Illcr som ett resultat av att teknikcn 
mcd att analysera membranets nackdelar 
ha r fiirbHttrats, bl a gcnom laserholo
gram . Generellt st iills teknikcn som skall 
konstruera hi ig ta larmembran i dag inför 
samma problem som 1930. Mcmbran av 
papp iir trots impregnering bnsliga för 
fukt och temperaturförändringar och 
dessutom å ldras dc. Talspolcn har . trots 
aluminium som bas, dålig fiirmtlga ;Itt 
leda bort vLirmc. Dcssutom iir vik ten eller 
massa n på ta !spolen och mem bra net !'i)r 
stor. vilket resulterar i dtdig tr;lnsient 
åtcrgivning. 

M em bra nct förmå r i n tc :1 terge hi'.ga 
frekvenser på grund av sin masst ri'.ghet 
och otillriiekliga styvhet. Vanligcn "PP
kommcr det s k partialsviingningar SIIIII 

kan vara förödande för Ijudkvalitetl'n . 
Resonansfrekvcnsen för högtalarell'nlcn 
tet ha r varit svår all definiera P~I grund av 
att mcmbranet påvcrkas av fukt och 
andra faktorer. Mcmbranviktcn i fören 
ing med kantupphängningcn och centre
ringen ä r avgörandc för rcsonansfrckven
sen . 

Ett annat problem är, att mycket lätta 

membran inte varit tillräckligt styva, 
vilkct resulterar i uppbrytning. Membran 
tillsammans med talspolcn tål inte höga 
cffekter prl grund av att man inte lyckats 
lösa v:irmcavledningen samt att elemen
ten inte ttdt de temperaturstegringar som 
uppst;' tt. 
S:dede~ en miingd problcm som inte 

funnit sin Iiisning i 
Samtidigt vet alla tekniker som a rbetat 

mcd hi'.gtalare att ett högta larmembra n 
SOIll ttd hi)g;1 temperaturer, som är lätt 
och intL' fi'lI'IJrsakar partialsvängningar, 
som ii r sn;1 bbt. som förmår generera hög 
Ijudl'nergi i'.ver ell stort frekvensområde 
eller Stllll inte ptlve rkas av fuktighet är en 
hägring IItan djupare konta kt med de 
fysisk;1 realitclerna . , . 

N yckeln till lösningen på dessa pro
blcm iir. cnligt en enig teknikerexpertis, 
e tt mctallmcmbran med så stor styvhet, 
a tt det iir kapabclt att åstadkomma en 
hög vtlg hastighet för all därmed generera 
Ijudenergi (iver cll tillräckligt stort fre
kvensolllr tlde . Må nga försök har även 
gjorts a ll utveckla cll ämne, som gör det 
möjligt a tt producera en metallplatta 
med sådana proportioner och sådant tek-
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Material och metoder 
niskt utförande att det är användbart som 
högtalarmembran, samtidigt som det 
medger en exakt kontroll över resonans
egenskaperna vid höga frekvenser. - I 
många fall har metallmembran använts 
som diskant- och mellanregister med 
utmärkt ljudåtergivning som resultat, vil
ket RT:s läsare bör ha kännedom om. 

I dag presenterar Fisher i USA världen 
över det första porösa metallmembranet 
- som baselementl Ett metallmembran 
som är lösningen på en mängd av de ovan 
angivna problemen! 

Porös metall 

Den porösa metallen som används för att 
tillverka basmembran karakteriseras av 
att det förekommer en mängd luftporer, 
vilka generellt sett är lika stora och 
kopplade till varandra. Luftporerna är 
omgivna av väggar med likartad tjocklek, 
som tillsammans bildar en hopfogad 
struktur, uppvisande ett reguljärt tredi
mensionellt mönster. 

Porös metall ' kan produceras med en 
porositet av 90-98 % luft. diametern på 
porerna kan variera mellan 0,15-0,3 
mm. Olikartade typer av metaller -
liksom olika blandningar - kan använ
das. 

Basmembranet som används är utfört 
av nickellegering, tack vare att detta 
ämne har mycket stabila egenskaper och 
kan ges en hög grad av porositet, upp till 
98 %. 

Då porös metall även tillåter fri pas
sage av luft är det nödvändigt att på 
något sätt fodra upp det porösa ämnet på 
någon metall innan det används som 
högtala rmembran. Resultatet blir en fvå
skiktskonstruktion, bestående av porös 
nickellegering och ett tunt aluminiumfo
der. En sådan konstruktion ger många 
positiva egenskaper, men framför allt en 
hög styvhet och därmed lägre benägenhet 
för uppbrytning ("partialsvängningar") . 

Högtalarmembranet måste ha en till
fredsställande styvhet för att kla ra ett 
varierande tryck och hög våghastighet för 
att åstadkomma en perfekt pistongrörelse 
samt ha ett välkontrollerat , lågt Q-värde. 

Det porösa metallmembranet i Fishers 
nya högta la rsystem har utförts med en 
porositet av hela 98 % och med en total 
tjocklek av 2 mm. Insidan är på ytan 
belagd med ett 20 /-Lm tjock a luminiumfo
lie, som framgår av fig 2. 

Som anges i fig l har denna typ av 
membran mer än 24-30 ggr högre styv
het än membran av aluminumfolie med 
identisk yttäthet. Dessutom är det kapa
belt att åstadkomma en pistongrp relse 
ekivalent med en våghastighet av 2 ,400 
m/s, relativt en hastighet av l 500-2 {}'OO 
m/s, vi lket är den erfoderliga hastig'het 
som en lågfrekvensomvandlare bör 6m
fatta . 

Just fö r att metallmembranet är poröst 
ä r det i avsaknad av inre fö rluster, vilket 
gör att det porösa metallmembranet upp-
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Fig I. Baselementets karakteristik jämförd 
mot en rad gängse material avseende böj
ningspdkänningsresistens i kg / mm och täthet 
i g/ cm'. Fiber- och papperstyperna liksom 
carbonfi berutförandet dterfi nns nedti l/. 

Special bOndiv;ngc..-_ _ <-p-o'-ou-'-m-r-et-al -lay- e-' ___ '" 

Fig 2. Tvärmill genom en kon av porös metall 
enligt Fisher. 

Fig J. Tvärsnitt genom baselementet al' porös 
metall. 

når ett Q-värde av endast 20-22; ett 
värde överlägset membran av såväl papp 
som homogen aluminium. Resultatet blir 
en nästan perfekt pistongrörelse över ett 
mycket stort frekvensområde - ända upp 
till l 400 Hz, vilket framgår av flg 4. 

Poröst metallmembran 

Konstruktion och huvudsakliga egenska
per 
a) Membran : Basmembranet är utfört av 
två skikt, bestående av ett 2 mm tjockt 
poröst nickelskikt och fodrat med 20 /-Lm 
aluminiumfolie som luftspärr. 
b) Böjningsstyvhet 70 kg/mm. Yttäthet 
0,05 g/cm2

• Membranvikt 25,3 g. Våg
hastighet 2400 m/s. Q-värde 20-22. 
c) Membranstorlek 30 cm nominell dia
meter vid en vinkel av l 15 o . 

d) Magnetsystem: 156 © x 20 mm. Fer
ritmagnet med en magnetisk flödestäthet 
av Il 000 Gauss. 

Flerskikts metall-mellan register-element 

a) Membran bestående av aluminium 
med en tjocklek om 50 /-Lm. Båda sidorna 
är eloxiderade på ett aluminiumskikt av 
20 /-Lm tjocklek. se fig! 

Elementet förmår att ' återge mycket 
snabba pistongrörelser inom det erforder
liga mellanregisterområdet, i detta fall 
500-5000 Hz. 
b) Kalott-membranet åstadkommer en 
utmärkt riktningsverkan och är därmed i 

Fig 4. Analys gjord med holografi (laser-) 
av tvd membranutföranden, t v porös metall 
och t h papper / presspapp; frdn 600 H Z till 
I kHz. Det senare membranet rdkar i oscilla
tion eller partiaisvängningar och bryts upp 
över ytan; metalldomenförblir opdverkad 
eller fdr en symmetrisk uppbrytning - dock 
först vid 1kHz. 



BASF Grön: Marknadens lägsta brus ger rent ljud 
i alla lägen. To m när du drar på ordentligt! 
LÄGSTA BRUS 

FÖR RENASTE LJUD! 

~BASF 
~~ 

.f··· , 
SM ,. ' ' . .. - l 

BASF Grön har 
det lägsta bruset 
av alla kassetter 
avsedda for jäm
inställning. Det 

innebär att du kan spela alla typer av 
musik på BASF Grön utan att störas 
av påträngande brus. Och att du kan 
höja volymen ordentligt och ändå ha 
rent och klart ljud Det här är kanske 
den viktigaste egenskapen hos ett 
verkligt HiFi-band. Du ska inte be
höva lyssna på bandet - utan bara på 
det som du spelat in! 

HÖG UTSTYRBARHET 
FÖR BÄSTA DYNAMIK. 

För att få bra dynamik räcker det 
inte med lågt brus. Bandet måste ock
så ha hög utstyrbarhet. Dvs det ska 

finnas kapacitet också for att ta emot 
och registrera mycket kraftiga partier 
utan ljudforvrängning. Hög utstyrbar
het är också förutsättningen för att du 
ska kunna få ordentligt tryck när du 
drar på volymen. BASF Grön har just 
dessa viktiga egenskaper - lyssna själv 
så får du höra hur det ska låta från en 
kassett! 

BAS F 
BASF Svenska AB, 
Box 53008, 400 14 Göteborg. Tel. 031-81 32 60. 

SÄKERHETS MEKANIK 
FÖR SÄKER DRIFr. 

För att musik 
från kassett ska 
låta bra krävs ock
så perfekt meka
nik. BASF har 
- for att i mesta möjliga utsträckning 
eliminera trassel och svaj - konstrue
rat SM (Säkerhets Mekanik). Den be
står av två små styrarmar, som tar 
emot bandet direkt vid bandrullen och 
leder det rakt och jämnt forbi ton
huvudet. Ett säkert skydd for att du 
ska få njuta av den musik du tycker om! 

---------------------------------------I I : BASF HiFi. Ja, tack! RT 11 78 : 

I Jag vill gärna veta mer om BASF Namn: .............................. ....... Ålder: ........... I 
I HiFi - Recievers, Stereodii.ck, I 
: Högtalare och Kassetter. Adress: ........... ........ .. ... ........................... .... .... I 

Postnr: ......... ......... Postadr: ...... ................... . 
I I ---------------------------------------
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Material och metoder 

b/lUOllU2- , 

Fig 5. Tvärsnitt uv mellunregisterelement. 

/.~~~Alum;'18 I",.rI2om icronSI 
- Aluminum layer ( 10 micronsl 

/' Alumine I. ver 120 micronsl 

Fig 6. Tvärsnitt uv membranet i elementet 
enligt jig 5. där olika aluminiumskikt om 
tre tjocklekar visas. 

Fig 7. Tvär,'ektiun Ul' di,kantelement. 

stånd att reproducera en naturlig stereo
bild . 
e) Membranet med eloxiderade ytskikt 
behåller sina ljudegenskaper oberoende 
av ändringa r i temperatur , luftfuktighet 
och åldring. Det är vidare mycket resis
tent mot kemisk korrosion . 
d) Den skopliknande profilen på magnet
sammanstä llningen resulterar i en redu
cerad magnetisk distorsion och en god 
transientå tergivning. 

Ringtyp metall-tweeter 

a) Konstruktion : Membranet, 6 mm ring
typmembra n, tillverkat i hård alumi
nium, med en tjocklek av 30 }lm . 

b) Membranvikt 0,06 g. membranform: 
Det V -formade ringtypmembranet ansl u
ter till talspolen som har en diameter av 
30 mm. Runt dess inner- och ytterperiferi 
finns en ring som är placerad 6 mm från 
resp periferikant. 
e) Periferikant: Både ytter- och innerkant 
är slitsade på ett flertal ställen . Membra
net är fästat i fästpunkter på ringen med 
90° avstånd mellan varje fästpunkt. 

Egenskaper: Det V -formade ringtyp
membranet väger mycket lite och är 
likformigt fästat på talspolen på fyra 
punkter runt periferin. Avståndet mellan 
talspolens bobin och in- och utsidan av 
ringen är därför liten och likformig. 
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Fig 8. Av tillverkaren upptagen ljudtryckskurvaför STE 1200 i ekofritt rum med I W påförd 
effekt och I m avstånd till mikrofon. Inlagda är kurvor för impedans, andra - O('h tredjelOnsdislOr
sion. Det här trevägssystemet har en 30 cm baskon, ett mellanregister om 67 mm, där membranet 
är belagt med oxiderat aluminium. Diskantelementet är en 38 mm "ring" med al-skikt över domen. 
Man kan toppbelasta STE 1200 med 200 W, normalt tål den 100 W. Ljudtrycksrelation: 93 dB 
per W och M. Tonområde 35 Hz - 35 kHz. Impedans 8 ohm. Delningsfrekvenser: 500, 5000 H z. 
Voly m 110 liter och vikt 51 kg. 

Karakteristiskt för denna utformning är 
egenskapen att det inte uppstår sekun
dära resonanser, partialsvängningar, som 
försämrar ljudkvaliteten . Vidare medför 
konstruktionen att membranet förmår 
återge snabba pistongrörelser över erfo
derligt stort frekvensområde. 

Det fria kantupphängningssystemet 
gör att tweetern får en låg undre a rbets
frekvens och bidra r dä rmed till en lämpad 
övergång till mellanfrekvenskområdet. 

Faslinjära delningsfiltret 

a) Olika mångvägs-högtala rsystem ä r 
negativt påverkade av fasdistorsion , orsa
kad av varierande frekvensfö rdröjning 
som egentligen fö rorsakas av frekvensdif
ferenser mellan ingångs- och utgå ngssig
nalen. Denna typ av distorsion är mest 
framträdande när utsignalen från ett 
högtalarelement är ur fa s, jä mfört med 
a ndra element i eller i närheten av 
delningsfrekvenserna för filtret. ; 

Konsekvent kommer den ha rmoniska 
distorsionen att uppgå till en nivå där den 
är klart uppfattba r, speciellt vid återgiv
ning av rena tonsignaler. 
b) Distorsion förorsakad av differentiella 
frekvensfel uppträder vid olika frekvens
områden, individuellt för högtalarele
menten, liksom det förekommer stora 
variationer mellan dem. Detta innebär, 

att problemet inte kan a ngripas på ett 
enkelt sätt eller enbart genom att åstad
komma en tredimensionell placering av 
högtalarna i relation till varandra . 

Exempelvis kan mellanregistret och 
diskantelementet ha en fasdi ffe rens på 
upp till 40° , betraktade som individuella 
element, och ända upp till 230° , betra k
tade som en kombinerad krets . 
e) [ högtalarsystem STE 1200 finns 
inbyggt ett speciellt faskorrektionsnät för 
att eliminera fasdifferens mellan de olika 
högtalarelementen, så att den totala fre
kvenskurvan för högtalarsystemet blir så 
rak som möjligt. Med denna metod är det 
möjligt att uppnå en god faska rakteri stik 
vid ett frekvensförlopp på hela - 20 
dB / oktav . 

Ytterligare red uktion av fasdistorsio
nen , förorsakad av differens i frekvens
fördröjning, kan åstadkommas genom 
insättande aven rums-faskontroll ; genom 
en bestämd optimal tredimensionell pla
cering av högtalarelementen i själva lå
dan . 

HögtalarIådan är utförd i 25 mm tjock 
spå nplatta med hög täthet. Baselementet 
är fästat i en mycket kraftig (65 mm 
tjock) spå nplatta. För att undvika turbu
lenser kring basrefle xöppningarna har 
högtala rna försetts med s k fuzz-filter för 
tryck ut jämning. • 



• Perssons senaste: 
--:-;,;;r~.:=::_ 

MP II T, 55 W 

Begär specialbroschyr genom 
tidningens informationstjänst. 

Ljud från Martin Persson! 
Martin Persson AB, Box 19127, Sveavägen 117, 10432 Stockholm. Telefon 08-233045. 
Tillverkare av MP-högtalare, generalagent för Sennheiser och TEAC. Expert på ljud. 

Norsk agent för TEAC och MP-högtalarna: .A. ucliol ron A/S Tollbodgt 7, Oslo l . Tel 02-41 7535 
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Att spela in sitt eget programmaterial betyder att man 
kan frigöra sig från de dynamik- och frekvensområdes
begränsningar som kommersiellt inspelat material har. 
Genom att själv vara inspelningstekniker kan man, med 
rätt utrustning, exakt bestämma hur det skall låta. Naka
michis mikrofoner är konstruerade för både professionell 
och icke-professionell användning , och har fått ett myc
ket gott rykte bland studiotekniker och inspelningsama
törer för hög kvalitet och pålitlighet, ett brett frekvensom
råde och utmärkta transientegenskaper. I programmet 

NAKAMICHI 
Generalagent: Elfa Radio & Television AB , 17117 Solna 
8 MEDLEM AV SVENSKA H; F; INSTITUTET 
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ingår kondensator- , elektretkondensator- och dynamis
ka mikrofoner, med flera olika kapslar för varierande 
upptagningskaraktäristik. Skicka in kupongen så får du 
en broschyr där du kan läsa allt om Nakamichis mikrofo
ner. Du får då också broschyren "The Nakamichi Live 
Recording System ", som i detalj beskriver inspelnings
tekniken med tre mikrofoner. 

....-------------..., 
I Jag vill veta mer om Nakamichis mikrofoner. I 

Sänd broschyr och "The Nakamichi Live Recording 
I System". 

I Namn ____________________________ __ 

I Adress ------------------------------

I Postadress I 
RT 11 -78 

~I Elfa Radio ~ Television AB, 1~ 17~olna. _ ---1 
Informationstjänst 6 
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RT:s kassettbandtest 1978: 

- a utföranden 

D Flera nya, intressanta kassettbandtyper 
debuterar nu i höst och konkurrensen om 
tätplatserna hårdnar för varje år: Det som var 
av högsta klass i fjol framstår i dag som 
förlegat och passerat . .. Utvecklingsarbetet 
drivs intensivt världen över! 
D RT har i det här stortestet, det mest 
omfattande som någonsin gjorts i Sverige, 

samlat in och vid tidningens laboratorium 
mätt upp nyckel da ta för 56 märkeskassetter. 
D Resultatet är en totalanalys som ger en 
ganska klar bild av prestanda och 
ändamålsenlighet. Betingelserna skiftar, 
men här får du vägledning att välja rätt 
kassett till rätt däcktyp och till flertalet 
ändamål. 

•• Nu är det alltså dags för ett nytt, stort 
kassettest' Ja, det kanske rentav är det mest 
omfattande som gjorts i Sverige. Alla mä tningar är 
gjorda vid vårt eget RT-Iab, och vi ha r också själva 
utarbeta t mätmetoder och valt ut till granskning de 
parametrar vi funnit vara mest int ressanta. Det ä r 
ingen konst a tt mäta i all oändlighet på kompakt
kassetter, svårigheten ä r a tt göra mätningar som 
kan presenteras på ett meningsfullt sätt och som ger 
en rimligt rättvisa nde bild av vad de olika kassett y
perna kan prestera. 

Är det då meningsfullt a tt mäta grundligt och 
ingående på kassettmediet ? J a, av åtmi nstone två 
skäl finner vi det vara befogat: 

För det första vill man naturligtvis utnyttja sitt 
befintliga kassettdäck så vä l som möjligt , och då bör 
man veta hur olika kassetter fungerar för att man 
skall kunna göra ett bra val. u är det faktiskt 
väldigt små ski llnader mellan goda kassetter i dag, 
och man ska ll inte stirra sig blind på ski llnader som 
är bråkdela r av dB i våra mätvä rden . Ma n spela r ju 
faktiskt för örat och inte för mätinstrumenten ... 
(Gammal repris .) 

En sak är att kunna urskilja små differenser med 
mätinstrumenten, en annan sa k a tt anse dem 
väsentliga eller över huvud taget kunna höra dem . 

Det andra skälet till a tt publicera ett kassettest av 
denna omfattning ä r att visa kassetteknikens "state 
of art" , dvs vad man över huvud taget kan prestera, 
inte så mycket för själva Iyssna ndets skull utan mera 
som en teknisk rapport om magnetband teknologi i 
nuet. 

Den tekniskt intresserade kan a lltid göra histo
riska jämförelser och se vart de olika utvecklings
koncepten fört , och man kanske även ka n ana vilka 
väga r som i framtiden kan leda till relevanta 
förbätt ringar. 

Rätt maskinval 
avgör resultatet 

Efter dessa inledande anmärkningar kan vi kasta 
oss ut i mätningarna . Ma n kan som beka nt inte 
mäta någonting utan a tt göra jämförelser: 

Att mäta längd innebär , a tt man jämför något 
med en fastställd sträcka, att mäta ström att man 
jämför elektronmängden per tidenhet med en fast
ställd mängd osv. 

I a lldeles särskilt hög grad gäller detta magnet
band. De kan inte ens mätas genom jämförelse, utan 

de måste mätas " indirekt" genom att man spelar in 
signaler på dem och sedan mäter signalerna . För 
inspelningen måste man dessutom använda en 
spelare och den lägger till och drar ifrån bitar av 
san ningen . I praktiken används ju också kassetterna 
på de mest skiftande betingelser och på högst olika 
maskiner som ger ski ljaktiga resultat. 

Frågan ä r al ltså på vilken maskin ma n skall mäta 
kassetterna. Vi har va lt att göra mä tningar på ett 
a nta l olika spe la re och sedan sammanjämka resul
taten. Sammanjämkningen har gjorts så , att vi i 
stort ha r tagit resultaten från den spelare som gett 
bästa presta nda för va rje parameter. M a n får då ett 
kanske orealistiskt resultat , men vi ka n se att bandet 
självt verkligen begränsar mätningarna och inte 
spela ren. 

De appara ter vi använt är bl a Hitachi D 900, 
Aiwa AD-6800, Luxor 9255 och Yamaha TC-IOOO, 
a ll a företrädare för utvecklad apparatkvalitet. 

Antalet band som finns på den svenska markna
den är mycket stort. De, vilka ä r intressanta i en 
undersök ning som denna , a nse r vi vara märkesband, 
dvs ba nd tillverkaren själv sä tter sitt eget namn på 
och säljer genom etablerade kanaler. 

För a tt begränsa omfånget har vi endast mätt på 
C90-varia nten av varje typ. För a tt man skall kunna 
göra ett statistiskt invändningsfritt test av detta slag 
skulle man va ra tvungen att samla ihop ett stort 
an ta l band av varje typ. Ba nden bör dessutom 
komma från olika tillverkningspartier för a tt man 
skall kunna få en uppfattning om den jämnhet och 
de tolera nser ba nden är gjorda med. 

Vi har av praktiska skäl valt att mäta på ett 
mindre a nta l band , tre st av varje typ . Dataangivel
serna blir då mera grova , dvs man skall inte tillmäta 
dela r av dB någon större vikt. Om vi bara tolkar 
mä tresulta ten i ljuset av detta behöver det inte 
medföra a llt för stora problem . 

Nästa fråga som uppstår innan ma n kan börja 
mäta ä r nu vid vilken a rbetspunkt ma n skall a rbeta. 
H ä r ä r ju förvirringen ganska stor, speciellt när det 
gäller j ä rnoxid band. När man trimmar en befintlig 
spela re utgå r man ofta från a tt frekvenskurvan 
önskas rak . Den kan ma nipuleras genom variation 
av förmag netiseringen, bias. En läg re förmagnetise
ri ng ger mera diskan t och en högre förmagnetise
ring medför lägre diska nt. Här finns alltså ett 
relativt entydigt kriterium på en användbar förmag
netisering . Må nga använder denna typ av inställ-

ning och med gott resultat. Därmed ä r inte sagt a tt 
man alltid nå r en optimal a rbetspunkt genom a tt 
ställa frekvenskurvan rak . 

Arbetspunkten -
en kompromiss 

En optimal inställning av förmagnctisering inne
bär !Illtid en kompromiss . Olika parametrar varierar 
på skilda sä tt när förmagnetiseringen änd ras . Alla 
dessa sam ba nd brukar sammanfa ttas i en kurvskara 
som ger en bild av bandets egenskaper. Vi visar 
exempel på såda na kurvor som gäller för Agfa S uper 
Ferro Dynamic I. 

Av3 betyder den nivå vid vilken bandet ger 3 % 
tredjetondistorsion vid 333 Hz. Vi ser a tt nivån ökat 
med öka nde förmagnetisering upp till höga värden 
dä r den plana r ut. x-axe ln visar storleken på 
förmagnetiseringen rel a tivt den av DIN föreskrivna 
nivån. Om vi vi ll max imera den maxima lt a nvänd
bara nivån , ska ll vi al lt så öka förmagnetiseringen 
till 2- 3 dB över DIN-punkten . 

Vä rdet vid 333 H z gä ller fö r låga frekvenser, där 
bandets hela skikttjock lek utn yttjas. Vid högre 
frekvenser kommer informationen a tt ligga koncen
trerad i skiktets yttersta delar , och kurvan över 
max ni vån får ett a nnorlunda förlopp. A I Omax visar 
maximal nivå vid lO kHz som funktion av förmag
neti sering. För a tt få max imal nivå hä r borde vi 
välj a en mycket låg förmagnetisering. Redan här 
ha r vi således motstridiga krav. 

Kurva n E333Hz visar kä nsligheten vid 333 H z, 
E6,3kHz känsligheten vid 6,3 kHz och EIOk Hz 
känsligheten vid 10kH z. Här ser vi samma motstri
diga krav: Hög förmag netisering ger hög känslighet 
vid låga frekvenser och låg käns lighet vid höga och 
vice versa. 

De vå ldsamt krökta kurvorna K2250 och K3160 
visar distorsion vid 250 resp 160 nWb/ m uppteck
nat nöde . Vi se r att ett minimum inträffar vid ca + 3 
dB förmagnetisering. 

De raka kurvorna längs t ner visar bruset från 
bandet, mätt på olika sä tt. Vi se r att brusnivån ä r 
praktiskt taget konstant, hur än a rbetspunkten 
vä ljs. 

Rak frekvensgång 
kan vilseleda 

Vad sker nu när vi stä ller frekvensgången rak ..... 
genom a tt variera förmagnetiseringen? Jo, rimligen ~ 
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Kurvorna visar olika parametrars beroende av 
förmagnetiseringen. Olika egenskaper kräver olika 
förmagnetisering för optimalt resultat, bästa in
ställning måste alltid bli en kompromiss. 

att kä nsligheten vid låga och höga frekvenser s tä ll s 
lika . Enligt kurva n för Agfa-bandet skulle detta 
inträffa någonsta ns vid - 2 till - 3 dB, men så blir 
det fa kti skt inte i prak tiken l 

Som beka nt spela r man nä mligen inte in en 
frekvenslinjä r signal på bandet. Ma n ha r lycka ts 
ena sig om a tt a nvä nda två defi ni erade tidkons ta n
ter med olika frekvenskompensation vid avspelning. 
För järnoxidband anvä nds 120 ILS och krom- och 
ferrokromband 70 ILS. (Dessutom a nvä nds 3 180 ILS, 

me n den påverk a r ba ra låga frekvenser och är inte 
intressant hä L ) Della är a lltså fastlagt och följs väl 
av al la kassettspela rfa brikanter. För a tt ma n nu 
ska ll få en frekvenskurva på ba ndet som blir ra k 
sedan man beha ndla t den i avspe lningsfö rstärka rens 
korrektion, måste man modifiera inspelningsför
stärkarens frekvenskurva. H är spela r en mä ngd 
faktorer in som inspe lningshuvudets spa ltbredd, 
dess form och dess öv riga magnetiska egenskaper. 

Följden av ma nipul a ti on med inspelnings fö rstä r
karens frekvensgång blir a tt kä nslighetskurvorna 
för högre frekvenser praktiskt n yttas i di ag ra mmet, 
och vad mera ä r: de n yttas o lika för o lika maskiner 
med olika hu vuden och inspe lnings fö rstä rk a re! Ma n 
kan med a ndra ord säga, att o lika spela re ger olika 
frekvensgång vid samma jörmagnetisering! 
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I praktiken måste bandspela rtillverka rna be
stämma sig för en viss bandtyp och seda n skräd
darsy frekvensgå ngen på den . 

Hur ställer man då in fö rmagnetisering om man 
inte kan använda frekvensgången som kriterium ? 
Bandfa brikanterna brukar a nge en a rbetspunkt som 
de funnit utgöra bäs ta kompromiss mella n hög 
utstyrba rhet , god d yna mik vid både låga och höga 
frekvenser och låg distorsion . Den a rbetspunkten 
kan definieras på olika sä tt , me n den ä r o lika för 
ol ika typer och det ä r detta som vållar proble m för 
konsumenten uta n mä tlabb och med ka nske e tt 
primärt intresse att lyssna på musik, mindre a tt ta 
doktorsgrad i magnetba ndteknik . 

Fabrikantgivna 
a rbetspunkter 

DIN, den tyska standardiseringsorganisationen, 
har angett hur ma n bör ställa förma gnetiseringen , 
och man hade väl dä r hoppats a tt ba ndtillverka rna 
skulle följa givna rekommenda tioner, så a tt a lla 
band skulle kunna a rbeta vid samma nivå. Enligt 
den föresk riften s.kall man spela in en signa l med 
frekve nsen 6,3 kHz på ett normband med fas tstä llda 
egenskaper , och variera fö rma gnetiseringen tills ett 
max imum uppträder vid a vspelni ngen. Dä refter 
skall förmagnetiseringen ökas tills signa len sj unkit 
2,5 dB. Man har då uppnå tt DIlV-a rbetspunkten för 
järnoxidband . För kromband gäller a tt signa len i 
stället skall sj unka 5 dB. För ferrokromband finns 
ännu inget alls angivet. Man sliter med frågan. 

En del fabr ika nter fö ljer nu DIN så tillvida, a tt de 
använder samma definition och mä tförfaranden för 
att ange optimal a rbetspunkt. Agfabandet, som vi 
visar kurvorna för , ska ll t ex a rbet a vid en nivå som 
ger 6 dB fall vid 6,3 kHz. Det motsva ra r ungefär 2 
dB högre förmagnetisering ä n vad DI N-instä ll 
ningen ger på ett av DIN specificerat standardba nd . 

Andra bandtillverkare anger andra sätt a tt stä ll a 
in bästa arbetspunkt. Ampex, USA , t ex a nger a tt 
man för 20/ 20+ ska ll s täll a in fö rmag netiseringen 
för max känslighet vid 315 H z, Fuj i, H itachi, 
MaxelI m n arbetar med 4 kH z och fö reskriver a tt 
förmagnetiseringen skall ökas till s nivå n sj unker 0,5 
dB . Något entydigt sätt a tt s tä lla in optimal 
förmagneti sering finn s dä rmed kn a ppast. 

Låt oss kOTt sammanfatta detta något svå röver
skådliga resonemang: Bandspela rtillverka ren ska ll 
vä lj a ett ba nd fö r sin konstruktio n. Detta ba nd ger 
han sedan en optimal fö rmag neti ser ing enligt ba nd
tillverkarens anvisningar. Han sk rädda rsy r sedan 
inspelningsförstä rka re ns frekvenskurva så a tt ha n 
får bästa resultat. Att stä ll a ett godtyckligt ba nds 
frekvenskurva ge r inte opti ma lt resulta t på en given 
spelare. 

Det som fra mför a llt ka n komma a tt bli lida nde 
om man använder frekvenskurvans godhet som 
kriterium fö r korrekt förmagnetisering ä r dyna mi
ken vid höga frekvenser. Det gå r a lltså egentligen 
inte a ll trimma om en spela re för a nna n ba ndtyp än 
den gjorts fö r enbart genom att ä ndra förmagneti
seringen! 

Men della ä r teoretisk t resonemang, och när det 
kommer till praktik blir skillnaderna inte så sä rsk ilt 
stora. Frä mst visar det sig i a tt dynamiken vid höga 
frekvenser kan bli säm re . Större sk illnader kan 
också uppstå vid lägre frekvenser dä r också di stor
sionen ka n bli onödigt hög även vid lägre ni våer. I 
praktiken ka n man emellertid med täm ligen gall 
result a t a nvä nda dessa " fe laktiga " kriterier, fre
kvensgången , för bandtrimningen . 

Två biasnivåer 
för järnoxidband 

Vilken a rbetspunkt har vi då va lt efter dessa 
teoreti ska överväga nde n? Vi har studera t befintliga 
spelare och deras spec ifika ti oner och kommit fram 
till att de grovt ka n delas in i två grupper, en 
DIN-trogen och en "japansk". DIN ä r väl definie
rad , men "Japa nsta nda rden " är inte någon sta ndard 
utan va riera r en del. Vi ha r s tan na t för a tt mä ta a ll a 
järnoxidband vid två förmagnetiseringar: Vid DIN
punkten och 2 dB över den. Dä rmed menar vi all 

ma n ur resultaten kan dra goda slutsatser om hu r 
ba nden fungerar . 

När det gäller band av kromdioxid- och feTTO
kromtyp ha r vi besluta t a tt mä ta vid arbetspunkten 
enligt DIN för kromba nd och vid 3 dB över DIN.·s 
järnoxidpunkt fö r ferrokromband. H ä r finns också 
en del sk illnader i inställningen mella n olika a ppa
ra ter , men olikheterna ä r förmodligen mindre hä r, 
varför vi kan försvara a ll a rbeta endast vid en ni vå. 

Hög känslighet 
hjä lper spelaren 

Vid de valda arbetspunkterna har vi så kommit 
fram till a tt mäta ett antal egenskaper. Den fö rsta 
vi finner i sa mmanstä llningen ä r kä nslighet vid 
315Hz. Siffra n a nger hur stor utsigna len från det 
a ktuell a ba ndet ä r jämfört med DIN:s normba nd . 
En hög kä nslighet innebä r a tt man klarar sig med en 
lägre signal i inspelningshuvudet fö r samma utsig
nal. Eftersom inspelningshuvudet med tillhörande 
elektronik ofta har problem att kl a ra av höga nivåer 
invändningsfritt, kan hög känslighet vara av godo 
för ljudkvaliteten. 

Emellertid är moderna kassettspelare utrus tade 
med brus reduktion enligt Dolby eller ANRS. och för 
a tt den elektroniken skall 'funge ra som avsett måste 
ma n få rä tt nivå vid avspelning. Om spelaren alltså 
är nivåmässigt trimmad för ett visst ba nd och man 
övergå r till ett annat med högre känslighet , ka n ma n 
få störa nde pumpeffek ter. Nivåfel frå n ungefä r 2 
dB kan bli hörbara hä r, vilket alltså mås te bea ktas 
och eventuell omtrimning göras. 

Med max nivå vid 315 Hz menar vi den nivå vid 
vilken tredjetonsdistorsionen nått 3 %. Tredjetons
distorsionen innebä r att man från bandet, förutom 
grundtonen, får en signal med tre gånger så hög 
frekvens, 945 Hz. Detta är den huvudsakliga typen 
av förvrängning från magnetbandet. Den ger a lltså 
ett m å tt på hur högt upp i ni vå vi ka n utnyttja 
bandet. Nivån anges i dB rel a tivt 250 nWb / m, en 
nivå man får vid avspelning av s k Bezugsband 
enligt DIN 

Bandets maxnivå 
a nger "takhöjden" 

En hög maximalnivå innebär att ma n kan spela in 
vid högre nivå utan att behöva dras med onjutba rt 
ljud . Alternativt kan man ge bä ttre rum för toppar 
i programmateria let så a tt de inte klipps med sämre 
ljud som resultat. De nesta ba ndspelare ha r VU
metrar som utst yrningsinstrument, och kä nt ä r ju 
a tt mä tarna reagerar ganska då ligt på snab ba 
tra nsienter. Toppvärdeskännande mätare ger dä r
emot e n mera exakt informa tion om de snabba 
förändringarna i musiken. 

V U- metrarnas O-ma rkeringa r ligger vanligen i 
nä rheten av 200 nWb/ m, och det ka n vara bra att 
ha i minnet nä r man a nvä nder band typer med 
m ycket hög elle r mycket låg utst yrnings reserv. 
Vissa band kan man a lltså spela in med utsty rn ing 
lå ngt över O, medan a ndra ger svå r distorsion reda n 
vid den ni vå n. 

Värdena på max ni vå n i tabellen ä r upptagna med 
Hitachi D 900, som ä r en 3-huvudmaskin . Den har 
a lltså ell inspelningshuvud kombinerat med ett 
avspelningshuvud och ell raderhuvud, där in / 
avspelnings huvudena dock ä r elektriskt sepa rerade . 
Det konceptet gör a tt man mag netiserar ba ndet 
mycket effektiva re ä n med en konventionell spela re 
med kombinerat in- och avspelningsh uvud . Maxvär
de na blir a lltså högre hä r ä n vad man i praktiken 
uppnår på en enklare maskin. Speciellt om ma n har 
kombinerade huvuden av ferrit brukar den max
imalt a nvä ndba ra nivån bli mycket sämre nä r det 
gäller kromband och likna nde . Skillnaderna blir 
alltså s tö rre hä r i vår mä tning ä n vad de blir med 
enklare spela re. Eftersom vi hä r dock primärt mä ter 
banden, vill vi förstås använda så bra inspelnings
utrustning som möj ligt. 

Högfrek vensegenskaperna 
kassettens svaga punkt 

Max nivå n vid 15 kHz är mäll som den max ima la 
nivån ma n får vid inspel ning när man g radvis ökar 



Audio Pro TA 150, den svensktillverkade 
receivern som blivit en världssensation. 

io Pro Receiver TA 150 är utvecklad i Sverige, och tillverkad vid Lövånger Elektronik AB. 

Audio Pro TA 150 är en reciever som 
du troligen ännu inte hört talas om. Den 
representerar en ny teknologi och kom
mer att få massor av efterapningar de 
närmaste åren. 

Men vi riskerar att inte bli trodda. 
Dels för att få ord i den här branschen 

är så utslitna som just "sensation" och 
"nyhet". Dels för att vi lärt oss att allt 
väsentligt inom HiFi har haft England, 
Tyskland, USA, Schweiz och - inte 
minst - Japan på tillverkningsetiket
terna. Men inte Sverige. 

Likafullt har vi, först av alla, kunnat 
ta steget över till nya, audiotekniskt 
sett bättre lösningar. Genom att kom
binera digitalteknik, microdatorteknik 
med audiokunnande. De lösningar vi 
på detta sätt kunnat bygga upp är inte 
möjliga med traditionell teknik. 

RECEIVERN MED MICROPROCESSOR. 
Sensationen heter Audio Pro TA 150 
och är en receiver på 2 x 75 W och med 
förinställning av 7 radiokanaler. 

Det som gör den till en världsnyhet 
är att den har en microprocessor - en 
liten dator - inbyggd som ett slags sam
ordnande "hjärna". Men inte bara det, 
utan i än högre grad det sätt på vilket 
processorns möjligheter tagits tillvara 
audiotekniskt. 

Hela receiver lösningen liksom flera 
av dellösningarna är patentsökta värl
den över. 

En av de mest iögonenfallande konse
kvenserna av micro-processorn är att 
detta är troligen den mest lättskötta 

avancerade receivern. Den har nämli
gen bara en ratt, med vilken man regle
rar alla funktioner. 

MICROPROCESSORN. 
Microprocessor förekommer redan på 
en del HiFi-apparater. Men då mer som 
en kul pryl där man oftast bara har 
utnyttjat möjligheten att visa siffror 
och att leta fram förinställda radiopro
gram. 

I TA 150 är processorn en samord
nande "hjärna" som givit vittgående 
konsekvenser i lösningarna. 

Tack vare processorn får receivern 
mindre brus, större dynamik, större 
frekvensornråde, mindre fasvridning 
etc, jämfört med konventionella lös
ningar. 

Processorn gör också att man slipper 
en massa knappar, vred, omkopplare 
och annan mekanik. 

Tack vare processorn slipper man 
skicka audiosignalerna via (mekaniska) 
reglerdon på fronten innan de kan 
skickas ut, man kan istället låta signa
lerna gå bästa vägen genom förstärka-
ren. 

RATTEN. 
Alla funktioner är koncentrerade till 
en enda ratt. Med den reglerar man · 
volym, balans, bas, mellanregister, dis
kant samt tuning (förinställning av ra 
diokanalerna). 

Med hjälp av funktionsvalsknappar 
bestämmer du vilken funktion som 
skall påveFkas av ratten. 

Det går inga .. ~udiosignaler via ratten. 

Informationstjänst 7 

I stället skapas med hjälp av IR-ljus 
pulser som talar om för processorn åt 
vilket håll som vald funktion skall 
ändras. 

Inte heller via någon av knapparna 
går det några signaler, utan när man 
trycker på en knapp ger den en puls till 
processorn som ombesörjer dina önsk
ningar. 

RECEIVERN SOM TALAR OM VAD 
DEN HAR FÖR SIG. 

Det finns mycket mer att berätta om 
alla de finesser som döljer sig under 
skalet på TA 150 och som fått slipade 
audio-rävar världen över, att förvånat 
lyfta på ögonbrynen. Men utrymmet 
medger inte vidare utsvävningar. 

Men skickar du in kupongen här 
nedan skall du få en broschyr som ger 
dig mer kött på benen, och som bör göra 
dig ytterligare nyfiken. 

Du får också en adresslista till alla 
Audio Pro handlare,så att du kan stilla 
din nyfikenhet och höra TA 150 live. 

Skicka mig broschyren om Audio Pro 
TA 150 Receiver. 

Namn 

Adress 

Postadress 

3D-gruppen ab, ~ Svartmangatan 16, 
11129 Stockholm. audiopro 
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Rl provar 
innivån . Utsignalen kommer då att mättas och avta. 
Den maximala nivån har antecknats och förts in i 
tabellen . Kriteriet för maxnivå vid höga frekvenser 
är alltså annorlunda än för den låga frekvensen. Att 
mäta distorsion i form av övertonsbildning vid 13 
kHz är inte möjligt, eftersom redan andra deltonen 
kommer vid 30 kHz, där vi inte längre har någon 
återgivning. Man kan då i stället mäta intermodu
lation mellan två frekvenser, eller, som vi gjort, följa 
anvisningarna enligt DIN och mäta mättnadsnivån 
vid 15 kHz. Eftersom man inte kan mäta någon 
harmonisk (= övertons-distorsion kan man inte 
heller höra den; intermodulation kan man naturligt
vis höra , och det vore i så fall en bättre mätmetod. 
Det visar sig dock att nivån för en konstant 
intermodulation och mättnadsnivån följer varandra 
ganska väl. Mättnadsnivån kommer dock att ligga 
högre. 

Maxnivån vid 15 kHz är mycket stark beroende 
av förmagnetiseringens styrka, som vi kan se. Vid 
mätningarna har vi satt en gräns vid 24 dB för 
järnoxidband och 30 d B för krom- och ferrokrom
band. Allt under den gränsen måste betraktas som 
osäkert i vår mätning , och vi har blott angivit, att 
nivån ligger under 24 resp 30 dB. Nivån a nges 
relativt 250 nWb/ m. 

Lågnivådistorsion 
avgör ljudresultat 

Normal arbetsnivå för banden, sett med utstyr
ningsinstrumenten, är ofta 200 nWb/ m. Vi har 
därför mätt tredjetonsdistorsionen vid denna nivå. 
Genom jämförelse mellan de två förmagnetisering
arna för järnband ka n' vi här se hur maxnivån vid 
315 Hz kan öka vid öka nde förmagnetisering medan 
distorsionen vid 200 nWb/ m samtidigt också ka n 
öka. I de fallen har man uppenbarligen passerat 
punkten för minimal distorsion i bandets magnetski
vor. 

Frekvensgång 
kan optimeras 

För att få ett mått på frekvensgången har vi mätt 
skillnaden i känslighet mellan 315 Hz och IS kHz. 
Den skill naden ger alltså ett mått på ba ndets plus 
spela rens frekvensgång. Frekvensgången kan så le
des justeras genom att ma n a npassa r förmagnetise
ringen , men man kan få sämre egenskaper i något 
annat avseende. Det rä tta vore i så fall att bygga om 
inspelningsförstärkaren. Enklare, och tillika prak
tiskt möjligt , är i stä llet att använda tonkontrollerna 
på förstärkaren vid uppspelning. Tyvärr följer dock 
tonkontrollerna sällan just den frekvenskurva som 
bandet får , så metoden är ganska dubiös. 

Om frekvensgå ngen är dålig och man vrider upp 
diskanten, får ma n dessutom en högre subjektiv 
brusnivå, vilket a lltså blir priset för den raka 
frekvenskurvan. 

Om, å a ndra sidan , bandet ger en diskanthöjning 
kommer en sänkt diskantkontroll att ge en lägre 
brusnivå . Det senare bandet ger alltså en bättre 
dynamik, som sku lle kunna utnyttj as ännu bättre 
med en bättre avpassad inspelningsförstärkare. 

Både maxnivån vid IS kHz och frekvensgången 
följer varandra mycket väl; en frekvensgång med 
hög känslighet vid höga· frekvenser ger hög utstyr
barhet vid höga frekvenser och omvänt. 

När det gäller järnoxidbanden har vi alltså mätt 
vid två olika förmagnetiseringsnivåer. I tabellen har 
vi sedan mä rkt ut den enligt vår uppfattning bästa 
inställningen. Den efterföljande beräkningen av 
dynam ik ä r seda n gjord för den inställningen . Ofta 
ligger kanske i verkligheten den bästa ins tällningen 
mella n de båda nivåer vi mätt vid, men skillnaderna 
mella n dem blir i så fall ganska små. 

I brus- och dynamikangivelserna har vi blott givit 
hela dB, eftersom decimalerna knappast är rele
vanta . - Det betyder också a tt skillnader på I dB i 
tabellen kan vara så små som 0,5 dB och ända upp 
mot 1.5 dB. 
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Brus och dynamik 
viktiga egenskaper 

Brusnivån är angiven i dB under 250 nWb/ m och 
är mätt som effektivvärde med vägningsfilter A 
enligt IEC-metoden. Det skiljer som synes inte 
mycket mellan olika band i detta avseende. De stora 
skillnaderna mellan banden i dynamikavseende 
ligger i stället i maxnivåerna . Tyvärr är det ofta så, 
att en hög utstyrbarhet för med sig en högre 
brusnivå som delvis äter upp dynamikvinsten . 

Dynamiken vid 315 Hz och 15 kHz har bildats 
som skillnader mellan maxnivån och brusnivån . 
Maxnivån har alltså tagits från den förmagnetise
ringsinställning vi valt som bäst. Alla brus- och 
dynamikvärden ä r angivna utan brusreduktion, som 
alltså kan förbättra dynamiken med ytterligare ca 8 
d B u pp mot lOd B vid höga frekvenser. 

Nivåbrus och kopieringseffekt 
sätter ner bandens prestanda 

Det är mycket viktigt att banden ger en jämn 
utsignal som inte fluktuerar i niv.å. Variationer här 
beror dels på bandets magnetiska egenskaper, dels 
på mekaniska förhållanden som anliggning mot 
huvudena. Vi ha r m~tt utsigna len efter inspelning 

Fig 2. Två kassetter med olika brumavskärmnings
kapacitet. Den övre kassetten har blott ett plåt
stycke i bandöppningens bortre vägg medan den 
nedre har hela öppningen inklädd med skärmplåt. 

vid lO kHz och noterat de variationer vi sett på ett 
visarinstrument. Med en sådan mätning missar man 
de allra snabbas te förändringarna, men får ändå en 
god bild av bandens egenskaper. Siffran i tabellen 
a nger det totala variationsområdet för signa len 
under ca 10 sekunders spelning. 

Kopieringseffekt är en viktig faktor när det gäller 
kassettband. Om magnetiserade bandvarv ligger 
intill varandra , kommer magnetbilden att överföras 
till intilliggande bandvarv '- Detta kan höras som 
både för- och efter-eko vid uppspelning. Detta 
fenomen märks vid låga frekvenser och blir mera 
märkbart ju längre man förvarar bandet. Hög 
temperatur inverkar också ogynnsamt. Vi har mätt 
en frekvens av 500 Hz som legat inspelad på ett 
bandvarv under 24 timmar i 20°C, så som DIN 
föreskriver. 

Eftersom kassettbanden är väldigt tunna, blir 
effekten ofta mera utpräglad här ä n hos vanliga , 
tjockare rullband. Skikten kommer helt enkelt 
närmare varandra när bandmaterialet är tunt. Vi 
ha r gjort de här mätningarna , liksom de övriga, på 
C90-kassetter. I RT 1978 nr I mätte vi några band 
av C60-utförande och fick överlag betydligt bättre 
resulta t. Den som under lång tid vill spara något i 
opåverkat skick på kassett bör därför i första hand 
använda C60-kassetter' 

Kopieringseffekten ger praktiskt en minskning av 
den a nvändbara dynamiken . I musik med varie
rande nivå, t ex klassisk musik, är det ga nska 
störande att höra en insa ts först svagt och sedan 
sta rkt. Eftersom vissa band ha r så låg kopierings
dämpning som ner mot 44 dB, får man en allvarlig 
begränsning av den annars goda dyna miken. Även 
här tycks det vara så, att goda och dåliga egenska-

per följ s åt: Hög dynamik verkar ofta föra med sig 
dålig kopieringsdämpning. 

Kassettens magnetskärm 
skall skydda mot brum 

Alla kassetter har en liten metallbit i uttaget för 
tonhuvudet. Metallbiten är tänkt att skärma av 
huvudet mot störande brumfält. Vi har mätt inver
kan av skärmningen genom att lägga ett kontrolle
rat störfält i närheten av huvudet och se hur mycket 
utsignalen förändras när kassetten läggs på plats. 

I de flesta fall konstaterade vi mycket liten 
inverkan av skärmen. All plåt är inte magnetiskt 
verksam! Några kassettyper utmärkte sig dock 
genom en betydande undertryckning. De hade 

. skärmen utformad som en kåpa i öppningen, och 
denna kåpa förefaller att vara mer effektiv än den 
enkla, raka plåtbiten. Tabellen anger hur många dB 
den konstlade brumstörningen sänktes när vi skär
made huvudet med kassetten i spelläge. 

I de flesta kassettmaskiner spelar detta med brum 
inte någon större roll. Det är ju bättre att se till att 
inga störande fält alstras än att i efterhand försöka 
skärma av dem, och det verkar de flesta fabrikanter 
klara mycket väl. Normalt spelar det alltså ingen 
roll om ma n har god skärmning i kassetten eller ej, 
men den som redan har problem med brum i 
spelaren kan pröva med en god kassett i detta 
avseende och höra om det gör någon effektiv verkan! 

Jämförelsepriser 
med stor variation 

Priset är den sista angiveIsen i ta bellen. Det pris 
vi ger dä r är ett ungefärligt cirkapris, som gäller för 
riket i stort utom för storstäderna. I dem råder mer 
eller mindre fullt krig på kassettprisfronten, och 
priserna där kan vara betydligt lägre ä n annars. 
Priserna är dessutom givna i slutet av augusti till 
början av september och kan därför komma att 
höjas redan innan detta RT-nummer kommer ut. I 
åtminstone ett fall har en sådan höj ning avisera ts, 
men vi ger här de tidigare priserna för jämförelsens 
skull. 

Vi har inte gett några siffror på kassetternas 
svajningsegenskaper. De mätningar vi gjort har 
visat högst svårtydda resultat! En kassett som 
fungerar bra på en maskin ger dåliga värden på en 
a nnan och vice versa. Inte ens på en billig, batte ri 
driven spela re av enklaste slag kunde vi av läsa några 
verkligt avgörande, strikt typbundna skillnader. 
Ofta fann vi större skillnader mellan olika exem
plar av sam ma typ än mellan olika typer. En bra 
kassettspelare ska ll enligt vårt förmenande kunna 
ge goda resultat med vilken kassett som helst av de 
här provade. 

I det hä r sammanhanget förtjänar det på pekas, 
att vi inte kunnat ange några värdeomdömen i 
tabellform över kassetternas rent mekaniska sta tus. 
Vissa iakttagelser har gjorts och de står att läsa om 
i kommentarerna till varje band . Emellertid har vi 
det generella intrycket , att motsatsförhållandet 
mellan skruvhopfogade resp svetsade kassetthöljen 
minskats något ; sena re rön och viss kritik tidigare 
mot båda slagen har tagits ad nota m. Vidare synes 
gä lla, att förut klandrad mekanik med fjädrar, 
filtk uddar och diverse spänn bleck eller foliefyllnad 
etc nu förbättrats så mycket (efter klagomål), att 
inga band skall behöva kärva fast eller gå ojämnt 
ryckigt över naven längre, i varje fall inte i 
norma lfa llet! 

För att göra några meningsfulla och underbyggda 
påståenden om va rje fabrikat härvid skulle, som 
inses, vi ha behövt mäta upp och skruva sönder 
något 100-tal exemplar av varje typ och det blir att 
driva testet in absurdum. 

Alldeles klart förekommer , som redan antytts, 
variationer inom samma tillverkares produktion av 
t o m samma kassettutförande, vilket kan bero på 
många saker: montaget , bandjämnheten, benägen
het för detaljer att falla ur läge, plastmassans 
jämnhet (skevhet), temperaturfaktorer vid lagring 
osv. ....... 

Allt är inte 100-procentigt perfekt , men här om ~ 3~ 
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PROBLEMLÖSARE 
FRÅN TEXAS INSTRUMENTS 

TI58 
En avancerad programmerbar räk
nare för alla användningsområden. 
Program minne med t:pp till 480 steg 
och dataminne med upp till 60 regis
ter. TI 58 har också Texas Instru
ments unika utbytbara programrno
duler som snabbt gör TI 58 till en 
specialräknare inom resp ämnes
område. Varje modul innehåller ca 
5000 programsteg (ca 25 program). 
Idag finns 11 moduler för olika äm
nesområden. Standardmodulen som 
medföljer innehåller program bl a 
för statistik, ekonomi och matema
tik . Laddare, ackumulator, väska 
och svensk programmeringshand
bok medföljer. 

TI 59. Som TI 58 men med upp till 
960 programsteg och upp till 100 
minnesregister. Och magnetkorts
läsare. Ca pris 1950:-
PC 100. Alfanumerisk skrivare för 
TI 58 och TI 59. Ca pris 1750:-

TI42MBA 
Underlättar korrekta beslut inom 
ekonomisk analys , budgetering, in
vesteringskalkyl, fastighetsinveste
ring m m. TI 42MBA beräknar in
ternränta för varierande betal
ningsflöde, nuvärde, slutvärde. An
tal perioder eller periodisk ränta för 
ordinär annuitet och utfallande an
nuitet. Dagar mellan datum, värdet 
av Obligationer eller inteckningar 
med engångsbelopp. Statistik, lin
jär regression och trendanalys. En
kel programmering i upp till 32 steg. 
Räknaren minns en serie tangent
nedtryckningar och kan repetera 
dem vid upprepade lika beräknin
gar. 12 separata minnen (exkl. be
räkningsregistren) . 
Ackumulatorer och laddare medföl
jer. 

TI51-ID 
För dig som behöver snabba och 
korrekta lösningar inom statistik, 
teknik, medicin, beteendeveten
skap, forSkning, utveCkling mm. TI 
51-III är mycket mångSidig. Avan
cerade matematiska funktioner 
som hyperboliska, logaritmiska, tri
gonometriska, potenser, fakulteter, 
m m. Statistiska funktioner som 
regressionsanalys med korrela
tionskoefficient, medelvärde, vari
ans och standardavvikelse. 12 sort
omvandlingsfunktioner. Koordinat
omvandling. 10 separata minnen, 
samtliga med fullständig aritmetik. 
Programmerbar i upp till 32 steg. 
Ackumulatorer, laddare och svensk 
bruksanvisning medföljer. 

TEXAS INSTRUMENTS ~ 
INNOVATÖRER INOM 

VAR DAGSELEKTRONI K 

4P TEXAS INSTRUMENTS 
Fack 100 54 Stockholm Tel. 08-23 54 80 

Informatlonstlanst 8 
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De första SOI11 köpte Hitachi MOS FET 
var våra konkurrenter! 
När Hitachi som första HiFi-tillverkare i världen presenterade en effektförstärkare med 
MOS FET-transistorer, väckte det sensation. 

I år har en enig japansk kritiker-jury i två olika tidskrifter haft Hitachi MOS FET-förstärkare 
på första plats. 

MOS FET-transistorn har tidigare använts för snabba reaktioner i dataelektronik, och har nu 
idemässigt utvecklats och förbättrats av Hitachi för användning inom förstärkartekniken . 

MOS FET-transistorns extremt snabba reaktion "hänger med" i musikens alla växlingar. 
Effektförstärkaren HMA-7500 på bilden har den otroligt låga distorsionen 0,02 % vid full 
uteffekt 2 x75 W över hela det hörbara frekvensområdet 20-20.000 Hz. 

38 RADIO & TELEVISION - NR 11 - 1978 
Informationst jänst 9 

vanlig transistor 

\f\J' 
Här ser Du skillnaden mellan en 
blixtsnabb MOS FET reaktion och 
en vanlig reaktion. 

HMA·7500 har dessutom uttag för 
dubbla högtalarpar. Har toppvärdes
visande uteffektinstrument. Ström
försörjning som är oberoende för 
vänster och höger kanal , vilket eli 
minerar överhörning. 
Den kostar nästan 4.000 kr, men är 
väl värd sitt pris. 

Perfekt anpassad till effektförstär
karen är förförstärkaren HCA-7500. 
Den är bland annat utrustad med 
3-stegs phono-förstärkare, dB-gra
derad volymkontroll , in - och ur
kopplingsbara tonkontroller med 
FET-transistorer och valbara bry t 
frekvenser. Perfekt anpassning till 
olika pickuper med belastnings- och 
kapacitansomkopplarna . 
Pris HCA-7500 ca 2.900 kr. 

Vill Du veta mer, så kan Du rekvi
rera vår HiFi-broschyr direkt från 
Hitachi, eller hämta den hos Din 
HiFi -handlare. 

" the professionals" är ett s tort antal s pecialutbildade HITACHI HiFi -återfö rsäljare 

HITACHI SALES SCANDINAVIA AB 
Box 7138 · 17207 Sundbyberg ' Tel. 08- 98 5280 



AGFA 

Agfa bidrar med två nya typer : Super Ferro 
Dyna mic I och Super Chrom . Det billigaste och 
enklaste ba ndet i sortimentet ä r Ferro Color som 
förutom glatt och trevligt fä rgade kassetthöljen och 
aska r ka n berömma sig av testets i sä rkl ass bästa 
kopieringsdämpning: 57 dB . N äs ta konkurrent 
kommer 3 dB efter . Övriga da ta ä r inte sä rskilt 
goda, men priset ligger också i den lägre klassen . 

ALARIC 

Har gör vi ett avs teg från pr incipen att ta upp 
enba rt märkesba nd. Ala ric ä r ett specia l märke som 
importeras till Sver ige aven hi fi- och bilstereofi rma 
för a tt sä lj as i vissa radioa ffä rer . Som jä mfö relse 
med de öv riga märkesba nden ka n det ka nske va ra 
av intresse. 

Tre typer föreligger: Proffs High Output , FM 
Super och det nya C rysta l. Alla typerna a rbeta r 
bäst vid DIN-förmagneti sering. Proffs High Output 
ger dä r ra k frekvensgå ng och en bra dynamik vid 
höga frekvenser. Den ha r också en tämligen god 
kopieringsdä mpning. Se lab. 

FM Super ger sämre da ta på a ll a punkter, men 
sä lj s ä ndå till högre pr is' Båda ba ndens priser ve rka r 
va ra tilltagna i överka nt ; för 18 och 19 kronor köper 
ma n betydligt bä ttre kassetter än dessa. FM Super 
visa r stora likheter, e lektri skt och meka niskt , med 
Son y Low Noise som sä ljs fö r 13 kr, vilket verka r 
va ra en mot kva liteten mera rimlig pris nivå. 

Det nya ba ndet Crystal ha r heller inga uppseen
deväcka nde da ta mer ä n en kopieringsdämpning 
som ligger över genomsnittet. U tstyrbarheten ligge r 
också bättre än hos de övriga Ala ric-ba nden. 

~ 36 
något gä ller, a tt man få r vad ma n beta la r för: Den 
som inyestera r några kronor mera i en syntes av 
både omsorgsfullt gjord " förpackning" och ett 
högkva lita tiv t magnetband , framstä llt under strikta 
betingelser, ha r goda cha nser till a tt bli bestående 
belå ten med köpet. 

Nu har vi alltså ta la t om hur vi ha r mätt banden 
och ka n därmed börj a redovisa resulta ten . 

Alla mätvä rden finn s sa mma nstä llda i tre ta bel
ler: en för jä rnoxidband , en för kromba nd (och 
deras gelika r) samt en för ferrokromband . Vi ska ll 
nu kommentera ba nden, märke för märke. 

Super Ferro Dyna mic I ä r dä remot ett mycket 
gott band i nera avseenden. Dyna miken 59 dB som 
vi mätt upp placerar det klart i topp bland järnban
den. Tyvärr dras betyget ner en smula av dåliga 
högfrekvensegenska per. 

Man ka n förbättra dem något genom att lå ta 
bandet ta lägre förmagnetisering än +2 dB, men då 
mister ma n något i dynamik vid lägre frekvenser . 
Bästa arbetspunkt torde dock ligga någonstans runt 
+ I dB för bästa tota lprestanda . Kopieringsdämp
ningen är ganska god, kan noteras . 

Agfas Stereo Chrom är i dag ett ga mmalmodigt 
band med blygsamma presta nda . Vi bör dock 
nämna brumavskärmningen, som ä r kl a rt bä ttre än 
hos nerta iet , och ett lågt pris. 

Agfas nya Super Chrom är då ett mycket intres
santa re band . Den goda brumskärmningen ha r det 
inte få tt ä rva frå n Stereo Chrom, men det ha r i 
stä llet en mängd a ndra goda egenska per. Magnet
beläggningen bes tå r av två skikt som sa mverka r och 
som resulta t får ma n ett band med en dynamik som 
ligger högst bla nd de provade ( till sa mma ns med 
Scotchs/3 M :s Master II) . Även dyna miken vid 

AMPEX 

Även Ampex ko mmer med nyhete r: G ra nd Mas
ter ä r ett nytt jä rnox id band och 20/ 20+Cr02 ett 
nytt kromba nd . 

I sortimentet ingå r också den tidiga re typen Plus, 
som kommer bäs t till sin rätt vid DIN-a rbetspunk
ten . Dä r gö r den rä tt bra ifrå n sig med 58 dB 
dyna mik vid låga frekvense r. Distorsionen vid 200 
nWb/ m ligger också på fa ll ande lågt. 

Grand Master ä r a lltså en nykomling i fa miljen. 
Det visade sig genas t va ra ett mycket bra ba nd som 
arbeta r bäs t vid låg fö rmag net isering. Dynamiken 
vid såväl låga som höga frekvense r li gger på topp 
och gör ba ndet till ett vä lbalansera t a lterna ti v till 

AUDIO MAGNETICS 

0 111 något band ,ka ll ut'1al1lna, till dct I'Oc/.: r a .\ l l' 
bör priset gå t ill X H E frå n Audio Mag netics. 
Vacker, fä rgglad låda. 

Plus ä r ett ba nd i absolut lägsta priskl assen - och 
har också data dä refter. Brusni vån ä r mycket låg, 
liksom även utstyrba rheten . Dyna miken ä r hä rmed 

Rl provar 
höga frekvenser ä r i topp med 38 dB. 

Tyvärr inta r bandet en sä rposition även när det 
gäller kopieringsdämpning: 45 dB placera r det 
mycket nära bottenrekordet! Här ser man ett typfall 
av då lig kopieringsdä mpning pa rad med hög utstyr
barhet, lågt brus och hög känslighet. - Känslighe
ten ligger f ö högst bla nd kromba nden och dess 
ekviva lenter. Det bör kunna komma enkla re spelare 
till godo genom a tt ma n inte behöver a rbeta vid fullt 
så höga nivåer fö r att få full magneti sering. 
Förmagnetiseringen svara r ungefä r mot vad ett 
vanligt Cr02-band ska ll ha till följd av skiktens 
inbördes avvägning. 

Se dock upp för problem med Dolby-kretsa rna ' 
Känsligheten ligger 2,5 dB över norma l ba ndets, och 
om maskinen ä r trimmad för ett sådant ka n ma n hä r 
få pumpningseffekter som stör . 

Carat heter Agfas Ferrokromba nd. På två punk
ter ha r det bä ttre da ta än konkurrenternas: Det ha r 
högre kopieringsdä mpning och bä ttre brumskärm
ning. 

Övriga da ta nå r inte riktigt upp till den höga 
standarden på övriga ferrokromba nd . 

åtskilliga a ndra . Vi mås te dock stä lla oss lite 
fr åga nde inför prissä ttningen . Ba ndet ha r ju knap
past mer än kommit ut på marknaden , och ma n 
kanske dä rför vänta r a tt priset kom mer a tt sjunka 
något frå n de aviserade 32 kronorna (,) fö r C90? 

20/ 20 + ä r en ga mmal beka nt, som tideri och den 
a llestädes nä rva ra nde " utvecklingen" sprungit 
ifrå n. Det a rbeta r liksom övriga Ampex-jä rnba nd 
vid låg förmagneti sering och ge r presta nda som inte 
överträffa r de för Plus. Detta till trots sä lj s ba ndet 
till högre pris än Plus. - En li ten braskla pp ka n va ra 
på sin pla ts hä r: De tre prover vi ursprungligen 
mätte på vi sade högst olika beteende, va rför vi 
ska ffade ytterli ga re prover (frå n butik ) . Även dessa 
va rierade ga nska kraftigt , och de redovisade vä r
dena ä r ett medel vä rde som möjligen kan va ra något 
fel aktigt. Ba ndet ä r i och fö r sig inte då ligt men det 
ä r helle r inte bä ttre än Plus, vilket vi hade vänta t. 
Va ria tionerna ä r svå rfö rkl a rliga då det gä ller en så 
erfa ren tillverka re. 

Ampex a ndra nykomling 20/ 20 + Cr02 är, som 
vä l ska ll fr amgå av na mnet , ett krom ba nd . Som 
såda nt ger det en mycket låg brusni vå som tyvä rr 
å tfölj s aven låg max ni vå vid 3 15 Hz. Dyna miken 
hamna r dä rmed en bi t under konkurrenternas på 
detta område. 

Fluktua tionerna i nivå vid 10 k Hz låg tyvä rr 
också bla nd de högsta vi mätte . Bra kopierings
dämpning dock för a tt va ra ett krom ba nd . 

låg, vi lket dessvä rre även kopie ringsdämpningen ä r. 
Bandet bör a nvändas vid en a rbetspunkt enl igt DIN. 

Sa mma gä ller för S uper, som har obetydligt 
förbä ttrade da ta på de nesta punkter . 

XHE ä r a ll tså mycket elega nt med sitt kl a ra 
plasthölje och små röda ba ndföra re inut i. Ba ndet 
a rbeta r i stort sett lika bra med hög som med låg 
förmag neti sering och ger en fö rnämlig dyna mik -
å tminstone vid låga frekvenser. Den goda dynami
ken uppnås inte så myc ket genom hög utstyrba rhet 
som genom låg brusnivå, vilket a lltså ka n gynna 
spela re med klena högni våegenska pe r. 

Vi hade vä ldiga problem med nuktua tioner i 
ni vå n på a ll a prover av X H E. Ideliga rengö ringa r av 
tonhuvudet va r nödvä ndiga för a tt få bandet a tt 
fungera . Till . hll t()Q vi ()" fö r a tt tvä tt a sjä lva 
bandet med bensin, och då fi ck vi ner va ri a tionerna 
till en rimlig nivå! 

Det förefa ller a lltså som om det fanns någon 
beläggning på ba ndet som behövde slitas bort inna n 
det gick a tt a nvä nda . Sa mma tendens fa nns f ö även 
på de a ndra ba nden frå n Audio Mag netics. Utred-
ningen ha r ä nnu inte kunna t påvisa vad som fä llts ut ........ 
över yta n. ~ 
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- J,3 - J,4 -21 2,8 -0,4 -2 
... , +5,5 -17 0,25 +2,1 + 1 

+0,3 +2,3 - 19 1,0 ° +0,2 

O + J,2 - 22 1,4 -2,3 - 0,8 

+0,6 + 3,9 - J9 0,79 + 0,3 +0,1 

+0,3 +4,2 - 22 0,28 -1,8 ° + J,S +6,J - J8 0,20 +0,7 + 1,2 
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+0,1 +3,5 -20 0,5 +2,2 - 0,8 

-J ° - 21 1,8 - 0,8 - 1,7 

° +2,2 - 20 1,1 ° - 1,5 

+0,5 +3,8 -11 0,40 +7 + 0,4 

-0,4 + 1,2 > 24 1,6 -3,7 -0,5 

+1 +4,4 - 19 0,63 ° +0,4 

- 0,5 + 0,5 - 22 1,9 - 2,3 -1 ,3 

-0,3 +0,3 - 22 1,8 - 1,S -1,9 

+0,2 +2,6 -18 0,79 + 1 -0,2 
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- 0,1 +2,0 - 21 1,1 - I -0,8 

+0,8 +4,4 -20 0,50 - 0,8 -0,6 

+ 1,3 +5,8 -18 0,40 + 1,3 + 1,2 

- 0,7 ° - 2J 2,2 - J,2 - 1,4 

-0,2 + 2,1 > 24 1,5 -3,2 -3,8 
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+ 1,2 < 24 1,6 -8,1 53 
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FERROKROMBAND 
Arbetspunkt enl DIN (Fe) + 3 dB Dynamik 
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Agfa Carat -0,2 +2,5 -20 1,4 - 1,5 58 61 38 0,6 so 6 

BASF Ferrochrome + 1,4 +6,6 -17 0,6 o 58 65 41 0,3 45 I 

Philips Ferro Chromium + 1,5 +6,7 -16 0,5 + 2 58 65 42 0,3 46 I 

Sc:otch Master III + 1,5 +6.4 - 19 0,6 -2,5 56 62 37 0,5 47 I 

Sony Ferrl-Chrome + 1,6 +6,3 -18 0,6 - 1,5 57 63 39 0,3 46 I 

KROMBAND OCH KROMEKVIVALENTER 
Arbetspunkt enl DIN Dynamik 
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Agfa Stereo Chrom -0,8 -1,5 > 30 3,0 -6.5 58 57 < 28 0,4 51 6 

Super Chrom +2,5 +4,8 -20 I, J -3,7 58 63 38 0,3 45 ° Ampex 20/20 + crO, -0,4 + J,J -25 J,8 - 4,5 58 59 33 05 SJ J 
BAS F Chromdioxid -0,4 +0,7 -24 J,9 - 4,5 57 58 33 0,3 49 J 

Chromdioxid Super + J,3 +4,0 -J9 J,O -0,2 57 61 38 0,2 47 J 
Fuji FX-II +0,3 +2,0 -25 1,6 - 4,4 57 59 32 0,2 47 I 
Hitachi UDEX + J,7 +4,4 26 0,8 6.2 56 60 30 O,J 52 J 
Maxdl UD XL II + J,7 +4,0 -24 0,9 -5,8 56 60 32 0,2 SJ J 
Philips Chromium ° + J,9 25 J,8 - 4,5 57 59 32 0,2 47 J 
Sc:otch Master II +2,3 +4,7 -23 0,8 + 5,6 58 63 35 0,3 44 J 
Sony Chrome -0,3 + J,5 -23 J,8 -2,5 56 58 33 0,2 49 J 
TDK SA + J,5 +4,3 -22 0,8 -2,6 56 60 34 0,2 Lf:! l 

Tabellerna visar mätvärden som vi fått efter mätningar så som vi beskrivit i texten. 
Järnoxidbanden har mätts vid två olika flrmagnetiseringsnivåer och vi har med rott märkt ut 
den nivå som ger bäst prestanda. Verkligt optimal nivå kan ofta ligga mellan våra mätnivåer. 

Data for den utvalda nivån har legat till grund for beräkning av dynamikangivelserna. 
Den som söker ettjärnoxidband for en viss flrmagnetiseringsnivå kan alltså lätt se i tabellen 

vilka band som ger bäst resultat. 
Krom- och ferrokrombanden har endast mätts vid en nivå. 
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BASF 

Gamla säkra kort kör man med i BASF:s lek: 
LH-bandet är väl knappast avsett att längre vara ett 
hi fl-band av hög klass och är det inte heller. Inga 
data utom möjligen en ganska god kopieringsdämp
ning är värda att nämna. Priset är också lågt. 

Super LH, däremot , .skall vara ett gott val för 
DIN-trimmade spelare. Det har också anständiga 
data i alla avseenden utan att höja sig över 
mängden. Bandet är praktiskt taget identiskt med 
det av DIN antagna norm bandet. 

Super LH-l skall användas med hög förmagneti
sering och ger då ungefär samma data som LH. 
Man får dock en lägre distorsion och ett litet 
diskantlyft, trots den högre förmagne tiseringen. 
Diskantegenskaperna blir därmed mycket goda 
både i form av känslighet och utstyrbarhet. Kopie
ringsdämpningen är dock märkbart sämre än hos 
LH-bandet. 

Två kromdioxidband erbjuder man också. Det 
billigaste och äldsta av dem är det som man kallar 
Chromdioxid, i den grå (eller som BASF själv säger: 
silverfärgade) asken. Bandet är ganska billigt , och 
däri ligger nog dess största förtjänst. Låg utstyrbar
het, hög distorsion och låg dynamik gör att det likt 
andra "gammalmodiga" kromband i dag måste 
finna sig överspelat. 

Chromdioxid Super är däremot ett mycket bra 
band, med 61 dB dynamik vid låga och 38 dB vid 
höga frekvenser. Då är också frekvensgången rak 
vid DI N:s arbetspunkt, vilket den inte är för något 
annat band i denna klass! De andra banden visar 
större fall vid 15 kHz. Vi har i tidigare tester 
kritiserat bandets dåliga kopieringsdämpning, och 
den är fortfarande ganska låg, men dessvä rre visar 
många av nytillskotten än vä rre siffror! 

BASF:s Ferrochrom ger utmärkta mätvärden på 
de allra nesta punkter. Bandet ger testets högsta 
dynamik tillsa mmans med Philips Ferrochrom, som 
det liknar på a ll a punkter utom priset, dä r BASF 
ligger tre kronor läg re! 

Bandet har också god dynamik (även vid höga 
frekvenser) och låg distorsion . Till nackdelarna hör 
en hög kopieringseffekt. Alla ferrokromband visar 
sämre jämnhet i återgivningen än de a ndra bandty
perna . Här spelar förmodligen svårigheter vid 
till verkningen av de två skikten in . 

I gruppen ferrokromband placerar sig ä ndå 
BAS F i toppen även i detta avseende. 

HIT ACHI/MAXELL 

.· \ ll Il ila ch lvLh :'\1axdl ar ,amma sa~ 1 llllverk
ningsskedet är ingen hemlighet. I Sverige sä lj s 
banden dock genom skilda kanaler. Våra mätningar 
visar god överensstämmelse, även om en del skillna
der kan konstateras. Dessa får sky llas på att vi mätt 
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EMI 
EM I:s tre band Standard , Super och Hi-Fidelity 

bör a lla användas vid låg förmagnetisering . 
Standard-bandet är ett lågpresterande sådant 

utan att därför ligga bland de sämsta. Högfrekvens
egenskaper och jämnhet i återgivningen är dock inte 
mycket a tt yvas över. Medioker helhet, alltså. 

Super-bandet är väl tänkt att vara bättre ä n så, 
men utstyrbarheten ä r faktiskt något lägre samti
digt som brusnivån är lite högre. Dynamiken halkar 
därmed ner någon d B, vilket knappast motiverar det 
högre priset. Frekvensgången är dock något förbätt 
rad och därmed också högfrekvensdynamiken . 

Hi-Fidelity ger däremot betydligt bättre pre
standa. Utstyrbarheten är väsentligt högre, vilket 
höjer dynamiken till 57 dB. 

FUJI 

Av Fujis tre band är två nya bekantskaper. Det 
gamla FL-bandet finns dock kvar som ett lågprisal
ternativ . Dynamiken är dålig, och övriga egenska
per placerar det definitivt i den budgetklass där det 
även prismässigt hör hemma. 

MEMOREX 

1' l.t -..l l. ld"rn.1 til l \l L·llh) rL'\ - ~.I"''''L·lk lll.1 .1\\1 l 'J I 
konstruktion från övr iga. Eleganta men inte , cirskilt 

ett begränsat antal kassetter, och de ger snarast ett 
mått på hur stor spridning man kan räkna med inom 
en och samma kassettyp. 

Hitachi Low Noise/ Maxell LN är ett lågpri s
band , men med goda data för att vara ett sådant. 
Bandet trivs bäst med låg förmagnetisering. 

UD har samma namn för båda märkena och är ett 
bra mellanklassband. Det skall användas med hög, 
"japansk" förmagnetisering för optimalt resultat. 
Den bästa arbetspunkten ligger dock lägre än de 2 

Högl'rekvcnscgcnskapcrna Ur även dc klart goda, 
liksom jä mnheten ä r förbättrad mot vad som gällde 
de tidiga re EM l-typernas. 

FX-I ha r vi placerat i DI N-fållan, men det kanske 
borde kunna brukas vid något högre förmagnetise
ring . Skillnaderna i prestanda blir dock måttliga. 
Vid DIN ger FX-I den bästa högfrekvensdynamiken 
bland järnbanden. Dynamiken vid låga frekvenser 
är l1)era medelmåttig, främst beroende på att 
bandet inte klarar av de extremt höga nivåer som 
andra moderna band gör. 

FX-II är ett nytt band i krom-gruppen. Det skall 
användas som kromband med hög förmagnetisering 
och 70 ILS tidkonstant men är uppbyggd med 
modifierad järnoxid . Resultatet blir ett band som 
prestandamässigt placerar sig mellan de "gamla" 
krombanden och de modernaste superbanden av 
krom och/eller järnoxid. Vad bandet saknar i 
jämförelse med de bättre banden är framför a llt 
högre utstyrbarhet. 

Dess bättre håller bandet ej heller det höga pris 
som följer med de mest högpressande superbanden. 
Det lägre priset kan då kanske motivera inköp, trots 
lägre prestanda . 

praktiska , anser vi. 
MRX2 arbetar bäst vid låg förmagnetisering och 

ger hyfsade mellanklassdata . Det ä r framför allt 
bristande högnivåkapacitet som sätter gränsen. På 
grund av detta får man också ganska hög distorsion 
redan vid måttliga nivåer. 

MRX3 ä r ett nytt band som ännu inte är prissatt. 
Det ger ungefär samma resulta t vid de båda provade 
inställningarna av förmagnetiseringen. Distorsionen 
blir dock något lägre vid den högre inställningen, 
varför vi rekommendera r den. Ba ndet ger ganska 
god dyna mik men kommer inte upp till den a bsoluta 
toppklassen. 

Brumavskä rmningen ä r sedan gammalt särklas
sigt god för Memorex och gäller hä r båda band ty
perna. De är också lika vad gäller jämnheten i 
återgivningen , men likheten ä r tyvärr inte av godo, 
eftersom de ligger bla nd de sämre banden. 

dB över DIN vi mätt vid . Kopieringsdämpningen 
förtjänar att nämnas som god. 

Hitachi UD ER/ Maxell UD XLII är ett högklas
sigt järnoxidband som också skall a nvändas vid hög 
förmagnetisering. Presta nda ligger på alla sätt i en 
absolut toppklass med hög känslighet, hög dynamik , 
stor utstyrbarhet och den bästa jämnhet i å tergiv
ningen vi mätt! Distorsionen vid nivå n 200 nWb/ m 
ligger också särklassigt lägst bland de provade 
banden . 

I kromgruppen finner vi även Hitachi UD EX / 
MaxelI UD XLII bland de bättre banden . Känslig
het och högnivåegenskaper ligger på topp liksom 
jämnhet i å tergivningen . Även kopieringsdämp
ningen är hög. När det gäller dynamik överträffas 
bandet dock av nera and ra typer. Detta beror 
främst på bandets brusnivå, som ligger bla nd de 
högsta . 

Vi har noterat en ski llnad i prissättningen mellan 
Hitachi- och Maxell-ba nden . De uppgifter vi fått 
peka r på att Hitachi-banden skulle vara något 
dyrare, men priserna gäller här som i övrigt med 
sta rka reservationer: Stora va ri a tioner förekommer . 
Här lönar sig att leta! 



Dual har upphävt 
tyngdlagen för att skona 

. dina skivor. 

Dual har 6 st hi-fi spelare i prisklasser jrrln 900:- . Med rem- eller direktdrijt samt med eller utan automatik. 

Informationstjanst 10 

Den viktigaste komponenten i en skiv
spelare är tonarmen. Det är efter dess 
egenskaper du skall välja hi-fi spelare. 
Allt annat prat om direktdrivning eller 
remdrift, typ av upphängning etc är se
kundärt. Det är saker som man bara skall 
kräva att de fungerar. Precis som brom
sarna på en bil. Här kan du se de väsent
ligaste skillnaderna mellan Duals tonarm 
och andra: 

Som du vet skevar de flesta skivor vid 
avspelning, aven eller annan anledning. 
Det gör att pickupnålen utsätter skivspå
ret för enorma krafter, i värsta fall ända 
upp till flera kilos tryck - om man har en 
vanlig balanserad tonarm. 

Dual däremot, har med en avancerad 
teknik lyckats upphäva tyngdlagen. Ton
armen är i sin tyngdpunkt upphängd i ett 
kardanlager med fyra kombinerade nål
spets- och rullager. Dessa ger minimal 
friktion i både vertikal och horisontell 
ledd. Det innebär att tonarmens massa 
blir helt balanserad' i alla rörelserikt
ningar. 

Nåltrycket åstadkoms endast genom 
en precisionsfjäder. Det gör att nålen får 
ett konstant rätt tryck, oavsett om skivan 
är skev eller om hela skivspelaren lutar. 
Dessa egenskaper gör att ljudåtergiv
ningen blir bättre på en Dual-spelare. 
Man skonar också både skivorna och 
nålen, som inte på långt när utsätts för 
samma slitage. 

Ytterligare en skillnad. 
Dual har som enda skivspelarmärke 
anti-resonatorer för att motverka att 
motorns ljud fortplantas och förstärks via 
pickupen eller tonarmen. 

Gå in i en affär och be att få en 
Dual-skivspelare demonstrerad. Du 
kommer varken att tro dina ögon eller 
öron. 

Marknadsförs och distribueras av 
AK TIE BOL A GET 

ELEKTIlIIHII'", 
Box 3005. 17103 Solna. Telefon 08·82 02 SO. 
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PHILIPS 
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.i SUPERFERRITE I 

Sortimentet omfattar tre typer, varav Superferri
ten är rela tivt ny. Typerna lär förbättras kontinuer
ligt, liksom på många andra håll. 

SCOTCH 

Allt 'är nytt hos 3M. Till och med lågprisba ndet 
High Energy har kostats på en ny, skruvad kassett, 
som fö refaller betydligt mera driftsäker än den 
tidigare limmade . Naturligtv is är det inte limningen 
eller skruvningen som avgör kassettens prestanda 
utan förbättringa rna ligger på ett a nna t plan. Vi 
tackar dock fö r skruvningen som Scotch nu övergå tt 
till i a lla sina kassetthöljen. Ba ndet i High Energy
kasse tten är detsamma som tidigare. Det ge r över 
lag ve ttiga prestanda till mycket lågt pris. 

Master I är ett järnoxid ba nd för anvä ndning vid 
hög förmagnetisering . Dynamiken ä r fört räfflig: 59 
dB placerar bandet i toppen av järn ba ndsgru ppen. 
Dyna miken uppnås genom mycket hög utsty rba rhet 
som kompenserar brusnivån vi lken faktiskt ligger 
högst bla nd de provade banden! En sänkning av 
brusnivån skulle förbättra dynamiken drama
ti sk t ... 

En sådan sä nkning som inte påverkar de a ndra 
parametra rna ogynnsamt är dock en ga nska omöj lig 
uppgift att genomföra. För a tt ma n ska ll få bättre 
högfrekvensegenskaper bör ba ndet anvä ndas nå
gonstans i närheten av + 1 dB över DI N-fas tstä lld 
förmagnetiseringsnivå . 
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Fem nya bandtyper lanserar Philips i höst. Av 
dem ä r typen Ferro billigast och enklast. Det bandet 
skall drivas vid DIN-nivån på förmagnetiseringen 
och ger då hyfsade presta nda i lågprisklassen. 

Super Ferro är tänkt för mera kva lificerat bruk på 
spelare med låg förmagnetisering. Utstyrbarhet, 
högfrekvensegenskaper och dyna mik är goda utan 
att vara uppseendeväckande men kan antas vara 
klart prisvärda i det här fallet. 

Betydligt mera uppseendeväckande är däremot 
Super Ferro I. Kassetten skall a nvändas med hög 
förmagnetisering och ger då alldeles utmärkta 
resulta t! Dynamiken är faktiskt högst bland de 
provade jä rnoxidbanden med 61 dB! Utstyrbarhe
ten är mycket stor och distorsionen låg. 

Tyvärr är inte högfrekvensegenskaperna riktigt i 
klass med det övriga. Vi har noterat dålig dynamik 
vid de högsta frekvenserna, något som bör kunna 
förbättras om man sänker förmagnetiseringen en 

Hi fl är ett typiskt lågprisband, men även sett som 
ett sådant ger det ganska måttliga prestanda. 
Dyna miken är låg, främst på grund av låg ma xnivå. 

Optima är ett kla rt bättre band på alla punkter. 
Det bör a nvändas med låg förmagnetisering och 
presterar då 58 dB i dynamik. - Högfrekvensegen
skaperna är dock skrala . 

Superferrite bör användas vid högre förmagneti
sering än DIN men kanske inte vid så hög nivå som 
de + 2 dB vi mätt vid. En sänkning skulle förbättra 
egenskaperna vid hög frekvens , även om ma n kan 
ta ppa någ ra tiondels dB i dynamik vid låga frekven
ser. Vid +2 dB förmagnetisering ger det 59 dB, 
vilket placerar ta pen bland de bästa med högsta 
värdena . 

Den höga dyna miken uppnås genom en kombina
tion av hög utstyrba rhet och lågt brus. Varken 
utstyrba rheten eller bruset i sig är särskilt märkvä r
diga som isolerade mätvärden, men kombinationen 
är väl avvägd och ger gott resultat. 

Master II är ett kromliknande ba nd som tillsam
ma ns med Agfa Super Chrom dela r tä tpla tsen när 
det gäller dynamik i den klassen. Här ha r man både 
högs ta dyna mik och bäs ta utstyrba rhet. 

Högfrekvensdyna miken är dock något lägre än 
Agfas, men kan korrigeras med förmagnetiseringen . 
Kopieringsdämpningen ä r dess värre också besvä
ra nde låg med 44 dB . 

Master III kännetecknas av hög utstyrbarhet -
och hög brusnivå. Resulta tet blir ett bra ferrokrom
band, som dock inte placerar sig i den absoluta 
toppen . Dynamiken vid såväl låga som höga fre
kvenser ligger ett par dB under de bästa konkurren
ternas vä rden . 

Hur som helst, en fin förnyelse frå n 3M över hela 
linjen. 

TDK 

del. Vid DI N-nivån blir dock distorsionen högre och 
utstyrningsegenskaperna lägre, varför ma n bör 
sta nna någonsta ns på ha lva vägen för bästa ba la ns. 

Philips Cromium heter ett nytt krom ba nd av 
konventionellt snitt. Det placerar sig i de flesta 
avseenden ganska medelmåttigt mella n "gammal
modiga" kromba nd och de modernaste superba n
den . 

Ferro Cromium likna r som nä mnts BASF:s mot
svara nde typ väldigt mycket. Ma n kan ka nske 
spekulera i vem som tillverkar vad? Det intressan
tare för konsumenten är ju dock möjligheten om 
ha n/ hon kan köpa den ena eller andra typen till ett 
bätt re pris. 

Skillnaderna är hel t försumba ra, och Ferro C ro
mium ligger därmed på klart delad förs ta pla ts när 
det gäller a lla pa rametra r, utom kopieringsdämp
ning, där bandet tar ledningen i a ndra riktningen så 
att säga, med sämsta värdet i gruppen ... 

SONY 

Det är nu flera år sedan Sony lanserade något 
nytt ba nd , och de gamla, som sta rkt uppmärksa m
mades, börjar bli en smula akterseg lade i den hå rda 
konkurrensen, som de tvivelsutan uppa mmat. 

Low Noise-ba ndet a rbetar vid DIN-punkten och 
ger medelmåttiga presta nda. 

HF arbeta r vid samma nivå på fö rmagnetise
ringen och ger bättre vä rden på a lla punkter. Det 
placerar sig ganska a nsprå kslöst i medelklassen. Ett 
bra bruksband i allmänhet. 

Sonys Chrome ha r a lltid a nsetts vara bra. och det 
har na turligtvis inte blivit sämre med tiden . Kon
kurrenterna ha r dä remot blivit betydligt bätt re. 
Man ka n a lltså köpa betydligt bättre ba nd i klassen 
i dag, dock till högre pris. Son y- bandet är det 
billigaste enligt vår lista. En låg utstyrba rhet och 
hög brusnivå ger ett mindre gott dyna mikresultat. 

Ferri-Chrome ger en dynamik som ligger under 
toppba ndets. men ski llnaden är mycket liten. Ut
sty rbarhet, känslighet och distorsion ä r praktiskt 
taget identiska med övriga goda ferrokrombands . 
men brusni vån ligger hos Sony högre och drar ned 
dynamiksiffran något. 

Sist kommer TDK. men det är helt av a lfa betiska 
skäl. Låg prisba ndet Dynamie är som låg prisba nd 
bruka r vara : inga värden att yvas över och inte a tt 
skämmas för heller. Kva liteten är jä mn och god . 
också meka niskt. 

AD ä r ett intressa nt ba nd som kommer upp i 58 
dB dyna mik när det ges en förmagnetisering som 
överst iger DIN med 2 dB. Samtidigt ha r ma n en i 
sammanha nget förträ fflig högfrekvensdyna mik på 
35 dB! Om blott utstyrba rheten kunnat höjas något 
mer skulle ba ndet varit i absolut toppklass . Men det 
gäller ka nske a lla ba nd : Skulle de blott va ra bätt re. 
så vore det bä tt re . .. ! 

SA, slutligen. ä r TDK :s kromekviva lent. Ba ndet 
har hög utstyrba rhet men dess värre en högre 
brusnivå än genomsnitten . Dyna miken blir därmed 
god, men hamna r inte i a bsolut topp. Intressant hur 
som helst. 

En ökande mängd kassettdäck verka r numera 
lä mna tillverka rna i Japa n intrimmade för något ........ 
TDK-ba nd. har vi funnit. • .......-



PIONEERS MYA'I4· 
ÄR SENSATIONELL 

• .. •• -- ~ 

Den vänder automatiskt efter att ha 
spelat första sidan. 7 + 7 = 14. Den 
vänder igen om "Repeat"-knappen är 
intryckt. Och igen, så länge du själv 
vill. En evighetsmaskin. 
Formatet är ovanligt. Teknologin är 
revolutionerande. Designen är ena
stående. För rackmontage passar den 
som handsken. Och den är perfekt att 
stapla tillsammans med dina övriga 
komponenter. 
Den direktdrivande servomotorn alst
rar sin egen frekvens och korrigerar 
kontinuerligt bandhastigheten. Vilket i 
praktiken innebär att svaj inte existe
rar. Dessutom kan du själv ställa in 
hastigheten inom ett helt tonsteg. 
Och pitchkontrollen ser till att dina 

egna inspelningar alltid blir perfekt 
stämda, även om originalinspelningen 
inte var det. 
Inspelningsfinessen "Rec mode" är 
din bästa säkerhet för att aldrig mi~sa 
en inspelning. 
Ljudtekniskt uppfyller den vad du har 
rätt att begära aven professionell 
rullbandspelare. 
Driftstekniskt uppfyller den vad du har 
rätt att begära aven Pioneer-produkt. 
Som bevis på hållbarheten medföljer 
Pioneers funktionscheck. Ett kvitto på 
att apparaten är i samma skick som ny 
5 år efter köpet. En evighetsmaskin. 

Pioneer RT -707 säljs enbart av fack
utbildade hifibutiker. 

CJ.D PIONEER® 
PIONEER ELECTRONIC SVENSKA AB 
Lumavägen 6, 10460 Stockholm, Tel. 08 / 2312 50 
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SAMMANF A TTNING 
Vilket ba nd skall man nu välja? Det beror 

naturligtvis på en mängd faktorer . Vi utgår 
dock här från att ekonomin inte spelar avgö
rande roll och a tt man eftersträvar högsta 
möjliga kvalitet på återgivningen. En mängd 
applikationer ställer ju inte just dessa krav, 
och man bör alltså optimera pris och pre
standa på bästa sätt. När det gäller att få ut 
det maximalt möjliga av si n a nläggni ng är 
ma n främst intresserad av att välja tekniskt 
bästa kassett. 

Det finns ju då till att börja med tre 
huvudgrupper a tt vä lj a mellan, nämligen järn
oxid, kromdioxid och ferrokrom . Varje grupp 
ha r sina förespråkare och sina egenheter . 

Dynamiken är ju a lltid ett problem i kas
settspela re. Högsta dynamik får man med 
ferrokromba nd i allmänhet. Ferrokrombandet 
kombinerar egenskaperna från järn och krom 
på ett lyckat sätt utan att innebära fö r mycket 
kom promiss numera. 

Problemet är dock att göra kombinationen 
på ett sådant sä tt att båda slagens oxid arbetar 
någorlunda optimalt. Tyvärr får man på de 
flesta spelare en svacka i frekvensgången i 
mellanregistret med ferrokromband , och detta 
kan ge en kanske speciell karaktär åt ljudet. 
Vissa däck förefaller at t klara av detta bättre 
än andra . Ferrokrombanden har i regel också 
mera uttalad kopieringseffekt än andra band
typer. 

Svå righeterna med ferrokromband är fram
för allt att järnoxiden i regel får för hög 
förmagnetisering och kromskiktet för låg. 
Detta påverkar såväl frekvenskurvan som 
distorsior.en vid olika frekvenser ogyn nsamt. 

Men fördel a rna är betydande och bandty
pen intressant. 

Krombanden har vid en jämförelse bättre 
frekvensgång men i regel något högre distor
sion och sämre högfrekensdynamik. Banden 
arbetar dessutom med mycket höga nivåer i 
magnethuvudena, och detta begränsar deras 
prestanda i många kassettdäck . Speciellt ger 
kombinerade in- och avspelningshuvuden av 
ferrit problem härvidl ag . 

J ärnba nden ger, genom en a nnorl unda fre
kvenskompensering, en högre brusnivå. Den 
motvägs dock ofta av högre utstyrbarhet, så 
att dynamiken nästan kommer upp i nivå med 
krombandens. 

Högfrekvensegenskaperna hos jä rnoxid
banden är egentligen mycket sämre än krom
bandens, men genom den lägre tidskonsta nten 
utnyttj as bandet annorlunda: man lägger helt 
enkelt in krombandets förbättrade prestanda 
som dynam ikvinst, enkelt uttryckt. 

Järnoxidbanden och arbetspunkten 
För jä rnoxidbanden gäller, att den optimala 

a rbetsnivå n var ierar liksom inställningen av 
förmagnetiseringen hos appara terna på mark
naden. Vi har fö rsökt dela upp banden i två 
grupper med avseende på förmagnetiseringen , 
men gränserna är mycket vaga. 

Ur tabellen med mätresultat kan man se 
vilken nivå vi föredragit att dri va de olika 
banden med . Den som vet med sig a tt ha en 
spelare med nivå mellan DI N och +2 dB , kan 

. . bilda sig en uppfatt ning om hur ba nden beter 
sig genom att jämföra båda varianterna. 
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Fig 3. Stilrenast bland kassetterna tycker vi att 
Audio Magnetics XHE är. Det glasklara höljet 
med röda band förare ger ett sobert elegant intryck. 

De allra bäs ta banden av jä rnoxidtyp finner 
vi bla nd dem som kräver hög förmagnetisering 
i något varierande grad . 

Främst skulle vi vi lja sätta Agfa Ferro 
Dynamic l, Hitachi UD ER / MaxelI UD XLII, 
Philips Super Ferro l, Pyra I Superferrite och 
Scotch Master I. 

Av dessa ger Philipsba ndet högst dynamik 
vid låga frekvenser, tätt följt av Hitachi / 
MaxelI som dessutom har något bättre kopie
ringsdämpning. Hitachi / Maxell .har även nå
got bättre högfrekvensegenska per än Philips
produkten, som dock ka n förbättras genom att 
man optimerar förmagnetiseringen. 

De övriga "banden i denna toppgrupp har 
ytterl igare något lägre dynamik, som dock 
fortfarande ligger mycket högt. Skillnaderna 
inom gruppen är i de flesta fall små, och här 
kan trimning, a pparatkonstruktion och sprid
ning i egenskaper betyda mer än sj älva sortva
let. 

Audio Magnetics XHE får också anses höra 
till denna grupp, om än med viss tvekan, efter 
våra erfarenheter med nedsmutsning av ton
huvuden . 

För den som har ett däck med förmagneti
sering enligt DIN finn s inte så stort sortiment 
att välja mella n. Naturligtvis kan ma n an
vända ovanstående typer även med lägre 
förmagnetisering, men man får då dels något 
lägre dynamik, i en del fall högre distorsion 
och framför a llt stort diskantlyft i många fall. 
Diskantlyftet ka n alltså nödtorftigt korrigeras 
med tonkontrollerna, och man får då även en 
viss nedtoning av brusnivån. Det kanske bästa 
bandet som är optimerat för låg förmagneti
sering är Ampex Grand Master. Det kostar 
dock 32 kr men ger utmärkta resulta t. Agfas 
Super Ferro Dynamic I ger också påtagligt 
fina resultat vid den lägre nivån om man 
tillå ter frekvenskurvan a tt höjas något. 
Sa mma, eller i stort samma, gäller Audio 
Magnetics, Philips Super Ferro l , Pyral Super
ferrite, vilka a lla ger måttliga lyft men då med 
bibehå llen god dynamik. 

I klassen under dessa band fi nns också 
må nga verkligt tillta lande koncept. Se tab! 

Dynamik viktig - men ej ensam 
Observe ra, att skill naderna mellan de upp-

räknade typerna och övriga i många fa ll ä r 
rä tt minimal. Den totala dynamikskillnaden 
mell an bästa och sämsta band i samma nstä ll
ningen är 9 dB . Om vi listar a lla band i 
ordning efter fa llande dynamik och inte tar 
hänsyn till övriga egenskaper får vi följande 
rangordning : 
Philips Super Ferro I 61 dB 
Hitachi UD ER/ Mäxell U D XLII 60 dB 
Agfa SFD I 59 dB 
Ampex Grand Master 59 dB 
Audio Magnetics XHE 59 dB 
Pyra I Superferrite 59 dB 
Scotch Master I 59 dB 
Ampex Plus 58 dB 
Audio Magnetics MRX2 58 dB 
Ph ilips Super Ferro 58 dB 
Pyra I Optima 58 dB 
TDK AD 58 dB 
Alaric Crystal 57 dB 
EMI Hi-Fidelity 57 dB 
Fuji FX-I 57 dB 
Hitachi / Maxell U D 57 dB 
Alaric High Output 56 dB 
Ampex 20/ 20+ 56 dB 
Audio Magnetics Plus 56 dB 
BASF Super LH 56 dB 
BASF Super LH-I 56 dB 
Audio Magnetic Super 55 dB 
EMI Sta ndard 55 dB 
Hitachi / Maxell LN 55 dB 
Audio Magnetics MRX2 55 dB 
Philips Ferro 55 dB 
Scotch High Energy 55 dB 
Sony HF 55 dB 
TDK Dyna mic 55 dB 
Alaric FM Super 54 dB 
EMI Super 54 dB 
Sony LN 54 dB 
BASF LH 53 dB 
Fuji FK 53 dB 
Pyral Hi fi 53 dB 
Agfa Ferro Color 52 dB 

Märk väl a lltså, att listan endast gäller 
dynamik, och det blott vid låga frekvenser! 

ågon rangordning för "bäs ta kassett " total t 
i gruppen avses a lltså inte. 

Dynamiken är ju dock en mycket viktig 
parameter , så det kan vara av intresse a tt se 
hur banden grupperar sig i detta avseende. 

Som vi tidiga re påpekat bör skillnader på 
någon enda dB inte betra ktas som på något 
sätt avgörande. Toleranser i tillverkningen , 
och framför a llt skillnader mellan olika appa
rater , ja t o m olika exemplar av samma 
spelare, kan ge omkastningar mellan närlig
gande typer i listan. 

Högfrekvensdynamiken - kassetternas svaga 
punkt 

Högfrekvensdynamiken följer norma lt 
ganska väl frekvenskurvan, och kassett me-
diets akilleshäl ä r ju just dynamiken vid höga 
frekvenser. Begränsningarna här yttrar sig 
som matta och "trötta" tra nsienter, vilket ka n 
konstateras om man t ex jämför med en god 
grammofonskiva . Bland de bättre banden i 
detta avseende och som sa mtidigt ha r anstän-
diga egenskaper i övrigt kan vi nämna Ampex 
Grand Master, Ampex 20/ 20 +, BASF Super ........ 
LH-I, Fuji FX-I och TDK AD. ....... 
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Fig 4. Master-kassetternafrdn 3M har fdtt helt 
nya, skruvade kassetthöljen. Av spriingskissen 
framgdr hur mekaniken byggs upp med glidfolier, 
roterande brytaxlar ochfiltkuddefor anliggningen. 

Med en noggrant avpassad förmagnetise
ring kan man dock få goda egenskaper från de 
flesta band, men i en del fall då på bekostnad 
av distorsionsnivå och, eventuellt, lågfre
kvensdynamik. Här får man mycket stora 
skillnader mellan olika trimningar och tonhu
vud / inspelningsförs tärkarkonstruktioner! 

Här gäller också beträffande dynamiken att 
en del spelare inte är kapabla att svara mot de 
mycket höga inspelningsnivåer en del järnox
idband kräver för att ge full magnetisering. 
Upp till 7 dB över DIN:s referenspunkt 250 
nWb/m har vi mätt! Ofta paras den höga 
utstyrbarheten med förhöjd känslighet, men 
inspelnings nivån blir likafullt hög. Om man 
inte kan utnyttja bandets högnivåegenskaper 
optimalt, sjunker naturligtvis värdet på den 
uttagbara dynamiken! Problemet är inte så 
uttalat när det gäller järnband utan kommer 
mera in på krombanden med deras högre 
förmagnetisering, som måste rymmas inom 
huvudets kapacitet. 
Krombanden med gelikar 

Vi har alltså mätt krombanden och ekviva
lenterna därtill vid förmagnetisering enligt 
DIN . De flesta band ger också lägst distorsion 
vid den nivån ungefär, men speciellt banden 
med modifierad järnoxid ger bättre frekvens
gång och högfrekvensdynamik vid lägre vär
den. Om vi betraktar dynamik som en intres
sant parameter kan vi ge följande rankinglista 
i ordning efter fallande dynamik: 
Agfa Super Chrom 
Scotch Master II 
BAS F Super Chrom 

63 dB 
63 dB 
61 dB 
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Hitachi UD EX/Maxell UD XLII 60 dB 
TDK SA 60 dB 
Ampex 20/20+Cr02 59 dB 
Fuji FX-I1 59 dB 
Philips Cromium 59 dB 
BASF Crom 58 dB 
Sony Chrorne 58 dB 
Agfa Stereo Chrom 57 dB 

Här ser nu ut att föreligga en betydande 
dynamikskillnad mellan bättre och "bara" bra 
band. Tyvärr följer nu kopieringsdämpningen 
i stort 'sett en omvänd kurva . Vi kan för 
jämförelsens skull göra en lista som i stället 
visar kassetterna i ordning efter kopierings
dämpning: 
Hitachi UD EX/ Maxell UD XLII 52 dB 
Agfa Stereo Chrom 51 dB 
Ampex 20/20+Cr02 51 dB 
BASF Chrom 49 dB 
Son y Chrorne 49 dB 
TDK SA 49 dB 
BASF Super Chrom 47 dB 
Fuji FX-II 47 dB 
Philips Cromium 47 dB 
Agfa Super Chrom 45 dB 
Scotch Master II 44 dB 

Den goda dynamiken hos många band äts 
alltså upp aven sämre kopieringsdämpning. 
Hitachi/Maxell-banden är en god kompro
miss här i dynamikavseende, men valet måste 
givetvis styras också av musiktyp och andra 
liknande överväganden. 

Här gäller även i extremt hög grad att 
däckets egna prestanda inverkar på dynamik-

Fig 5. Memorex har en alldeles egen ask till 
kassetterna. Den iir forvisso snygg och stabil, men 
svdr att handha eftersom den frdngdr den övriga 
standard som finns. 

siffrorna. På grund av mycket hög förmagne
tiseringsnivå får många kombinerade tonhu
vuden svårt att handskas med signalerna på 
ett tillfredsställande sätt. De flesta band i 
gruppen skulle må bra aven smula lägre 
förmagnetisering än DIN:s för att ge goda 
högfrekvensegenskaper och det skulle i så fall 
underlätta nivåproblemen. Samtidigt ökar då 
distorsionen medan dynamiken minskar nå
got. 

Scotch Master II har den högsta känslighe
ten i gruppen och kräver alltså inte så hög 
inspelningsnivå för att fungera väl. BASF 
Super Chrom har däremot relativt låg känslig
het och kräver omutligt hög förmagnetisering! 

Därmed ställer det bandet mycket höga krav 
på spelaren för att ge sitt bästa uppnåeliga 
resultat. 

När det gäller högfrekvensegenskaper ger 
både Agfa och BASF Super Chrom oslagbara 
resultat. Skillnaden mellan dem och de övriga 
typerna är markant vid samma förmagnetise
ring. 

Ferrokromband mycket lika 
Ferrokrombanden visar inbördes mycket 

likartade egenskaper . Typerna som förekom
mer är ju heller ännu inte så många . Ena 
handens fingrar rymmer dem alla! Vi kan 
även här göra en dynamiklista för jämförelse: 
BASF Ferrochrom 65 dB 
Philips Ferro Cromium 65 dB 
Son y Ferri-Chrome 63 dB 
Scotch Master III 62 dB 
AgJa Ca rat 61 dB 

Aven här gäller att hög dynamik tycks föra 
med sig hög kopieringseffekt som komplicerar 
sökandet efter bästa dynamikområde. 

Om man undantar kopieringseffekten är 
BAS F och Philips klart bästa band i denna 
grupp, men skillnaderna är alltså inte stora . 
Agfa har ju kommit ut med både ett nytt 
järnoxidband och ett nytt krom band , och vi 
kanske kan vänta även ett nytt ferrokromband 
från Leverkusen. Nuvarande Carat intar dess 
värre ingen hedrande position i denna sam
ling. 

Bandkassetter - men hur länge? 
Detta om nutiden. Låt oss bara sluta med 

några ord om framtiden, och låt oss då kasta 
alla reservationer och drömma friskt : 

Vad som står omedelbart inför att lanseras 
är Scotch nya Metafine-band, som alltså 
bygger på rena metall partiklar i stället för 
oxid , som nu används. Flera fabrikanter håller 
också på med konceptet. Philips, BASF och 
Fuji har nämnts, men det finns fler . TDK t ex 
som gör Nakamichi-tapen. 

Med den nya generationen kassettband har 
man förmodligen nått så långt det är ekono
miskt vettigt att gå med nuvarande magnet
bandteknik och analog uppteckning. Vi kan ha 
fel, men vi tycker oss skymta en teknik med 
någon form av magnetupptecknat, digitalt 
ljud som skulle kunna realiseras som hemtek
nik och bli tillgänglig även för amatören. Då 
försvinner alla de problem vi i dag brottas 
med: svaj , kopieringsdämpning, överhörning, 
modulationsbrus osv. Naturligtvis tillkommer 
andra svårigheter, men de bör ligga på en 
långt lägre nivå än i dag. 

Trots dessa framtidsutsikter vill vi gärna tro 
att det är ett övergångsskede att använda 
magnetband för den digitala lagringen. Pri
serna på halvledarminnen går stadigt ner, 
samtidigt som packningstätheten går upp. 

Den framtida inspelningsapparaten kanske 
i stället för kassettband rymmer ett socker
bitsstort, digitalt minne, helt utan rörliga 
delar och med utrymme för någon . timmes 
stereoljud med 100 dB dynamik ... minst! 

Kanske ja, men än kan nog bandfabrikan
terna känna sig ganska lugna och under tiden 
får vi försöka klara oss med vad kassettbanden 
i dag kan . Det är inte litet! B H 
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få en verkligt avancerad an-

1~lnni~ i "tungviktsklassen" till ett i förhållande 
ti litet och prestanda överraskande lågt 
pris! Det rör sig om en hel serie - Luxor 
Professionai - med enheter som även den 
mest kräsne musikkännare och hifi-entusiast 
kan vara stolt över. 

I Luxor Professionai ingår 3 kompletta paket: 
2xlO W FTC, pris ca 9.000:-. 2x50 W HC, 
pris ca 6.600:-. 2x35 W FTC, pris ca 6.000 :-. 
I samtliga paketpriser ingår även en elegant 
stereomöbel ! 

Se och lyssna på Luxor Professionai ! 
En ljudupplevelse väntar dig! 

Luxor Professionai 2 x lO W HC 
SKIVSPELARE 9381 . frontmanövrerad. remdriven. Svaj endast 
0.10%. Avancerad piCk-up. Ortofon FF 15 EO MK II. 

EFFEKTFÖRSTÄRKARE 7082A med mycket låg distorsion 0.09% . 
Dubbla bas- och diskantkontroller. Omkopplare för bandkopiering. 

TUNER 7082T. högkänslig, FM mono/stereo 1,9/20 ,IV med MV 
och FM-snabbval för 5 förinställda stationer . 

KASSETIDÄCK 9284, frontmatat, med Sen-Dust tonhuvud för 
bästa ljud . Frekvensområde 40--15.000 Hz. Dolby. Memory. 
Klar för kommande Dolby FM-sändningar. 

HÖGTALARE 8071 , transmission line-principen ger renare. djupare 
bas och bättre transientåtergivning. 3 element. 70 lit. 

STEREOMÖBEL 9585 (ej med på bilden) i äkta ädelträfaner. 

LUXDR. 



Musikelektronik 

Från primitiv klangkropp 
till popålderselektronik - del 16 
•• Varför bygger man en gitarr själv? Jag kan se 
tre skäl : Att komma undan billigare, att uppleva 
nöjet av att bygga och äga en egen produkt samt att 
förverkliga en önskan om att utforma gitarren på ett 
särskilt sätt. 

Det första skälet kan man nog glömma. När man 
har köpt alla delar, verktyg, lim m m som behövs för 
att bygga en gitarr och byggt färdigt, finner man 
säkert att en begagnad gitarr av mots\li1rande 
kvalitet hade blivit billigare . . . 

Men det är roligt och spännande att bygga den 
själv, och om det gäller en massiv eigitarr behöver 
det inte vara särskilt svårt (se bygget aven 
Schecter-gitarr i R T 1978 nr 10). 

Fig 1. Byggsats för klassisk gitarr. Pris ca 350 
kr (Dragspels importen). 

Bygg enkelt 
och "konsenatht" 

Den första gitarr man bygger bör vara så enkel 
som möjligt. Man skall inte ge sig in på några 
äventyrligheter . Undvik besvärliga inläggningar och 
ovanliga former. Det senare gäller främst akustiska 
gitarrer. 

Det finns flera bra böcker om bygge av akustiska 
gitarrer och här skall nämnas "Die Gitarre und ihr 
Bau" av Franz Jahnel (en helt fantastisk bok, men 
dyr) och Irving Sloane's böcker "Classic guitar 
construction" och "Steel string guitar construction", 
som inte är lika ingående som Jahnels bok men 
lättare att arbeta efter. Samma sak gäller för 
"Make your own spanish guitar" av A P Sharpe som 
har ett mycket trevligt historiskt avsnitt. Sa·mtliga 
ovanstående böcker kan köpas från Dragspelsim
porten, Stora Nygatan 26, III 27 Stockholm. 

Följ den byggbeskrivning du valt slaviskt när .du 
bygger din första gitarr . Man kan räkna med att 
författarna har lång erfarenhet och själva gjort 
massor av misstag som man kan undvika om man 
följer deras anvisningar . 

Räkna inte med att ditt första akustiska instru
ment blir ett perfekt mästarinstrument, hur mycket 
omsorg du än lägger ner på detaljerna. Även om 
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I det här avsnittet ger för
fattaren till artikelserien 
några råd kring hembygge 
av gitarrer efter egna in
tentioner. 
Av BO KLASSON 

kanske allt annat blir bra har man inte den vane 
gitarrbyggarens erfarenhet att anpassa lockets 
tjocklek, balkarnas och tornribbornas placering 
samt utformning till tonträets egenskaper, men det 
betyder inte att din första gitarr därför behöver bli 
direkt dålig . 

Börja gärna med 
en byggsats 

För gitarrer av klassisk modell kan man i Sverige 
köpa byggsatser (Dragspelsimporten) . Eftersom 
sargen är färdigbockad kan man arbeta utan form. 
Tyvärr är locken laminerade, me'n det finns lösa 
lockämnen i olika grankvaliteter. 

Från samma firma kunde man tidigare köpa lock, 
botten, sarg och hals till orkestergitarrer med välvt 
lock, men dessa delar importeras tyvärr inte längre. 
Däremot kan man köpa ämnen att bearbeta själv. 
Till lock kan man använda ett cello-ämne. 

På den amerikanska marknaden finns lite mer att 
välja på vad gäller byggsatser för klassiska gitarrer 
och främst "Western"-gitarrer. Även vad gäller 
massiva elgitarrer är tillgången av kompletta bygg
satser begränsad. Jag känner bara till Schecter, vars 
by.ggsatser är monteringsfärdigar men bygger man 
en sådan gitarr får man en gitarr som är exklusiyare 
än Gibson, Fender, Music Man m fl . Se RT 1978 nr 
10. 

Om man vill hålla kostnaderna nere får man 
tillverka kroppen själv. Resten kan man köpa 
färdigt för montering. Det är faktiskt inte svårt att 

Komponentalternativ för 
massiveigitarr 
(Dragspelsimporten) 

Dyrare 
alt 

Hals 395:-
Kropp 
Mekanik 150:-
4 fästeskruv för 
hals och fästplatta 10:-
2 pick uper 270:-
4 potentiometrar 28:-
2 kondensatorer 6:-
Vippomkastare 20:-
Honkontakt 3:-
4 m skärmad kabel 16:-
2 hankontakter 
(telefonjack) 30:-
Stall 110:-
Ev stränghållare 38:-
Celluloid till 
spel platta 35:-
Strängar 35:-
1,5 m celluloid 
till kantlist 5:-
2 remhållare 6:-
4 rattar 20:-

1177: -

Billigaste 
alt 

195:-

20:-

10:-
120:-
28:-
6:-

20:-
3:-

16:-

6: -
14: -
15:-

30:-
20:-

5:-
3:-
8:-

519:-

tillverka en massiv kropp. Välj ett tungt, hårt 
träslag för god sustain . Delarna kan man köpa i 
många olika musikaffärer . Man kan köpa ameri
kanska originaldelar från Gibson, Fender m fl , men 
det finns även goda tyska och japanska. 

Vi har rotat lite i Dragspelsimportens sortiment 
och separat redovisas ett billighetsalternativ resp ett 
bättre alternativ för delar till en komplett massiv 
elgitarr (exkl kropp) därifrån. Dragspelsimporten 
marknadsför t ex inte exklusivare amerikanska pick 
uper och potentiometrar men förf är inte säker på 
att man hör skillnaden mellan en sådan och t ex den 
japanska Ibanez. Den tyska Schaller-mekaniken är 
också väl i klass med den bästa amerikanska. 

Vad bör man betala 
för de olika rAämnena? 

Ovannämnda böcker ger anvisningar om vad man 
skall välja för material när man letar hos ädelträfir
man, men det är inte säkert att du hittar vad du 
söker. 

I en akustisk gitarr vill man helst ha Rio-Jaka
randa i botten och sarg, men p g a exportförbudet 

Fig 2. Enklare hals för massiveibas. Pris ca 195 
kr. Fjnns i; motsvarande utförande till .samma pris 
för massiv elgi ta"r. " 

Fig 3. Blittre hals för massiveigitarr. Pris ca 395 
kr (Dragspelsimporten). 

går det inte att få tag på denna ädla vara längre. 
Man får därför välja exempelvis lönn eller asiatisk 
jakaranda (rosenträ). 

Det är inte heller säkert att din trävaruhandlare 
har lämplig mahogny eller lönn för halsen, jaka-
randa eller ebenholz för greppbrädan, o s v. 

Dragspelsimporten har tagit hem material av 
olika kvaliteter för akustiska gitarrer. Ämne för 
botten och sarg kan man få från mycket låga priser 
till ca 300 kr och i jakaranda (asiatisk) för 350 kr. 
För ett halsämne, delvis bearbetat, får du betala ca 
65 kr och för ett lockämne i alpgran får man ge från 
30 kr till över 300 kr. Viss spännvidd, alltså - men 
en indikering på prislägena . 

Denna artikelserie syftar inte till att lära dig 
bygga en gitarr, men för den som tänker bygga en 
massiv el gitarr kanske bilderna från Music Man 
kan ge en del tips. 

Vi återkommer med mera bilder om gitarrbyg-
geri, analys av halsens konstruktion och förslag till 
pick up-kopplingar. • 



Tillverkning av gitarrer 
vid Music Man-fabriken 

För dem som tänker bygga en massiveigitarr kan 
dessa bilder ge en del tips. 

Maskinslipning av amnen till massiva gitarrkrop
par . 

(jf\J\>hpntng a\ kruppen . 

I lIhll Plllll !-! ,1\ h.t! .... c..·n 

":JIII-

finputsning . 

Polering av kroppen . 

Polering av halsen . 

J.; ,'prli ng:tv tonkon trol ler 

Justering av halsen. 

Leo Fender verksam i den praktiska fasen av ett 
utvecklingsprojekt. 
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Faslinjära för- och slutförstärkare 
från japanska A & E Technical Research 

• Förutom de stora japanska hi fi-jättarna finns en rad 
mindre fabrikat som har specialiserat sig på exklusivare 
materiel. A&E är en sådan firma, som lagt ned mycken möda "inil~iI iillQ 

på att ta fram faslinjära steg. L~~~~=~~~~::::"2J 
• Förförstärkaren saknar tonkontroller, eftersom de skulle påverka fasgången. Enheterna 
är mycket välgjorda och mäter utmärkt. Men det handlar om en exklusiv enkelhet! 

•• Det japanska kvalitetsfabrikatet A & E 
har vi tidigare omnämnt i RT-spalterna. 
Firman representeras i Sverige av Audio 
Equipment AB. Vi har här till provning tagit 
upp förförstärkaren SCA-2000 och sl utsteget 
DCA 120 med 60+60 W märkeffekt. 

Om vi börjar med att granska den meka-

leder till avvikelser i fasgången . Hur mycket 
denna fasvridning betyder i praktiken kan 
diskuteras. Använder man förstärkaren i en 
inspelningsstudio kan det ju vara tryggt att 
veta att den här biten inte inför någon 
fasvridning, men man bör ju samtidigt ha i 
åtanke fasvridningen i bandspelare och högta-

Fig I. Överst s/utförstärkaren och nederst förförstärkaren. Lägg märke till BNC-kontakterna 
till vänS/er och omkopplaren till höger for va/bar ingångsimpedans hos grammofonsteget. 

niska uppbyggnaden finner vi idel kvalitet: 
Tjock, fräst aluminiumpanel, svarvade(!) 
bussningar i phono-kontakterna, välgjorda 
kretskort, kabeldragning med flexibla krets
kort, omsorgsfullt skärmade transformatorer 
mm. 

För hi fl-puritaner 
- saknar tonkontroller 

Varje tillverkare strävar efter image genom 
att framhålla en eller flera speciella egenska
per som skiljer konstruktionen från konkur
renternas. A&E har tagit - utom en serie 
switch förstärkare - faslinjäriteten som vikti
gaste egenskap. Att använda tonkontroller 
skulle strida mot en sådan uppfattning, efter
som en avvikelse i frekvenskurvan automatiskt 
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lare, som kan vara avsevärd! Hur som helst 
lovar A&E att fasvridningen skall vara 
mindre än 3° inom 0-20 kHz för förförstär
karen och 20 Hz-20 kHz för slutförstärka
ren. 

Sammankopplingen mellan för- och slutför
stärkare sker alternativt med vanlig audioka
bel med phonokontakter eller via 75 ohms 
koaxialkabel och BNC-kontakter. Utgången 
från förförstärkaren håller mycket riktigt 75 
ohm, men om överföringen skulle varit helt 
perfekt borde mottagarsidan (slutförstärka
ren) också uppvisa 75 ohms impedans' Nu gör 
den inte det. Impedansen är i stället 47 kohm. 
Mot den bakgrunden är väl det här med 75 
ohms koaxialkabel lite överdrivet! 

I tillämpningar där man har mycket långa 

ledningar kan det dock vara skäl att löda in 75 
ohm parallellt över slutförstärkarens ingångs
kontakter (eller ansluta detta över en adapter) 
för en perfekt överföring . Missanpassade led
ningar som går kanske 100-tals meter kan 
mycket väl ge upphov till kraftiga fasvrid
ningar inom tonfrekvensområdet, och det har 
visat sig att sådan överföring ger upphov till 
hörbara defekter. 

Vi har inte provat hur förförstärkaren 
reagerar då den belastas med 75 ohm, men 
den borde klara det utan att förstöras , efter
som det i serie med utgångsstegets operations
förstärkare ligger ett 75 ohms motstånd. 
Signalspännipgen kommer naturligtvis att 
halveras till slutförstärkaren, men eftersom 
man har hela 8,9 V (enligt våra mätningar) 
att ta av, finns det tillräckliga reserver. 

RIAA-korrektionen 
är uppdelad i två nät 

De ordinära RIAA-näten ställer mycket 
stora krav på de förstärkare i vilkas motkopp
lingdskedja nätet ligger. Skillnaderna i för
stärkning vid 20 Hz resp 20 kHz uppgår till 
hela 40 dB och steget måste därför ha minst 
denna råförstärkning. 

Korrektionsnätets impedans sjunker med 
.ökad frekvens och vid 20 kHz är impedansen 
så låg, att förstärkarens utgång belastas märk
bart. Om steget ej har extremt låg utimpedans 
får man spänningsfall , med följd att RIA A
korrektionen stämmer dåligt vid höga fre
kvenser. Dessutom stiger distorsionen kraf
tigt. 

Ett bättre sätt att göra ett grammofonsteg 
med RIA A-korrektion är att dela upp det 
komplexa nätet med sina tre brytpunkter på 
två nät. Man behöver då inte ha så hög 
förstärkning i varje steg och impedansvaria
tionerna är inte lika uttalade, vilket gör att 
förstärkaren kan utnyttjas bättre. Så är gjort 
i SCA-2000. Dessutom har man kostat på 
fälteffekttransistorer i ingången. En ytterli
gare detalj är att ingångsresistansen kan 
väljas med en omkopplare från apparatens 



"EN MILSTOLPE I AUDIOHISIDRIEN?" 
UfJB. Strange. R&T N1'4/77. 

Förförstärkare C -2. 

''Av ALLT DETTA KOMMER 
•• 

EN LJUDKVALITET SOM KANS~ AR DEN 
FINASTE MAN KAN FAHORA .. :' 

UlfB. Strange, R&TNr4/77. 

Slutsteg B-2. 

"VISST BOR MUSIKEN I 
•• 

DEN HAR SKAPELSEN." 
UlfB. Strange, R&TNr4/77. 

OYAMAHAhifi 
VI HAR TILLVERKAT MUSIKINSfRUMENT I SNART 100 ÅR, 

SÅ FÖRSTÅ ATT VI ÄR LITE KRÄSNA NÄR DET GÄLLER ATT ÅTERGE INSPELAD MUSIK. 
Yamaha Svenska AB, Box 4052. 400 40 Göteborg. Tel. 031-42 0355,4272 35. 
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Fi~ 2. Förjorsrärkarens inre. / jor~runden närde/en med sin skärmade 
nättransJormalOr. Ti// höger grammoJonsreget. Förbindningarna meJ/an 
korten sker som synes med flexibla kretskorts/aminat. 

Fi~ 3. S/uore~er är uppby~~r pa e(( kreokurr uch ;e; jlunJ.. erur ur 
s/uttran sisrorernas kylflänsar. NättransJormalOrns skärm ses ti// höger 
liksom de båda stora ji/terkondensatorerna med /0000 IlF kapacitans. 

baksida från 100 ohm till 100 kohm. Det ha r 
ju visat sig, a tt må nga pick uper a lls icke ska ll 
belas tas med sedvanliga 47 kohm, och även i 
detta avseende har man a lltså tä nkt på den 
tidigare försummade, viktiga anpassningen 
mella n hi fi- anläggningens olika bestå ndsde
lar. 

Eftersom tonkontroller sa knas, är panelen 
påfa lla nde fri från det knappraseri som a nnars 
härja r i den här bra nschen. Två ratta r och 16 
tryckströmbrytare(!) är det enda som finn s 
här. 

Man ha r möjlighet till bashöjning vid låga 
frekv enser med knappen " Iow boost" intryckt, 
bassä nkning för rumbleundertryckning och 
- 15 dB sänkning. Vidare kan dubbning ske 
mella n två ba ndspela re och utgå nga rna till 
desssa (för inspelning) ka n stängas av vi lket 
ligger i linj e med den lite överdrivna föreställ
ningen att man med "ospä rrad" högnivå ut
gång skulle få något slags jä ttelik kondensa
torverkan hos förstärkaren. Ingå ngar finns för 
två grammofoner, två bandspela re, en radio
del och två extra apparater. 

Spänningarna till samtliga fö rstärka re, där 
de flesta består av operationsförstärkare av 
typ AE 101 (NEC 55A), är samtliga stabilise
rade. Gissningsvis svarar denna beteckn ing 
mot LMIOI . som i sin tur liknar typ 748. Så 
långt förförstärka ren och nu över till slutste
get. 

Komplementärt 
och dimfritt 

Slutsteget är komplementä rt uppbyggt och 
mätninga rna visar att den dyna miska inter
modulationen , dim , ligger så låg t som - 70 dB. 
Detta är mätt I dB under max utsigna l med 
signalkäll a n kopplad till en av förförstärka
rens ra ka ingå ngar. 

Slutsteget är en god representan t för ja
panska hi fi-konstruktioner i den högre klas
sen. I ngångssteget börja r med differentia l
kopplade fä lteffekttransistorer. I deras kollek
torkretsar ligger basjordade bipolära transi
storer (N PN ). 
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Sedan följer ett PNP differentialsteg, bas
jordade steg och en ströms pegel. Genom 
arrangemanget ha r man kunnat behå lla god 
symmetri ända fra m till drivningen av slutste
get. - En a nna n metod är att använda dubbla 
differentialsteg, men den ä r svå r a tt genom
föra om ma n vi ll ha FET i första steget. 

Sluttra nsis torerna är komplementära lik
som de emitterfölj are vilka förstärker ström
men . 

Flera skyddsfunktioner 
ger "säkert" steg 

Slutsteget är skyddat på sedvanligt vis med 
ström begränsning . En åtgärd som denna kan 
diskuteras. Om högta laren uppvisa r en last 
med stor impeda nsva riation (det gör ju högta
lare ofta), kan strömbegrä nsningen momen
ta nt gripa in även om medeleffekten inte ä r så 

Fig .J. J\rin~ dessa uperariunsforsrärkare 
är forfo rsrärkaren uppbyggd. 

stor ut. Ma n kan få " fl y-back"-effekter och 
a nnat som ger hörbara, för a tt inte säga 
störa nde, effekter. 

Moderna förstärka re ha r dock ström be
gränsning som standard , och vi skall här inte 
påstå att denna förstärkare skulle vara sä mre 
än någon a nnan i detta avseende. Det är 
företeelsen i stort som man kan vilja kritiskt 
belysa . 

DCA 120 har även a nna t skydd. Ett relä 
bryter utgå ngen under fem sekunder frå n 
tillslag för att skydda högtalaren mot den 
a nnars va nliga tillslagst ra nsienten . Den skyd
da r dessutom högta la ren om något steg är 
felaktigt, så att det lämnar full spänning, plus 
eller minus, ut. Steget är ju likströmskoppla t 
och ett fel av det här slaget leder a nna rs till a tt 
högtalaren brinner upp . 

De skydd som DCA 120 besitter borde ge 
ett driftsäkert steg, vilket är ett krav inte 
minst i studiosa mma nhang. 

Goda mätresultat 
utan överraskningar 

De data som mättes upp gav inga större 
. överraskningar. Genomgående var det mycket 
bra värden vi registrerade. Kanske sätter vi ett 
frågetecken för grammofoningången , som 
klippte vid 70 mV och I kHz. Det är inget 
dåligt värde, men det kan knappast klassas 
som "superdata "! Om detta har någon bety
delse beror på vi lken pick up ma n har. 
Moderna såda na lämnar som regel svag ut
spänning och ger därför inga problem, medan 
billigare sta nda rd-pick uper kan ge avsevärda 
spänninga r. Detta gäller dock inte för de 
inspelade signa lerna utan snarare för knäppa r 
och repor i spå ren m m som stärkaren ska ll 
svälja . 

Klippnivå n för insignalen är dock bara en 
av flera viktiga para metrar i det hä r samman
ha nget, ska ll sägas . Hur den klipper är också 
viktigt. Klippningen sker i SCA-2000 helt 
symmetriskt. En a nna n viktig faktor är hur 
mycket en puls breddas när stegen blir över
styrda. Detta är nog den viktigaste para me-



160% mer dynamik 
än vanliga low-noise

band och 10% mer 
dynamik än gamla Agfa 
SFD ger dig Nya Agfa 

Super Ferro Dynamie I. 
Ett som i nr 1. Det är järn-

oxidbandet som internatio
nella HiFi-däck har ropat 

efter. Det ger förresten bättre 
dynamik på alla bandspelare 

med normal Fe-inställning. Det 
ger också en utstymingsreserv 

genom minskad distorsion. Dess
utom renare ljud genom förbättrad 
höjdutstyrning. 

Alltså, du får mera ljud och inget problem varken med de 
låga eller höga tonerna. 
Därtill får du 6 min mer inspelningstid. 3 min mer på varje 

65 sida. Hela 66 eller 96 min. 
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Båda spellängderna har iden
tiska akustiska värden. 
Så mycket mer till 
så lågt pris ger bara 
Nya Agfa Super 
Ferro Dynamie I. 
Ett som i nr 1. AGFA·GEVAERT 

6 MINUTER LÄNGRE NJUTNING 
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Fig 5. Blockschema för förförs tärka
ren SCA-2000 . 

TAPE DUBBING 

Mätresultat 
och testdata: 
Mät objekt: Förförst,irkare SCA- 2000 

Slutförstärka re DCA-120 
Fabrikat: A&E Teehnica l Resea rch. Ja pan 
Utfö rande: Icke S-märkta enhete r för 220 V 

erietiJ/verkningsnr: 7 108. 6290 
Apparaterna har bestålls 01': Audio Equip
ment A B (genera lagent ) 
Mälningarna Iltfö rda: Juli 1978 
Prisklass: SCA-2000 

DCA- 120 ej beka nt f n 

A IIII /. Appa raterna vä ntas bli S-mä rkt a under 
hösten 1978. 

Mätresultat för 
förförs tär karen: 
Gral1l//lofoningå llgen 
Max insigna l före klipp 
vid I kH: 70 mV 
vid 20 H: 4.8 mV 
vid 20 kH: 0.5 V 
Störavstå nd rel lO mV in 
(Volymkontrollen inställd så a tt ut signa len 
ligger strax under klippgrä nsen .) 
kort sluten ingå ng - 75 dB linjärt 

- 77 .5 dB A-vägt 
öppen ingå ng - 75 dB linjä rt 

- 77 d B A-vägt 
Radio. bandspelare. extraillgångar 
Max insigna l > lO V 
Störavstå nd re l 1. 1 V ut fö r max utstyrning 
av slutsteget 78 dB linjä rt 

82 dB A-vägt 
Rel ma x utspänning 98 dB linj ärt 

102 d B A-vägt 
Förförstärkarells Ii/ gäng 
Ma x utsignal 8.9 V obel 

8 V vid 680 ohm 
Överhörning //l eJ/an kanalerna 

ppmä tt vid fullt uppvriden vo lymkontroll 
och gra mmofoningå ngen inkopplad . 
53 dB vid 1 kH 7. (ovägt ) 
44 dB vi d l O kH z 

//Iäsignalbandbredd 
13 Hz- 100k Hz +0 

- 0. 2 dB 
Basjiltrets inverkan 
33 Hz 
18 Hz 
lO Hz 
RIA A-k orrektion i 
t' r .1 'II 'I I " . " \ r, ·~'I · ' 

- 3 dB 
- 6 dB 
- lO dB 

____ c_-_ .. __ 
.•• 'f.' ••••••••••••• • ••• ·") ···" 

I·F 

Ii" - I 

·ff 
l" u ni ,.0 _ o_ 

n wo '011 ___ t. '-" '-I '1.. 
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Slutförstärkaren 
!:.jfekl 
Båda ka na lerna sa mtidigt drivna med 8 ohms 
res istiv last 67 W/ ka nal 
En kana l utstyrd 84 W 
(:\ :itspä nningen = 224 V vid provningarna. ) 
Helt symmetrisk klippning 
S ligtid 
Posi ti v na nk 
'-.ega ti v na nk 
S lIIasignalballdbredd 

20 V/ ilS 
20 V/ ilS 

dc- koppling O Hz- 3 10 kH z 
B3s filt erkoppling 8 Hz- 310kH z 
S IÖrm·.Hånd rel 50 11/ W 
76 dB linjärt 
83 dB A-vägt 
Ön' rhörning 
En3 kana len utstyrd till något under 
kli ppgränsen 70 dB linjä rt 
A:all/l 'ågsvar 
Vid 10kH z och 8 ohms resistiv last. 

Vid IU UI , " " h X " )11 11 ' rC' I,ta n, . pa ra lIc lit 
med 1 IlF 

() \ ergangsdl.\lur.\l o /f 
S luts teget utstyrt till 1 dB under klippgr'in, . 
Restsignal från distorsionsmeter. 
Vid I kH: 

tern. Små repor kan komma att låta som 
ka nonskott i dåliga fö rstä rka re, ansl utna goda 
högtala re som kan å terge ett stort register. 
Några sådana effek ter kunde vi ej märka hä r. 
Troligen är återhämtninge n efter överstyrning 
mycket snabb, och orsaken ti ll detta stå r 
a ntagl igen a tt finna i a tt R IAA-nätet är 
uppdela t på två sektioner. Uppdelningen ger 
som synes en rad fördelar. 

Utgången ger 8,9 V utan belastning och 8,0 
V vid 680 ohms last. Frekvensgången är 
ext remt linjär och hå ll er sig inom 0,2 dB från 
13Hz till 100 kHz. Mot RIA A-korrektionen 
finns inget a tt invända . 

V ictln kH: 

Il ar/IIUIfI .'/... dl.\l u OIOII 

S pektrum visar dc olika deltoncrna . En SUI11 -

Ilh: ril1!...· !...'c r 1hd () l1J ' : 

-
/J,I I/t lll/ D/... 1Il1 l 'rJlludldtll/lll l. ,/111/ 

M:itning enligt dim JO med .1 . 1 X kil , -l -kant 
v~g. 15 kHz sinus i förhå llande 4:1 med 
filtrering över 30 kH z. 6 dB/oktav . Inom 
området 0- 15 kH 7 finns endast en bla nd
ningsprodukt som ligger 70 dB under IS 
, 11 /- t')I1L'11 Det ~L'r <lim 0.111 , .; 

I 

1- + 



Slutsteget ger som sagt ingen dim att räkna 
med (-70 dB rel 15 kHz-tonen) . Vid 1kHz 
har den ingen övergångsdistorsion, medan 
man vid 10kHz kan registrera vissa spikar. 

4-kantvåg vid 10kHz återger steget i det 
närmaste perfekt och vid l ~F kopplat över 8 
ohms resistiv last ringer det lätt, så som de 
flesta steg gör. Data är genomgående ut
märkta utan att för den skull vara sensatio
nella, men sådant är ju faktiskt ovanligt mot 
bakgrund av det goda, övre hi fi-bestånd som 
finns i dag . 

Lyssningsmässigt är resultatet likaså gott. 
Det dc-kopplade · slutsteget ger en fast bas. 
Frånvaron av dim ger ljudet klarhet och den 
raka fasgången gör säkert sitt till här, liksom 
det påkostade RIAA-steget. 

Kanske saknar man ändå tonkontroller att 
ta till vid extrema programrnateriaI. Den som 
saknar sådana efter en tids användning kan ju 
alltid komplettera med en equalizer, men då 
får man vara beredd på att fasen förvrängs i 
någon grad, det beror på hur smala band man 
använder. 

En dyrbar enkelhet 
för "medvetna" köpare 

Det gäller att veta vad man vill satsa på nä r 
det gäller hi fi. För dem som gillar impone
rande uppsättninga r av knappa r ·för korrige
ringa r av olika slag (avseddåoch icke avsedda, 
som man får på köpet i t ex spänningsstyrda 
steg), är de här apparaterna inget att lägga 
pengarna på. I stället vänder den sig profile
rande Ja panfirman A&E Technical Research 
med den här uppsättningen - det finns långt 
flera, dyra "moduler" än så hä r, bl a monosteg 
att lägga i sta tiv etc - till den fl ärdfrie och 
medvetne puristen, som vill ha appa rater , 
vi lka elektriskt sett tillför så litet som möjligt 
egenbidrag till den ursprungliga signa len. Dvs 
sagde köpa re av de här diskret sobra och 
Särpräglade grejorna bör ha det rätt gott stä llt 
för att kunna kosta på sig den avvikande lyxen 
av dessa toppklassgrejor, made in Ja pan ... 
• En liten anmärkning har RT-redaktionen, 
som praktiskt provat förstärkeriet. Det är så 
till den grad diskret utforma t att man lätt 
glömmer slå av strömmen . Den diminutiva 
lill a röda diod som va rsla r om det syns 
kna ppast, och tryckknapparnas lägen går inte 
heller a tt avgöra från några meters hå ll. 
• Panelerna är lite matta i sin borstade 
meta ll finish , fö r kontrastiösa för att man 
tydligt med en blick ska ll kunna se reglagens 
fu nktioner. Men, å andra sidan, ägaren lär sig 
fort nog vad de små fyrka ntern a reglerar - a tt 
läsa den svå rtydda textgravyren intill är inte 
lätt. 
• Både våra mätdata och de prakti ska prov vi 
gjort med kombi nationen får anses bekräfta 
tillverkarens utfästelser, och vare sig man 
väljer den här kraftdelen eller den sta rka re, 
som A&E-program met innehåller med högre 
effekt, tala r mycket för att det handl ar om 
hög kva litet, en ytterst lättskött musikanlägg
ning utan problem; en dyrbar enkelhet som få 
torde ha råd med men som man unna r många 
att lyssna till. • 
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Fig 6. Grammofonsteget. RIAA-korrektionsnäten är uppdelade på två och ligger i motkopplings
slingan på resp operationsjörstärkare. 

Tillverkarens 
specifikationer: 
Förförstiruren 
Ingångsimpedans: 
Grammofon 1.2: 100 k, 68 k. 47 k. 33 k. I k. 

100 ohm/2S pF 
Radio. extra I, 2: SO k/94 pF 
Band 1,2: SO k/IOO pF 
IngångsklJnslighet (I kHl. I V ut) 
Grammofon: I mV 
Radio. extra I. 2: 100m V 
Band: 100 mV 

Max insplJnning 
Grammofon 1.2: 70 mV (I kHl). 

700 mV (20 kHl) 

Max utsplJnning 
7V 

Utgångsimpedans 
7S ohm (output) 
600/10 k (rec out) 

BrussplJnning på utgång (IHF-A/linj) 
Grammofon rel utg: I mV 13.3 mV 
Grammofon rel bandutg: 0.1 mV 1 0.33 mV 
Extraing rel utg: O.OS mV / 0.16 mV 

Frekvensgång 
Grammofon till utg: I Hl - SOO kHl (-3 
dB) 
Extraing till utg: dc - 500 kHl (-3 dB) 
RIA A-korrektion 
±0.2 dB 

FörstlJrkning (med 7S ohms last) 
Grammofon till utg: 60 dB (S4 dB) 
Grammofon till bandutg: 40 dB 
Extraing till utg: 20 dB (14 dB) 

Total harmonisk dist (20 Hl - 20 kHl. I V 
rms) 
Grammofon till utg: 0.01 % 
Extraing till utg: 0.01 % 

Signal/brusförhållande 
Grammofon till bandutg: 80 dB ( IHF-A) 
Extraing till utg: 90 dB (IHF-A) 

Fasgång 
0- 3° (20 Hl- 20 kHz) 
Grupplöptid 
0,7 jlS 

Overhörning 
Grammofon till 
bandutg: 
Extraing till utg: 

- 80 db (I kHl) 
- 65 dB (20 kHz) 
- 75 dB (I kHl) 
- 65 dB (20 kH7.) 

Halvledare. bestyckning 
Fyra dubbel-FET. en FET, 12 le, 18 transi
storer 
NlJtsplJnning 
100-120 V, 200-240 V (50160 Hl) 
EffektftJrbrukning 
ISW 
Dimensioner och vikt 
480x8Sx280 mm, 4.8 kg 
S1l1tförstlrurea 
Ingångsimpedans 
SO kohm/4S pF 
IngångsklJnslighet 
l V rms (för SO W ut i 8 ohm) 
Max insplJnning 
10 V rms 
Uteffekt (i 8 ohms last, mindre In O,OS 'I> thd) 
Bida kanalerna utstyrda 20 Hl - ~O kHl: 
60W 
En kanal utstyrd 20 Hl - 20 kHl: 80 W 
DlJmpfaktor 
300 (i 8 ohms last) 
Utgångsimpedans 
3S Mohm +0,48 "H 
FlJrstlJrkning 
26 dB ± I dB 
Frekvensgång 
O-SOO kHl (-3 dB) 
Fasvridning 
0-3 0 (0-20 kHl) 
Grupplöptid 
0,42 jlS 

Signal/brusftJrhål'ande 
ÖVer 100 dB 
Referensbrusspänning in 
10 "V - 100 dBV 
Brusspänning ut 
0.2mV 
Kanalseparation 
ÖVer 70 dB (20 Hz - 20 kHl) 
Offsetspänning 
± 10 mV (O-40°C) 
Halvledare 
Två dubbel-FET, tre FET. 4 1 transistorer. 48 
dioder 
Nätspänning 
100,117.220.240 V (50 / 60 H7.) 
Effektförbrukning 
240 V A (max utstyrd) 

I S VA (utan signal) 
Dimensioner 
480x85 x 280 mm 
Vikt 
7,5 kg 
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RT:s stereo-expanderbygge 
bas för ett ljudeffektlabb: 
Eko, efterklang, kompression 

H i fl -teknik har ofta som mål att förändra en signal 
så litet som någonsin möjligt. Bygget vi presenterar 
här är däremot avsett att påverka ljudet med alla 
medel. 
Tillsammans med RT:s Stereoexpander från 1977 
nr 6/7 kan du här bygga utrustning som påverkar 
signalen i dess tidsförlopp, och detta utan 
dynamikförluster! 

•• I RT 1977 nr 6/ 7 beskrevs en konstruktion 
med a naloga skiftregister, vi lka numera finns att 
tillgå till rimliga priser. Kretsarna kan fungera som 
tidfördröjande element för a naloga signaler, främst 
inom a udioom rådet. Med en ljudkva litet som är 
vida överl ägse n många mekaniska ekon ä r de 
myc ket a nvä ndbara i många samma nha ng. Kon
st ruktionen , som publicerades i RT, a nvänds i dag 
av hi fi-entusiaster, orkestra r, skiv-, film- och 
radiost udios och radiobutiker m m. 

Stereoexpandern i grundutförande, se fig I . är 
främs t avsedd för a nslutning till stereos igna l, va rvid 
den ena kanalen får passera opåverkad, medan den 
a ndra kanalen kan fö rdröjas kontinuerligt, varier
bart mell a n O och 20 ms. Resulta tet blir då en 
tid skillnad mellan vänster och höger ka nal vilken 
uppfattas som om avs tåndet me ll an högta larna , och 
därmed rumsstorleken öka ts. 

En del bygga re tyckte att 20 ms var en ani ng fö r 
kort fördröjning. varför ett till sa tskort konstruera-

I\v LEIF MARE lUS 

R36 

P3 

- C12 
R8 f 

R33 

R34 

des . Det innehå ller ytter liga re två a naloga skiftre
gis ter, TDA 1022. Härmed ökar fördröjningskapa
citeten till 40 ms, vilket är mer än tillräckligt för att 
göra en uppdelning aven röst i två tidmäss igt skilda 
rös ter. Till sa tskortet monteras på det ordinarie 
kretskortet i stereoexpandern utan lödninga r genom 
a tt den ena TDA 1022 på huvudkortet lyfts ur sin 
IC -hå ll a re och placeras i en led ig hå ll a re på 
tillsatskortet , varefter det placeras i hålla ren på 
huvudkortet. Ytterligare a nslutningar fordras ej . 

Tillsatskortets kretsschema framgå r av fig 3. 
Huvudkortet svarar fö r spä nningsma tning sa mt ge r 
klocksignal till extra kortet. På huvud kortet finns 
kapacitet för drift av upp ti ll fyra tillsatser, a nslutna 
i va ra ndra. Detta motsva rar 100 ms signa Ifördröj
ning. Stereoexpanderns föreslag na låda rymmer 
dock ba ra ett ex tra kort. 

Kompander 
ökar dynamik 

Det a naloga sk iftregistret TDA 1022 har ett 
signal / brusförhållande på ca 70 dB. Vid pra ktisk 
konstruktion blir det dock en a ning lägre på grund 

R15 
R12 

Tr 
IIC--+----' 

Fig I . Kopplingsschema för srere/Jexpandern med 
analoga skijtregister. Fullständig beskrivning 
finn s i RT 1977 nr 6 / 7. 
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Fig 2. De bada tilläggsk/Jrten i jiirdigt skick, lagda 
på den ursprungliga byggbeskrivningen. T v tidJör
längningsk ortet, t h dy namikkompressorn. 

av filter och a nnan extra elekt ronik . Vid låga 
klockfrekvenser (= lång tidsfördröjning) kan dess
utom in ter ferenser uppst å mellan insignalens brus 
och stereoexpanderns brus. vilket resultera r i ytter
ligare brus. Bruset kan dock minimeras genom 
anslutning aven dynamikkompressor till ste reoex
pa ndern: Det låte r kanske märkvä rd igare ä n vad det 
egent ligen är . 

Insignalen få r först passera genom en kompres
sor, som komprimera r signalen enligt förhå llandet 
2:1, dvs en insignalökning på 20 dB blir 10 dB efter 
kompressorn. På det sätte t komprimerad till hälften 
passerar ljudsignalen genom stereoexpandern väl 
över dess brusnivå men samtidigt under dess klipp
nivå för att dä refte r påföras en expander som 
expanderar signa len enligt fö rhå llande I :2. dvs en 
insigna lökning på 10 dB blir 20 dB efter expande
ringen . 

En insigna lä ndring på 50 dB resul terar a lltså i en 
utsigna ländring med 100 d B. Kompressorns eget 
d ynami kområde ä r ca I lOd B. 

Den kraftiga dynamikvins t man hä rmed kan göra ........ 
( två gånger till gänglig dynamik). vilken långt öve r- ....... 
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Philip-s kassetter 
Den nya generationen 

för världens HiFi-entusiaster 
Kassettspelare och kassett
däck i avancerat utförande 
blir mer och mer vanliga. 
Det ställer allt högre krav på 
kassettmaterialet, som 
måste anpassas för att ge 
bästa möjliga in- och avspel-

teter som täcker alla kassett
spelare på marknaden . Aven 
japanska och amerikanska 
- den nya SUPER FERR01 
äranpassadjustförsådan 
bias-trimning. Hämta vår 
folder i fackhandeln . Där 

information - kontakta 
Svenska AB Philips, 
Stockholm. 

ningsresultat. . 

Philips kassetter är ensamma 
om att ha FFS - det unika 
systemet mot bandtrassel. 

Philips nya generation 
kassetter finns i fem kvali-

kan du bl a se vilken kassett 
du bör välja i olika situatio
ner. Vill du ha utförligare 

..dioating löil SECURITY 

b ~~LlPS ' j 

r _ _ ___ _ 

Universalkassetten 
för allmänt bruk. 
Lågbrusband med 
mycket fint balanse
rad utsignal och 
frekvenssvar. 

Kassetten för högre 
anspråk. Det spe
ciella bandkoncep
tet garanterar en 
mycket hög utsignal 
inom ett stort 
frekvensområde 
och en låg brusnivå. 

-; Pt.ltUH 
WHIf l'DItO O 

BIII ~ 
Kräver något högre 
förmagnetisering 
(bia s) än SUPER 
FERRO. Används i 
alla kassettspelare 
med ferro-bias 
markt Normal, t ex 
japanska. 

I PHILIPS , 

' CHROMIUM : 

••••• ..... " ••••• - -- - -~---

K romdioxid-kassett 
som mÖjliggör 
utomordentlig HiFi
återgivning på kas
settspelare med 
Chromium (CrO J
omkopplare. 

PHILIPS , 
! II 1l1l0 : 

CHllOMIUM ••••• . .... " ••••• ~ - ---
Det dubbla oxid
skiktet förenar 
ferro - och kromdio
xidernas fördelar 
för att nå perfekt 
balans och högsta 
HiFi-egenskaper 
över hela frekvens
området. 

Philips kassetter för all världens kassettspelare och ljud 
In formationstlänst 16 
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Fig 4. Krets
,("hema för kom 
flTt'ssor / expand,' ,.. 

'0. 
'00---;4 _ 

lOk 

+15V -.,u:~

-I'o. 
-1SV - - _::1:.tr--

'I 10. 

J-ig 3. Ar,·o .\l ·ht' lII11 Jur till .\uohorl t'1 Ji' ,. lun~,.t' Jon/ro)ni,, },: . 

stiger t ex Dolbyns ca 9 dB. får ma n delvis till pri se t 
av ett öka t modula tio nsbrus. En sig na löknin g inne
bä r ju a tt äve n stereoexpa nde rns brus förstärks. 
Detta maskeras dock norma lt vä l av signa len . Då 
ingen insignal föreligger ä r utgången tyst. 

Även d ynamikkompressorn ä r uppbyggd på ett 
kretskort som ryms i stereoexpa nderns låda. Endas t 
in - och utsigna lcr samt matningssp:inning fr:in 
hll \ II dl...,'rt ... ·l ht.·h,,\ ... ·r .! I1'-III t. !'- I f l !! ..J :l tl'rfilllh 

f ig 5 . . \It'rl'Ot·xptllld, ·,." " h 'll, 'h ol 'nlt t' /t '" h ll ll ".1,:':.1.:'" 
i samma tJp a,' lada. 

Fig 6. Kretsschema för ekoenhl'll'n. 
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dyna mikkompresso rkortet s kretsschema. Kompres
sor och expander finns på samma kort. Intrim
ningen tillgå r så. a tt stereoex panderns tr impotentio
meter på ingå nge n vrid s fullt moturs. Med in / ut · 
omkoppla ren trimmas utgå ngsreglage t så a tt lika 
s tark sig na l fås i båda lägena . 

Kompressork ort et a nslut s nu stereoexpa ndern . 
Dess utgå ngspotent iometer vrids till ca 1/ 4 från 
moturs ä ndstopp. va reft er potentiometern vid kom· 
pressorns ingå ng trimmas till ett läge d å sta rkast 
fö rekomma nde signa l kan passera expandern uta n 
distorsion . Expanderns utgå ng trimmas nu till ett 
läge som ge r sa mma utni vå i in / ut ·omkoppla rens 
bå da lägen . Efte r dett a ka n kretskortet sä tt as på 
plats i lå da ns övre konslit s ge nom a tt e na lå ngsidan 
på lådan försiktigt böjs ut å t. 

T illsa ts ger eko 

Trots de båda ova nnä mnda till sa tse rn a fungerar 
stereoexpa nde rn ännu ba ra som e n va ri abel sig na I
fö rdröja re om ä n med bättre lj udkva litet. Om man 
emell e rtid tä nker sig a t t en del av den signal som 
passerat expandern matas tillbaka och får passe ra 
den igen. komme r ma n. beroende på fö rdröjnings· 
rattens instä lln ing. a tt få en ekoeffekt. Dcn blir 

JJjQ.n hos Dl . 

1 Efterklang 
2 Kort ,ko 
) långt ,ko 

'Ok n----~Ut 

mycket god vid en fördröj ning på ca 30- 40 ms om 
rä tt bla ndning sa mtidigt ske r till det direkta ljudet. 

Denna princip ligger till g rund för ekokopplingen 
ifig 5. Kret sschemat framgå r av fig 6. Appa ra ten ä r 
uppbyggd i sam ma typ av låda som stereoexpa ndern 
och den ha r e n egen nätdel. M a n ka n välja mell a n 
tre o lika a rbetsmoder : 

• Efterklang 

• Kort eko 
• Långt eko 

Vida re finn s regla ge fö r Djup och Balans mella n 
direkt och fördröjt ljud . Båda ka na lernas direkta 
ljud passe rar opåverka t ge nom Echoizern, varför 
den ka n vara inkoppla d i en a nläggning äve n nä r 
inget eko önskas. 

I en summaförstä rkare fö r varde ra kanalen adde
ras ekosigna len till det direkt a ljudet i lä mplig 
bla ndning som regleras med potentiometern ba la ns. 
S a mma ekosigna l går till båda ka na lerna och 
innehå ller signa le r frå n dem. Ekos igna len kommer 
så ledes a tt bestå av monoi nforma ti on, som ligge r 
mitt emellan högtalarna . 

I läge "efte rkl a ng" få r e n del av insig na le n 
passe ra ge nom stereoex pa nde rn. va refter den m a tas 
till summaförstärkarna . 

I läge " kort eko" får en del av insigna len sa mt en 
del av stereoexpa nderns utsigna l passera genom 
stereoexpa nde r n och vidare ti ll summa förstä rkarna. 
Result a tet blir e tt utklinga nde eko. 

I läge "långt eko" slut s en slinga kring summa fö r
stärka rnas utgå nga r och stereoexpa ndern. Systemet 
ka n då bringas till självsvängning. S trax under 
sjä lvsvä ngningspunkten får ma n e tt lå ngd raget eko 
som ka n va ra i ti ota ls sekunder. I det läget ingår 
pote ntiometra rn a Djup och Ba la ns i loopen och har 
likartad funktion . Dä rför bör Ba la ns stä ll as på max 
och slingfö rstä rkningen reg leras endas t med regl a
.get Dju p. 

För a tt minska risken fö r interferenser med 
inkommande signal ha r e tt lågpass filter med däm p· 
ningen 24 dB / oktav över 15 k Hz lagts in före 
utgå.ngen till s tereoexpa ndern . 

Elektroniska lj udeffekter 
M ycket intressa nta ljudeffekter få r ma n om 

stereoexpa nderns fördröjning minskas till ca 5- 15 
ms oeh ekotilIsa tsen stä ll s in i läge Eko. Tal ka n då 
fås a tt lå ta som om det kom fr å n en da to r eller 
synteser i någon sience fiction·film . Musik . och då 
sä rskilt gi tar r- o ge r upphov till m yc ket kraftiga 
fasskift. vi lka torde kunna utn yttjas i må nga sam
man ha ng. t ex fö r orkest ra r som vi ll ha lite udda 
lj udeffekter . Efte rsom kontrollerna fö r fördröj ning. 
djup och ba la ns ä r steglösa. ä r va ri a ti onsmöj lighe· 
terna ota liga. 

Eko tilIsa tsen ä r uppbyggd på e tt kret skort på 
vi lket komponenterna monteras enlig t ji'g 8 . Anslut· 
ninga r till konta kter. omkopplare och po tentiomet-
ra r görs på va nlig t sä tt. För a tt lå da n ska ll fungera ........ 
som skä rm mot exte rnt brum a nsluts även höljet på ...... 
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Fig 9. Håltagningsritning 
på panelen på ekolådan. 

FRONTPANEL 

,10 r.<'O .110 .10 

-$- - -\:jr -~- - $'- " I 

~l1a 1) 1 ,\ ·kol1la~I~11 1111 Jord pa ~r~bkort~l. 
Den självhäfta nde front panelen appliceras och 

hå len tas upp i denna. Kretskortet skjuts in i låda n. 
ätspä nningen slås till och ma n kontrollerar a tt 

nätdelen ger + och - 15 V på resp T2:s och TI:s 
emitter. Eftersom inga trimningar fordras är tillsat
sen klar med detta. 

Anslut den signalka bel som tidigare anslöts 
stereoexpandern till konta kt U I samt koppla ste
reoexpandern till U2. Slå på nätspänningen till de 
båda appa raterna , och lå t skaparglädjen få utlopp i 
de ljudeffekter du åstadkommer med dem! • 

Komponentförteckning: 
IC I. le2. le3 MCI458 
TI ' BC251 
T 2 BCI7l 
DI. D2, D3, D4 IOD2 
D5. D6 zenerdiod 16 V 
CI , C 2 220 Il ellyt 
C 3. C4 100 Il ellyt 
C5, C6. C7 . C8 . C9. C IOIO Il ellyt 
ell.Cl2 33p 
CI3. CI4 ISO P 
RI , R2 330 ohm 
R3 - R 15 lO k 
R16. R 17. RI8 100 k 

RI9 4,7 k 
R20. R21 68 k 
R22. R23 120 k 
R24, R25 180 k 
PI . P2 4,7 klogpot 

~ Fig 10. Os
ei Iloskopfo tot 
..isar en signal 
\om uppdelas 
i samples med 
TDA 1022 och 
{tirs f ramåt 
i 5 12 steg. 

JO 

I st ka belgenomföring 
I st säkringshå lla re 

I I 
60 

,. 

01 omkopplare 3 lägen 4 poler 

Komplett komponentsats till Echoizer inkl borrad 
låda kosta r 345 kr. Stereoexpandern kostar 420 kr 
inkl borrad låda och byggbeskrivning. Uta n låda , 
nätsladd, omkopplare, rattar etc blir priset 297 kr . 
Tillsatskortet som utökar tidfördröjningen kan en
dast köpas monterat och trimmat, pris 193 kr . 
Dyna mikkompressorkortet säljs även det endast i 
monterat och trimmat utförande, pris 21 I kr. 
Samtliga priser inkl 20,63 % moms. 

B I nätströmbrytare 
Tr trafo 2x24 V 2.8 VA 
S I säkring 250 mA 
I st appa ratlåda 160 x loo x 60 mm 
I st frontpanel 
I st kretskort 160 x 100 mm 
4 st a luminiumratta r 
2 st DIN-uttag S-pol 
I st nätkabel 

Ovanstående material tillhandahålles av Ingen
jörsfirma Leif Marenius " eo HB, Box 5086, 
42105 Västra Frölunda . Tel 031/298086 vard 
17-20. 
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November 1978 

R 
I RT 1971 , nr 9 visades hur diagrammen ska tolkas . Diagrammet 
över brusfältsstyrkan anger den fältstyrkenivå i d B över l Il V Im 
radiobruset förväntas överstiga högst 10 % av tiden . Bandbredden 
antas va ra 3 kHz, men kurvorna ka n lätt omräknas till annan 
ba ndbredd om 10 log b/ 3 adderas till avläst värde. B är önskad 
bandbredd i kHz. 

Månadens soljläckstal: 113 
Prognoserna är framtagna av Televerket, avd RL, Farsta . 
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Varje Allison högtalare som köps är "använd". I 20-30 
minuter. Så mycket tid går det nämligen åt för att mäta och 
trimma varj e enskilt exemplar så att de håller sin specifika
tion inom ±2 dB under minst 5 år. (!) 

Alla element och delningsfilter tillverkar Allison 
Acustics Inc. själva. (till skillnad från de flesta konkurren
terna). Mätningar görs sedan på vartenda tillverkat högtalar
element (inte bara på slumpvisa stickprov) för att få exakt
het i hela systemet. Varje komplett högtalarsystem mäts 
och trimmas sedan tillsammans. Först därefter sker slutlig 
ytbehandling, avsyning, packning och leverans. 

Allison behöver aldrig gissa vad som finns i deras 
leveranser. De vet! 

Vill du också veta? Skicka då in kupongen här nedan, 
så skickar vi dig en broschyr om Allisons samtliga fyra 
"begagnade" högtalare. 

Skicka mig broschyren om Allison högtalare. 
narnn __________________________________________ ~ 

adress __________________________________________ ~ 

postadress __________________________________ _ 

AI/ison högtalare marknadsförs i Sverige av 3D-gruppen ab, 
Svartmangatan 16, 11129 Stockholm. 
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Om och kring 
Söderhavsstationerna • • • 
•• Under den mörka å rstiden no
vember- januari brukar stationer i Sö
derhavsområdet ge exotiska ljud i 
DX-högtalarna. De första pipen bru
kar komma från Radio Vila på Nya 
Hebriderna, som sänder på 3 945 kHz 
med 2 kW. Sändarantennen är en 
loop, en halv våglängd hög och med 
maximal strålning norrut, vilket för
klarar den relativt goda hörbarheten 
här. Sändningarna sker på pidgin, 
engelska och franska, och brukar i 
Mellansverige kunna uppfattas från 
09.00 fram till II-tiden då man 
stänger. 
• Inte ens i detta söderhavsparadis 
råder lugn och ro. Från en av öarna, 
Espiritu Santo, opererar en "frihets
sändare", Radio Tanafo , seda n ett par 
å r tillbaka. Stationen drivs av Na
Grimel-federationen och tycks vara 
accepterad av mvndi ghet erna . Sä nd a-

ren är en gammal Heathkit a matör
rigg med ca 60 W uteffekt i en dipol. 
Normalt sänder man på en frekvens 
omkring 3 990 kHz. Denna station är 
hörd i både Australien och Japan , 
dock ännu inte här. Man stänge r vid 
lO-tiden svensk tid. 
• För ett antal år sedan brevväxlade 
Er tillgivne med en radiotekniker på 
radioministeriet i Vila vid namn Char
les Long Wah. Flera brev utväx lades, 
och i det sista som kom berättade 
Charles att ha n skulle besöka en av 
småöarna i a rkipelagen . Han nämnde 
i förbigående a tt ön beboddes av 
kannibaler. Trots flera brev fick jag 
seda n a ldrig något svar från Charles 
Long Wah. Troligtvis blev ha n upp
äten. 
• Planer på att återuppta sändninga r 
på kortvåg föreligger hos Gilbert Is
lands Broad{'as rin,f!. and P"h!i{'a/inns 

Service. Kopraarbetare på ytteröarna 
har klagat över den dåliga hörbarhe
ten p~mellanvågssändaren och för att 
bemöta denna kritik planeras nu en 
kv-station. För några år sedan använ
des frekvensen 4 912,5 kHz med några 
hundra watts effekt. Teleministeriet 
har ställt en australisk Amalgamated 
Wireless-sändare till förfogande och 
den är förhoppningsvis lite starkare än 
sin föregångare. Ett stalltips är att 
man återkommer på den gamla fre
kvensen. Kolla strax före stängnings
dags 11 .00 SNT. 
• Cooköarna, vilka länge betraktats 
som hopplösa att höra , har nu under' 
tvenne säsonger hörts omkring jul 
nyår. För två år sedan hördes Radio 
Rarotonga på själva julafton på 3 265 
kHz. Förra året gick den in på 5 045 
kHz, då under mellandagarna. Statio
nen dök hastigt upp vid 09 och fadade 
lika fort bort omkring 09.15. Orsaken 
till detta hastiga gästspel är svår att 
ange men torde hänga samman med 
joniseringsfenomen vid solens upp
gång. Samma sak upprepades under 
flera dagar. - Uteffekten på bägge 
frekvenserna är 0,5 kW och ett stilfullt 
QSL-kort blir belöningen för en kor
rekt rapport. 
• Stationerna på Papua Nya Guinea 
är alltid lika intressanta. Raraste gäs
terna är de som ligger på 120-meters
bandet. Samtliga utom en har dock 
hörts här hos red i Grängesberg vid 
signing on 21.00 SNT. Sändningarna 
går på pidgin, engelska samt diverse 
infödingsdialekter. Kl 21.30 sänds ge
mensamma nyheter på engelska under 
ca 10 minuter. Musikprogrammen 
kan vara riktigt njutbara med en sorts 
söderhavsvariant av Country & Wes
tern-musik , a llt meda n vargavintern 
tjuter runt den e!! n:l hu , knuten . ~1 :l n 

sänder även mycket utbildningspro
gram. Trots allt är det inte så många 
år sedan f.orskningsresanden Sten 
Bergman berättade om kannibaler på 
Nya Guinea! Utvecklingen har dock 
gått snabbt framåt, och på ön Bou
gainville finns en av världens största 
kopparfyndigheter. - På 90-meters
bandet kan man ibland höra papuaner 
från 13-tiden fram till c\ose down kl 14 
eller 15. Vanligaste stationerna är 
Radio Northern District, 2468 kHz, 
och Radio East Sepik, 3 335 kHz. 
Svarsviljan har tidigare varit god men 
har nu bedarrat något, sannolikt på 
grund av stor rapportskörd från Au
stralien och Japan. Bland frimärks
samlare har Papua Nya Guinea rönt 
mycket stort intresse, så varför inte 
skaffa en bytesvän genom radion? 
• För en tid sedan redogjorde vi för 
en enkel metod att själv förutspå 
"DX-vädret". Om man lyssnar på låga 
frekvenser, 0,5- 4 M Hz; säg väster ut, 
kommer man att märka hur konditio
nerna för varje natt flyttas norröver i 
takt med sjunkande A-index, dvs från 
norra Sydamerika upp över CentraI
amerika till USA. Dessa öppningar 
återkommer vart 26:e-27:e dygn och 
är beroende av solens aktivitet. 

Samma öppningar kan bevakas 
också av sändaramatörer på 3,5 MHz. 
W-stationer brukar vara talrika på 
detta band vart 27:e dygn under den 
mörka årstiden. Fenomenet kan för
klaras så, att från den ostörda solytan 
utgår relativt liten partikelstrålning. 
Under en sådan "lugn" period krym
per norrskensbältet samman mot de 
geomagnetiska polerna och släpper så 
fram signalerna från nordliga bredd
grader på andra sidan jordklotet. 
Lycka till med W6:or på 3,5 MHz, 
k:l n:l dicker "ch j'inbrc r:"' 111\ ' • 

Fig I . (JSL-Iwrtfran R/O -Surung "H 75 /..11 :, 
be'lägen på den indonesiska delen a,' Nya Guinea. 

Fig 2. Frumsidun fia en fulder fran Radiu ~ ila. 
J 945 kHz. 

Fig J. (JSL -kurt frun fd lIulländsku Nya ('uinea. 
då sändande på 7 190 kHz med 5 kW. National
symbolen Paradisfågeln är avbildad. 

Halvledarminnen allt större. Texas gör 64 k dynamiska RAM 
Möjl.igheterna att tillv~rka stora halv- . '-~/(1 X O 

ledarm innen öka r success ivt eftersom fa- '., &:::::--
brikan.ter.na får ett allt bätt:e utfa ll och «(7,~.::.> 
kan fortata kretsarna ytterltgare genom '8J 
en förhöjd precision · vid tillverkningen. 
Nu finns i handeln minneskretsar med 64 
k kapacitet. Det är dynamiska skrivläs
minnen från Texas I nstruments i 16 bens 
DIP. Kretsarna matas med +5V och är 
TT L-kompatibla på alla ingångar. Åt
komsttiden är 150 ns maximalt och cykel
tiden ä r 250 ns . Svensk representant: 
Texas Instruments, Tel 08-23 54 80. 
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Teorin om distorsion 
i audioförstärkare 
L Här återgivna text utgör en föreläsning som förf:a 
höll som särskilt inbjudna forskare vid den 
internationella konferense ICASSP 78 i våras 
(IEEE International Conference on Acoustics, Speech 
and Signal Processing 1978). 
L Det är i synnerhet professor Ashley, verksam som 
institutionschef vid University of Colorado i Denver, 
USA, (College of Engineering and Applied Science, 
Electrical and Computer Engineering), som gjort sig 
känd som en världsauktoritet på området kretsteori 
och distorsionsuppkomst. Han är en av Audio 
Engineering Society's Governors. 
6. Det här översiktliga arbetet publiceras med 
auktorisation för RT i syfte att fastslå existensen av 
den transienta distorsionen dess natur och 
verkningssätt samt för att belysa den teoribakgrund 
som sätter fenomenen i deras sammanhang i 
praktikfallet. 
6. Mycket av trasslet med tim (dim) kommer sig av 
konstruktörernas ohämma_de lust att "överspecificera" 
sina förstärkare, finner förf:a. De mäter utmärkt men 
låter sämre: Övertro på gängse regler vållar detta. 

Sammandrag: 
ya re forskning röra nde orsa ken till upp

komsten av t ra nsient intermodula tionsdi sto r
sion och dess ve rkninga r ha r visa t på behovet 
av en omformulering av distorsionsteorin . 
Må nga av problemen frå n förr hä rrör frå n 
bristande först åelse för teorin rörande icke
linjära differenti a lekva tioner. Karakteristika 
för små- och storsigna lförstä rkande a nord 
ninga r belyses. Signa lnödesdiagra mmet a n
vä nds för a tt uppnå va ri abla olinjä ra diffe ren
ti a lekva tioner. Da torteknik för lösa nde av 
dessa ekva tioner meddelas. Vissa a llmänna 
resulta t ka n uppnås, ehuru större kunskap ka n 
vinnas frå n studiet av specifika först ä rka rkon
struktioner . 

Av J ROBERT ASHLEY och DONALD 
S GAGE 
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Distorsionsproblemens bakgrund 
• • Vi inleder vå r genomgång med det begyn
na nde 1930-ta let. då det förhärska nde distorsions
problemet va r fö rena t med kas kad kopplad e fö rstä r
ka re fö r lå ngdistanstelefoniöver fö ring. Lösni ngen 
låg i a tt förbä ttra tra nsfo rma torut fö randet och a tt 
in fö ra spänningsmotkoppling. I fråga om audiotil
lämpninga r fö r hembruk gä llde , a tt dis torsionen vid 
alla slag av inspe lad musik till den grad mas kerade 
förstä rkarens egendistorsion a tt den sena re inte 
utgjorde något problem fram till ca å r 1950. 

Den magneti ska ba nd inspelningsprocessen och 
den lå ngspela nde grammofonskivan inneba r en 
signi fi kant minskn ing i fråga om fö rvrängningen 
hos kä llma teri a let och en ännu mera utta lad för
bä ttring på området frekvenssva r. Som ett resulta t 
av detta fick vi högta la rdi storsionen som tyngst 
väga nde bidrag i den tota la di storsionssumman. 
Emellertid blev fö rstä rka rkl irret det ma n verkligen 
a rbetade på, förmodligen på den grund a tt " tota l 
ha rmonisk di storsion" eller rhd jä mte intermodula
tionsdi storsionen , som vi föredra r benä mna sta tisk 
inter modula tions di storsion, sim , ä r ganska lä tta a tt 

mäta i förstä rkare. 
Vi kan notera i förbigående, att thd är relativt 

enkel att mäta för högtalare men utgör ett totalt 
värdelöst mått på distorsionsprestanda . Eftersom 
akustisk alstring i en direktstrålande högtalare är 
proportionell mot konaccelerationen under det att 
övertonsdistorsion, thd , beror på konens utslag, 
kommer dessa högta lare att befinnas ha mycket låg 
thd vid excita tion över 100 H z och förefa ller att ha 
ett försumbart di storsionsproblem. Paul Klipsch 
var a ntagligen den förste att påvisa, a tt intermodu-

' Iationsdistorsion till följd av vinkelmodulation av 
höga frekvenser med låga ä r den verkliga boven i 
dramat röra nde högta larprestanda . 

Under det slutande 1950-ta let uppstod en avse
värd kontrovers över förtjänstern a hos trioder resp 
stråltetrodrör , a nvända i tonfrekvensförstärkare. 
Den va nliga förklaringen till "skillnaden" i ljudkva
litet gavs i termer av distorsionsförekomst. Sett i det 
aktuella perspektivet ä r det troligt att större delen 
av skillnaden antagligen vå llades av Thevenin
impeda nsen på utgångsklämmorna och vissa för
ändringar i fråga om synsättet vid högtalarkon
struktion snara re än av distorsionen i sig . Problemet 
angreps på nytt genom a tt ma n förbä ttrade trans
formatorutformningen och med a nvändandet av 
ytterliga re motkopplin& för a tt minska klirret - och 
Thevenin-impeda nsen . Vägleda nde konstruktions
koncept av William son och Maclntosh innebar 
applicera nde av loka l motkoppling till ga ller eller 
ka tod hos utgångskretsarnas tetroder. Detta ned
bringade di storsionen och Thevenin-impedansen 
hos utgå ngsstegen . Det senare medförde förmodli 
gen den mera hörba ra skillnaden i fråga om de 
slutna och dä mpade högta la ri ådor, vilka kom till på 
basis av anvä ndningen av förstä rka re med höga 
dä mpningsfa ktorer . 

Då effekttra nsistorer av germa niumha lvledart y
pen blev tillgängliga i effektförlustklasser över 10 
W, blev lite aven dröm förverkligad för mången 
som ville eliminera utgångstransformatorerna. De 
fö rsta transistoreffe ktförstä rkarna hä lsades med 
entusias m dä rför a tt de va r nya ; dock hade må ngen 
vissa reserva tioner i fr åga om klass B efter a ll a å r 
ma n omhulda t kl ass A som det bästa. Sna rt nog 
kom vi a tt höra förstärka rljudet beskrivet som 
"transistorsound ", och för a llt i världen kunde 
många av oss a ldrig nå övertygelse om a tt detta ljud 
var det bä ttre. Ga nska omgående kom detta "tra n
sis torlj ud " a tt diag nosticeras som övergå ngsdistor
sion (= crossover disr), vå llad av kl ass B-konceptets 
utgå ngssteg och då lig termisk koppling mella n 
utgångstransistor och de förspänningsbestä mma nde 
kretsa rna. 

En ytterliga re orsa k till " tra nsistorsound" i dessa 
tidiga konstruktioner va r a nvändningen av driv
tra nsforma tor i utgå ngssteget. Denna tra nsforma
tor ger en ex tremt olinjä r las t i bas-emitterkretsen 
och ger upphov t ill avsevä rd di sto rsion. A lla dessa 
fö rstä rka re va r an tingen behä ft ade med endera av 
dessa begränsninga r eller kretstekni ska tillkorta
komma nden i fråga om mä ngden nega ti v å terföring 
(spä nningsmotkopplingen), som kunde a nvändas 
för att minska distorsionen. 

Ha lvleda rt ekn ikens fra msteg gav oss högeffekt 
tra nsistore r som kise l N PN- eller PN P-element. 
Pr iset sjönk fö r spä nnings fö rstä rka rkopplinga rna 
och fö rstä rka rkretsa rna började a nvända mera och 
mera motkoppling för a tt ma n skull e uppnå impo
nera nde spec ifika tioner på området frekvensomfå ng 
- ofta med börj a n i likström. Likaså gällde 
"impona torvä rdena" distorsion och dä mpningsfak
tor. 

Distorsionsspec ifika tioner i storleksordningen 
0,01 % g ick inte a tt korrelera med ljudet fr ån dessa 
förstä rkare. En voka bulä r som " hård "_ "grusig", 
"grötig" och "grumlig" eller "slöjad" etc kom i bruk 
för a tt ma n skulle beskri va hörselupplevelsen . Un
der sökandet efter ett svar på fråga n "va rför vägra r 
hörseln godta klirra na lysatorns utslag?" diagnos ti
cerade Orala problemet som en tra nsient di storsion, 
vilken han ka llade rim , tra nsient intermodula tions
distorsion. Denna " nya" distorsion befanns oft a va ra 
hög i förstä rka re med hög nega tiv spä nningsåterfö
ring och låg sim. Må nga av de kretskonstruktions
mässiga problem, vilka vå lla r denna skillnad i tim 



och sim, har lösts av Otala, Leach m fl och åtskilliga 
konstruktoner har debuterat, vilka har låga värden 
för tim och sim. Slutligen kan transistorkoppling
arna låta lika bra eller bättre än vacuumrörförstär
karna, vilka kom att bilda kavlitetsnormen under så 
många år. 

Under de år vilka vi har studerat fenomenet tim 
har bruket av förstärkare med högt värde för tim 
spritt sig som en farsot. Såväl effektförstärkare som 
operationsförstärkarkopplingar, använda i studio
bruk för mixerbord etc, är ofta svårt behäftade med 
tim, vilkel inte har beaktats, därför att sim-värdet 
har uppmätts som försumbart lågt. Op-förstärkaren 
i inspelningsstudions mixerbord och de högeffek
tade transistorförstärkarna som driver graverver
kets skärverktyg har medfört, att en huvuddel av 
grammofonskivorna som sålts under de senare åren 
uppvisar grava distorsionsproblem - vilka vanligen 
kommit att skyllas materialen i stället för studions 
inspelningsutrustning. 

Vill man hejda den här olägenheten och under
lätta · tillgängligheten av bättre materiel för både 
hembruk och yrkesanvändning ä r det väsentligt att 
känna till varför de tumregler, vilka säger att en 
ökad grad av spänningsmotkoppling får distorsio
nen att minska, icke kan förklara vad vi uppfattar 
som distorsion. Och det är också motivet bakom 
sammanställandet av detta bidrag. 

Den statiska distorsionens teori 
Vi har anammat Otalas språk bruk ~ id använd

ningen av ordet "statisk" i benämningen statisk 
intermodulationsdistorsion, ehuru ordet stationär 
eller varaktig kanske vore bättre. Det behövs ett ord 
för a tt göra åtskillnad mellan tra nsientdistorsion 
och det mera vä lkända begreppet intermodulations
distorsion i form av två toner och vilket implicerar, 
att di storsionen orsakas av den sta tiska (efterled
ningslösa eller minneslösa, som vi ska ll se neda n) 
kara kteristiken hos de förstärkande a nordningarna. 
I mätrnässiga termer är de två skillnadstonerna 
statiska i a mplitud och förstärkaren under provning 
drivs i en linjär, stationär mod . 

Den distorsionsteori som vi läser om i litteraturen 
har ändrat sig bara i ringa grad över de senaste 40 
åren. Det är endast den elektroni"ska apparaturen, 
förstärkaren; komponenterna, som ändrats. Alltså 
finner vi en förvånande likhet mellan vad Terman 
(I) skrivit och det som återfinns i en a ktuellare text 
som den av A lley & Atwood (2) . Vi skall återge den 
sena re texten genom att framhålla arbetets teore
tika utgångspunkter: 
I ) Distorsionens huvudsakliga ursprung är olinea 
riteten hos utgångsstegens komponenter. 
2) Utgångsstegens karakteristika ka n beskrivas 
grafiskt i termer av efterledningsfria kurvor (= noll 
energiupplagring). 
3) En grafisk konstruktion ka n a nvändas till att 
uppskatta övertoner genererade i denna efterled
ningslösa eller minnesfria olinea ritet. 
4) En mottaktkopplad krets utsläcker jämna ord
ninga rs övertoner som genereras. 
5) Olinea ritet i utgå ngs kopplingen - tra nsforma
tor eller kondensator - bortses ifrå n. 

Insättes denna teori på konstruktion av icke 
motkopplade förstärka re, uppnår man resultat i 
ordningen 2 % distorsion vid full utstyrning. Om 
förstärkaren går i kl ass A kommer klirret att ligga 
nä ra noll vid små signa lnivåer och monotont öka 
med uteffek ten. För klass A B och speciell t för klass 
B-drift gäller, att di storsionen börjar vid kanske 
0,5 % vid lågt effektuttag och ökar bara lite med 
effektpådrag upp till fullutstyrning. Distorsionen 
inom klass A, mottaktkoplade elektronrörförstä r
kare drivna uta n motkoppling, ligger a ntagligen 
lägre än vad högta larens di storsion gör vid huvud
parten av a lla hemljudsystem. Det som gör klass 
B-tra nsistorförstä rkare ot ill fredsstä llande fö r au
dioä ndamål fö r det fall negativ spänningså terföring 
(motkoppl ing) inte anvä nds, är sä rdraget att inte gå 
med nästan nolldistorsion vid låga nivåer. 

Detta, jämte det mera signi fika nta behovet av a tt 
ta ned Thevenin-impedansen på utgå ngen (såsom 
krävs vid insa ts av dagens högta la rsystem), har lett 
till det a llmänna bruket av nega tiv å terföring i 
tonfrekvensförstä rka re . Den typiska handboksteo
rin behandla r först motkopplingen över en resistiv 

spänningsdelare med delningen f3V . Första resulta
tet blir 

K = Kv v/ --
1 + Kvflv 

där Kv = mittfrekvensspänningsförstärkning utan 
motkoppling med a nsluten last Kvf = mittfrekvens
spänningens förstä rkning med återkoppling. 

Nästa resultat skall visa hur harmonisk distorsion 
som visa r sig på utgången reduceras genom återfö
ring. Tricket som a nvänds här är att man visar 
övertonerna som uppkomna inom motkopplings
slingan och sålunda till större delen utsläckta av 
den . Det matematiska resultatet blir 

där 
Do = distorsion i utgångssteget 
Df = distorsion med spänningsmotkoppling (ne

gativ återkoppling) 
Det tredje resultatet skall visa att negativ återfö

ring minskar Thevenin-impedansen på utgå ngen 

dä r 
Zo = Thevenins impeda ns på utgången 
Zof = Thevenin-impedansen hos den mot kopp

lade förstärkaren 
Därpå görs observationen, att under lämpad 

förenkling ökas den övre gränsfrekvensen eller 
halveffektfrekvensen för förstä rkaren: 

/ 2/= /2 (I + \f3) 
dä r f2 = övre halveffektfrekvensen eller gränsfre
kvensen utan motkoppling 

f2f = övre halveffektfrekvensen med motkopp
ling 

Märk i samtliga fall förekomsten av faktorn 
(J + Kvf3 ... ), som va nligen kallas förstärknings
reduktionsfaktorn. I praktiken ka n vi a nvända som 
en tumregel , a tt förstärkning, distorsion och Theve
nin-impedans minskas med förstärkningsreduktons
fa ktorn under det a tt den övre brytfrekvensen ökas 
med samma faktor. 

Vi har å tergivit denna välbekanta teori för att 
understryka vå r kritik av att den används för 
vidsträckt och över de gränser vilka ligger i härled
ninga rna . Dessa innefattar ett beroende av följa nde 
antaganden : 
6) Effektba ndbredden hos elektronanordningar och 
utgångskopplingskretsa r (tra nsforma torer) är 
större än det spektrala område vilket skall å terges. 
7) Med avseende på en högre upp förl agd diskant
frekvensavskärning ä r detta en ringa signa Iförbätt
ring. 
8) Skillnaden mella n högta larens belastnings impe
da ns och en rent resistiv testlast kommer icke a tt 
ä ndra tumregelska ttningen. 
9) Åtgärder för a tt stabilisera motkopplingsslinga n 
kommer inte att ändra tumregelberä kningen. 
10) Linjär kretsteori kan användas. 
II ) Tillflykt till icke- linjär differentialekvations
teori ä r ej nödvändig. 

Förutsättningarna enligt 8) och 9) får inte stöd i 
textboksteorin men är vad vi skulle kunna kalla 
"pra ktikfallets" anvä ndning av teorin . 

För a tt förstå hur vi kom att blint fa ll a i 
tim-fällan mås te vi inse, a tt a ntaga ndena 8 och 9 
icke är korrekta. Som följd av det måste utsagorna 
under 10) och II ) ifrågasä ttas . Tvivelsmå let avgöres 
av det knappast a ngenä ma faktum, a tt olinjä r 
differentialekvationsteori är nödvändig för verklig 
förs tåelse av förstärka rdistorsion (och högta lardi 
storsion). 

Återföringsstabilitet 

Det väsentliga resulta tet från föregåe nde avsnitt 
är inte minskningen av distorsionen uta n reduktio-

nen av Thevenin-impedansen på utgången genom 
insättande av negativ spänningsåterföring. Triodrör 
och tetroder utan motkoppling har Thevenin
impedanser om respektive ca I och 10 ggr den 
impedans som drar ut maximala effekten ur kretsen. 

I fallet mottaktkopplade transistorkretsar (vanli
gen komplementärt symmetriska) är förhållandet 
ca 2 för gemensam emitterkoppling och ca 0,2 för 
gemensam kollektorkoppling. Uttryckta i t.ermer av 
dämpningsfaktor för förstärkare omspänner dessa 
utgångskretsar värden mellan 0,1 och 5, medan 
nutida högtalare för hemanläggningar kräver en 
dämpningsfaktor högre än 20. Alltså är motkopp
ling något väsentligt i moderna system. 

De vanligaste elektronrörförsedda förstärkarna 
nyttjar lokal motkoppling i tetrodutgångskretsen 
för att man skall uppnå en dämpningsfaktor om I 
innan den tota la motkopplingsslingan bestämmes. 
En förstärkningsreduktion om 30 till ' 100, ofta 
angiven till 30-40 dB, kommer då att avsätta 
dämpningsfaktorer på 30- 100, vilka är gott och väl 
adekvata. Utgångstransformatorer och kretsteknik 
kom att växa fram till den punkt, där en lead-krets 
i den bestämmande kretsen inom mot kopplings
slingan kunde tillhandahålla tillräcklig stabilitet för 
denna förstärkningsminskning. 

Transistorförstärkaren fordrar en förstärknings
minskningsfaktor frå n 5 till 50 för nöjaktig dämp
ningsfaktor och distorsion. Emitterföljarutgången 
med dess 20 dB-återkoppling utgör en högklassig 
förstärkare . Dessa modesta återkopplingsvärden 
ställer sig svårare att stabilisera än elektronrör för
stärkarnas p g a temperaturberoende hos den icke 
motkopplade slingan och brytfrekvenserna . Förstär
kare med drivtransformatorer är särskilt besvärliga 
att stabilisera . Då ma n beaktar alla stabiliserings
problem, befinns det att ett kompensationsnät av 
första ordningen i den framåtriktade förstärknings
vägen ha r flera fördelar. Om förstärkningsminsk
ningen ligger inom storleksordningen 20 till 30 dB, 
förläggs den sta biliserande brytfrekvensen inom 
5-20 kH z. 

Frestelsen a tt uppnå skrytvärden som 0,01 % 
distorsion och 200 som dämpningsfaktor kom att 
leda till användningen av förstärkningsreduktions
faktorer på 50 till 60 dB. Sett från kostnadssyn
punkt var det praktiskt, tack vare den ringa 
summan per förstärkningssteg utfört med halvle
dare eller integrerade kretsar. Problemet blir då att 
stabiliseringspolen härvid flyttas ned till tonfre
kvensområdets lägre ände. Detta kommer i konflikt 
med förutsä ttningen nr 9 enligt ovan och innebär, 
a tt antagande 7 utsäger att vi får effektbandbredds
problem i förstä rka ren som helhet. 

Med rätt va lda testfrekvenser få r ma n med dessa 
förstärkare fa ntastiska värden på sim, thd och 
dämpningsfaktor; ändå låter dessa konstruktioner 
"grusigt", hå rt , odistinkt etc etc. En övertro på 
å terkopplingsbetingelserna och tumreglerna för di
mensionering leder käpprätt in i tim-fälla n' 

Transient intermodulationsdistorsion 

Orsaken bakom det här, a tt förstärkare gjorda 
med höga reduktionstal låter orent, grusigt osv, ä r 
a tt musik av och till ger kOlTJ bina tioner av toner, 
vilka resulterar i vågformer med mycket höga 
stigtider. Dessa förlopp vållar a tt det steg som driver 
fördröj ningskompensa tionsnätet rå ka r i di storsion. 
Ota la beskriver detta fenomen som att den framåt
riktade förstärkningsvägen ligger öppen till dess a tt 
det klippa nde steget å terhämta r sig. På grund av 
energiuppladdningen (efterledningen) i den reta r
dera nde kretsen blir det inte lä tt a tt beräkna vad 
som händer då steget före fördröjningskopplingen 
hamna r i resp går ur mättnad . Ett a nnat sätt a tt 
beskriva den hä r ver.kan är att ta la om steget som 
"slewing", strömgeneratorverka nde. Vi motsätter 
oss dock a tt detta beskrivs som sid, slew induced 
distortion, av två skäl : 

För det första bör distorsionen a nges i termer av 
vad som kommer ut från förstärkaren och som ka n 
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Fig l A. Termodilutionskurva vid engdngsin
jektion av saltvatten lösning (20°C) i blodet 
(37°C). Man ser en avky lning pd drygt en 
grad under ett par sekunder. Kurvans areal 
och injektatets mängd ger basis fö r uträkning 
av blodflödet. 
B. Det är av vikt att termoavkänningen sker 
med "snabba " termistorer eller termoelement 
(med Idg tidkonstant). Tidkonstanten kan 
bestämmas genom att man tar proben frdn 
vatten till luft och tillbaka till vattnet. 
Tidkonstanten är 63 % av stigtiden och blir 
med det använda termoelementet 40 ms. 

•• Ma n behöver ofta veta hur mycket blod som 
pumpas ut av hjärtat per minut (min ut volymen) . 
Sedan må nga år har man försökt lösa dett a problem 
ge nom a tt injicera färgämnen i blodet. Detta 
utspäds då i hel a blodmängden och ge nom att ta 
blodprov vid olika. kända tidpunkter. har man 
möjlighet a tt analyse ra utspädningen . \-led koncen
trationsanalys från de olika proven har man möjlig
het att upprätta en kurva som ext rapoleras tillbaka 
till tide n O och kan då a,· denna utläsa hj ä rta ts 
minutvolym. 

Denna metod har e n rad nackdelar. Dels är 
proceduren rel ativt oms tä ndlig. eftersom ett nertal 
prover be höver tas . A na lysförfarandet ä r också 
långsamt. varför man först sent får besked angå
ende provet. Vidare ä r reproducerbarheten dålig. 
eftersom en del av färgämnet kva rstå r i kroppen och 
recirkulera r. 

Vid fysio log iska undersökninga r önskar man ofta 
besked om hjä rta ts funktion omedelbart och hel st 
vill man sna bbt kunna upprepa metoden. Den 
moderna elektroniken ha r nu givit möjlighet till en 
enkel och bra metod för bedömning av hj ä rtats 
pumpfunktion. nämligen termodilutionstekniken . 
Principen ä r att man lå ter en rumsvarm (20°) 
sal tlösning injiceras i blodba na n (37°). Man ka n 
a ntingen lå ta insprutningen va ra en engångsinjek
tion eller man kan lå ta infusionen ske kontinuerligt. 
Lite längre fram i blodbanan har man en elek tr isk 
av kä nning av tempera turen . ä r det kalla mediet 
passera r förbi fås en av kylningsk urva. Vid e ngångs
injektioner får ma n en liten vågdal , fig I. Om man 
emellertid injicerar kontin uerligt och med konsta nt 
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Termodilution: 
Elektronik och kallt vatten 
berättar om hjärtfunktionen 

hastighet få r man en konstant temperatursänkning. 
och den na tempera tursän kning blir då ett må tt på 
nödet. Om man känner den infu nderade vätske
mängden per tidenhet kan man också lätt räkna ut 
blodnödesmä ngden . 

Denna utveckling började i Tjeckoslovakien un 
der mycket primitiva förhå ll a nden . Ledande fors
kare på hjärtinstitutet i Prag gjorde de första 
försöken och metoden ha r efterhand spritt sig över 
resten av vä rlden. I dag fi nns det kommersiella 
apparature r tillgängliga för mätning av hjärt a ts 
min utvolym. Metoden ä r mycket enke l och patien
ten har a bsolut inga obehag frånsett att han måste 
ha en kateter inlagd . Katetern inläggs från en 
armven , fig 2. Den ha r dels ett lumen för injektion 
av sa ltva ttnet och dessutom ledningar till termisto
rer eller termoelement. vi lka finns i kateterns spe ts. 

Appara ten fungerar med en a utomatisk pump. 
vilken per tidenhet tillför en konstant volym sa lt va t
ten . Saltvatt net kyls i en kylkappa till konstan t 
temperatur . vilken av läses. Eftersom värmeutväx
ling kan ske på vägen in till hjärtat ha r man ofta e n 
extrasensor innan kylvattnet lämnar ka tetern och 
går öve r i blodba nan . På så vis har man möjlighet 
att kunna ka lkylera vä rmeförlusten . 

Direkt, digital avläsning 

Enheten ä r da tori se rad , och med ledning av den 

vunna informa tionen ka lkyleras hjärtats minutvo
lym direkt. Resu lta tet framst å r i ett litet digitalt 
fönster. Som ytte rligare kontroll vid undersöknin
gen har man en ekg-elektrod och ekg-regist reringen 
kan a vläsas kontinuerligt på ett sepa rat osci ll oskop, 
som ses i mellersta delen av bilden (fig 2). 

Metoden har framför a llt fördelen att man inte 
tillför kroppsfräm ma nde äm nen . Steril koksaltl ös
ning ä r det lä kemedel som fördras bäst av alla. 

Metoden a nvä nds framför a llt vid klin is k fysiolo
giska labo ra torier och hjärt la boratorier där man gör 
ava nce rade undersök ninga r med ta nke på eventuell 
hjärtoperation eller kontroll efter en sådan . Dess
utom a nvänds tekniken också på mycket svårt sj uka . 
Metoden är ä nnu så exkl usiv a tt den långt ifrå n 
finns på a ll a svenska sjukhus. Det ä r kanske också 
di skutablet om den behövs på alla sju khus, me n på 
specia lklin iker är den ett vä rdefullt till skott. 

Termodilutionsteknikens enda nackdel ä r att det 
ej får ske någon okontrollerad värmetra nsport. 
Denna felkälla har man åtgärdat ganska effek ti vt 
genom att ha kontrollmätpunkter inuti katetern . 
Dessutom kan man rel a ti vt vä l uppska tta såda na 
vä rmeförluster. eftersom de ä r konstanta med kä nd 
infusionshastighet. 

Termodilution ä r ingen drama ti sk undersökning . 
Metoden har e n viktig men kanske ä nnu lite 
unda nskymd pl ats i hj ä rtl äka rnas a rsenal' • 

Ii ).: 2. Jt' rl1luJilur;o/J rid hon/inI/er/i).: inj ll3;on I1h'tltt'rmohyld inJ'l.\ion3/f}~ n;n~ .HJfllll1t1ftujru n en /"' OfB(U /J{ 

fungerande pump. Med konstant infusionshastighet far man en konstant sänkning av blodets temperatur 
efter uppblandning med koksaltlösningen. En minidator ger direkt hjärtats per minut pumpade blodmängd. 
Apparaturen är frdn Kontron, Roche. Katetern har även en inlagd ekg-elektrod, vilken kan ledas till ett 
separat oscilloskop: 
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ifrågasättas, t ex intermodula tion, sna rare än som 
något i förstärkaren inherent. För det a ndra blir 
verkan tra nsient, då den inträffar som korta 
närmast slumpartade, intervaller då musik passera ; 
som signa l genom förstärkaren. 

Märk ski llnaden mellan denna mekanism och de 
sim-alstra nde faktorer som di skuterats i det föregå
ende! Det ä r inte utgången som överst yrs uta n det 
steg som föregår den stabilisera nde polen. Alltså ä r 
det föga märkligt a tt tumregelförutsägelsen om låg 
distorsion icke uppfylles. 

Vi har uppehå llit oss vid effek tförstärkaren i den 
här genomgången, men tim inträffar också i opera
tionsförstä rkare som ofta a nvänds vid lågnivåför
stä rkning, filtrering och mixning. Den ursprungliga 
opa mpen gjordes för datorbruk och kontrollända
mål snara re än för a udiotekniska tillämpningar och 
tonfrekvensförstärkning; a lltså kom några optime
ringar för audio inte att ske i fråga om förstärkning, 
brus och spänningsderivata . Teorin för tim i opera
tionsförstärka re följer liknande linjer som för kraft
stegen med en möjlig (och signifika nt) skillnad som 
bet ingas av kretstekniken : I opera tions förstä rka ren 
ä r den .stabiliserande kondensa torn ofta placerad 
som ett å terföringselement omkring sista steget. 
Alltså befinner sig den överst yra nde kretsen näst 
intill sista steget. 

Den kvasi-linj ära ana lysens teori , som Ota la var 
fö regånga re med, möjliggör att man kan förutse då 
tim är förhanden (avvikelse från linea ritet i vissa 
steg hos förstärkaren) eller icke. Teorin omfattar 
åtski lliga förslag till konstruktionsåtgärder för a tt 
eliminera tim . Förf:a vi ll understryka, att denna 
teori måste tillämpas på varje förutsa tt konstruktion 
och a tt värderingen genomförs med noggra nnhet. 
Hela ski llnaden mellan tim-frihet och icke godtag
bar tim-förekomst kan ligga i sådana saker som att 
fl ytta den sta biliserande kondensa torn (för kompen
sation av fördröjningen) frå n ett steg till ett a nnat. 
Och ändå, att fl ytta kondensatorn skulle inte 
inverka något a lls i fråga om förstä rka rens stabilitet 
och skulle säkerligen inte heller medföra a tt "prak
tikern " på konstruktionss idan börj ade misstänka 
avsevärd skillnad i distorsionsprestanda . 

Vad som gäller ä r nrämast a tt beräkning av 
förstärkarrespons och distorsion på gränsen till 
tim-regionen är ett kva lificera t matematiskt pro
blem som implicerar lösningen aven högre ordning-

ens, icke linjä r differentialekvation. Vill man gå 
längre än den kvasilinjära teorin, måste man sanno
likt tillgripa omfa tta nde da torresurser för beräknin
garna. 

Vi har gjort ett försök med a tt skapa en modell till 
en prakti skt realiserad förstärkare, som fick driva 
en sluten högtala rI åda som last. Diagrammet över 
signa lflödet hos systemet krävde flera integratorer 
än vi förfogar över i vå r nuvarande analoga dator 
jämte åtskilliga diodfunktionsgeneratorer (ej till
gängliga). Också denna modell innebar en överför
enkling för tra nsistorerna. Teoretiskt sett kunde vi 
ha utläst de variabla differentialekvationerna ur 
signa lflödesdiag rammet och programmerat det för 
numerisk integration på en digita l da tor. På grund 
av hoppen i form av di skontinuiteter i vissa av 
variablerna, då förstärkaren råkar i och ur sin 
slewing-mod, skulle integrationen kräva omsorgs
full korrektion och en myckenhet "de-bugging" eller 
utrensning av det ovidko mma nde. Det , som avhå ller 
en från a tt försöka använda de annars så använd
ba ra, a llmänt inriktade kretsa na lys programmen, ä r 
just det sistnämnda. 

Den troligen bästa datorn a tt a nvända vid studiet 
av förstärkare är bread board-modellen eller expe
rimentpla ttan, som a nvänds för å terstoden av be
räkninga rna. Kanske kan ett uppslag från den 
icke- linjära differentia lekvat ionsteorin måhända 
va ra underl ättande här: Då man har a tt göra med en 
högre ordningens differentia lekvation är det inte 
sä lla n en god hjälp a tt plotta en va riabel mot en 
annan i vad som ka llas ett fasp la n. Omsätter man 
detta till området fö rstärkarprovning, betyder det 
användning av oscilloskopet ix/y-koppling snara re 
än x och/ eller y vs tiden och med införa nde av (om 
så krävs) strömgiva nde resistorer i kretsen - detta 
sä rskilt för a tt mäta utgångsströmmar då högta la re 
hängs på som last. Med fa splantest under en rad 
ski lj akt iga provningsbetingelser borde det ställa sig 
möjligt a tt eliminera tim i konstruktionen i fråga. 

S lutsatser om olinjär differentialteori 

Ehuru lösande av icke-linjä ra differentialekvatio
ner kanske inte stä ller sig praktiskt för audioförstä r
karkonstruktion , ka n en hel del a llmänt kända fa kta 
om den generella na turen hos lösningarna under
lätta a tt man undviker råka på problem som tim . 

Den första slutsatsen om olinearitet är att över
lag ring , superposition, inte ä r något tillrådligt. 
Alltså ä r många av de fö renkla nde utväga r man 

Dator för patientstatistik gjord av läkare - för läkare 
•• En ny dator gör det möjligt för 
enski lda läkare och hälsovårdande or
gan a tt på ett enkelt sätt systematiskt 
registrera och bearbeta a llmänna eller 
medicinska patien tdata. 

Den nya datorn är utveck lad av 
norska läkare i sama rbete med /nsli
tutt for Samfunnsmedisin og Seksjoll 
for Da t afag vid universitetet i Tromsö. 
Målsä ttningen va r att konstruera ett 
datasystem som till låg kostnad ger 
vida möj ligheter till statistisk bearbet
ning av patientdata. 

Resultatet blev SDS, System för 
Dataregist rering och Statistik , ett da
tasystem bes tående av da tor med 
minne, ta ngentbord, bildskärm, skri
vare samt minnesmedium omfattande 
flexibl a disketter (typ tunna " EP
skivor"). Läkaren utformar själv ett 
"patientkort" på bildskärmen och ka n 
där skriva in de olika patienternas 
da ta, vilka lagras i da torns minne. 

och , kr i\·ure. 

tillgri per vid kretsteknisk analys stängda. Frekvens
gången ändrar sig ofta då utnivån ändras - det ä r 
ett säkert tecken till att distorsionsproblem upp
stå tt. Frekvensresponsen ka n också besi tta en hyste
resverkan; vilket innebär att svaret på ett frekven s
svep i en riktning kommer a tt bli olika mot det som 
fås vid svep i motsa tt riktning. Närvaron av cykliska 
begrä nsningar eller förlopp i fasplanet tyder ofta på 
oscilla tionsmeka nismer. Ändrar man position för 
såväl linjä ra som olinjära termer i systemmatri sen 
kan man få betyda nde förändringa r i lösningens 
funktionssätt. 

Kanske den bästa tumregeln för icke-linjär a nalys 
ä r a tt hålla vad man vet om linjä r kretsteori i 
beredskap till dess ma n har visshet om a tt ingen 
olinjä r verkan är aktuell . 

Avslutande anmärkningar 

Vi a nser, a tt mycket av tim-bekymren kom sig av 
överspecificerandet. Det skj uter fo rtfara nde över 
målet att specificera 0,0 I % sim fö r en fö rstärkare 
som drivs aven bra ba ndspelare (= ca I %) och 
ansluten en högta la re (= som bäst 0,5 % men oftas t 
högre än 2 %). Det innebär inte heller någon 
skillnad vid låga nivåe r eller ringa intensitet hos 
musiken att man sä tter in två filter på kraftförstär
karens ingång, ett 15 Hz tredje ordningens Bull er
wort h högpass och det andra bestående av ett 
likadant lågpass för 20 kH z, men detta kommer att 
avstyra många d istorsionsproblem i såväl fö rstärka
ren som det anslutna högta leriet. 

Slutligen : I ljuset av Otal as senaste fo rskningsre
sulta t (3) bör sta rkt uppmanas: Slutför inte en 
förstärkarkonstruktion till dess den ha r grundl igt 
testa ts med ett anta l skiftande högtalare som las t' • 
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bl a följande egenskaper: 
• Inget behov av förkunskaper 
personalen lä r sig handhavandet på ett 
par timmar; a ll komm unikation med 
mask inen kan ske på svenska och 
programmet ger felin dikering om 
orikt iga vä rden inmatas. 
• Mycket stor lagringskapacitet - en 
enda minnesskiva rymmer I 800 pa
t ientkort i A4-forma t, obegränsat an
ta l skivor kan a nvä ndas och ett stort 
an ta l patientdata bea rbetas samtidigt. 
• Garanterad sekretess - hela data
behandlingen sker enbart hos läka
ren / sköterskan och mi nnesdisketterna 
ka n lätt tas ur maski nen och fö rva ras 
oåtkomliga fö r obehöriga. 
• Utbyggbart för a ndra da taru tiner 
- SDS kan lä tt kom pletteras med 
progra m fö r läkarbokföring , sj ukför
säkringsuppgifter och liknande ruti
ne r . 

En mängd statisti ska patien töver
sikter kan därefter utföras, baserade 
på t ex diagnos, yrke, å lder, behand-

lingsfrekven, e tc. Olib tabeller o.:h 
diagram ka n också fås på bildskä rm SDS-systemet erbj uder härutöver 

SDS tillverkas av A/ S Mycron i 
orge och ma rknadsförs i Sverige av 

Zetner AB, Bromma. Pris: 85 000 kr i 
standardu tförande. • 
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Från utvecklings system 
till dator för Basic, del 11 Av ÅKE HOLM 

• Vårt datorbygge-har nu-kommit tiU byggandet av 'minneskort. Kretslayouten ,till dessa kort '. 
har ställts till förf:s förfogande av Alf Eriksson . 
• Modifiering aven färg-TV med kallt chassi beskrivs också. 

•• Vårt datorbygge har nu kommit så långt att vi 
har fått ett fungerande system med inbyggd termi
nal. Vi måste emellertid förse vårt bygge med ett 
arbetsminne (RAM) som börjar på adress SOOOO. 
Hur'stort detta minne'skall vara , beror av hUT stora " . 
datamängder som vi skall kunna lagra. -

Om vi exempelvis vill kunna använda en Basic
interpretator som laddas in från kassett, måste vi ha 
7 k RAM enbart för interpretatorn. Därutöver 
kräv~ minst I k RAM för det program som vi skall 
använda. Om Basic-interpretatorn i stället finns i 
EPROM kan vi använda allt RAM för vårt eget 

. 'V-l-r--. -rI
GNO e1 I TC2

-

eJ
' 

""0- A9 

A1 • 

Al0 -A15 

program. I det första fallet behöver vi till att börja 
med 8 k RAM och i det andra fallet räcker det till 
en början med 4 k RAM. Hur mycket man sedan 
skall bygga ut minnet beror på vad man ämnar köra 
för program"" Det går att ha- maximalt 32 k RAM i 
vårt datorbygge (om minnesarean skall vara konti
nuerlig inom SOOOO-7FFF) . 

Två typer av minneskort 

Vi skall i detta avsnitt beskriva två olika minnes
kort. Det ena är på 4 kbyte och varje kbyte-block 
kan adresseras till valfri adress. Det finns även två 

---=1
55 
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omkopplare för skrivskydd märkta RAM-ROM . 
Det andra är på 16kbyte och kan endast adresse

ras i 16 k block (SOOOO-3FFF, 4000-7FFF osv). Det 
har ingen omkopplare för skrivskydd . Båda dessa 
minneskort är bestyckade' med sta-t-iska minneskret- " 
sar av typ 2102 resp 2114. Minneskorten kan 
byggas ut i etapper om l kbyte. 

Principschemat för 4 k minnet återges ifig /, och 
kretskortet med komponentplacering i fig 2. IC 
33-35 är buffertkretsar för adressledningarna och 
IC 36-37 är databusdrivarna. Adressavkodningen 
sker med sex grindar av typ exklusiv-OR med öppen 

Fig 1. Princip
schemat för 4k 
minnet. Schemat 
är ntJgot förenklat 
av rittekniska 
skäl. 



AD 
Al 

A2 
A) 

At 

A5 

A6 

A7 
A8 
A9 

Komponentförteckning 
till rgb-modifiering av TV 
CI-eJ 
RI-R3 
R4-R6 
R7-R9 
R10-R12 
RI3 
TI-n 

15 pF 
470 ohm 
18kohm . 
22k 
4,7 trimpot 
680 ohm 
2N2369 el motsv 

Komponentförteckning 
till 4k minnet 
CI 
C2-35 
ICI-32 
IC33-35 
IC36-37 
IC38 
IC39 
IC40,47 
IC41 - 46 
SI - S4 
S5-6 
RI-4 
I 
2 
10 
37 

100 ILF 10 Vellyt 
O, I ILF tantal 
2102 
8T97. 6887 el 6885 
8T26 el 6880 
74LS20 
74LS08 
74LSOO 

74LS266 
6-pol dipswitehar 
l-pol omk för kretskort 
motståndsnät 7 X4,7k 
kretskort CA-6814 
kortutdragare 
14-pin ie-socklar 
16-pin ic-socklar 

Komponentförteckning 
till 16k minnet 
CI 
C2-26 
ICI - 4 
IC5 - 6 
1C7 
IC8 
IC9 

100 ILF 10 Vellyt 
I ILF tantal 
8 T97 el 6887 
8 T26 el 6880 
74LSJ54 
74LS08 
74LS86 

Till EE hos onglvno IC - por 

minnet 

RGB- ingång 

Bef in tl ig 
videokontakt 
pö visso 
TV-model ler 

R13 

51 

ICh 

Fig 3. Princip
"chemat för 16k 
minnet. Schemat 
är något förenklat 
av rittekniska 
skäl. 

'- ledore med separata skörmar 

I---\t-::-::-::-=-=-=-=-::-=-::-=-=-=-=-::-=-=-::::-~ Blå 

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

o 1 

2 3 

4 5 

Till ingångorna på förgd ifferen s forstörkoren 

-(G-Y) -(R-Y) -(B-Y) 

R5 

Videoodapt.r 

R6 

Fig 6. Principschemaför rgb-ingång till en/ärg-TV med isolerat chassi. 

ICI0- 25. 
IC27 - 42 
RI - 2 
SI 
I 
2 
2 
38 
I 
( IC26 har utgått) 

2//4 
4,1k 
2-pol dipswitch 
kretskort CÅ-6816 
kortutdragare 
14-pin socklar 
16-pin socklar 
24-pin sockel 

Kompletta satser enligt förteckningen kan rekvire
ras från Ingenjörsfirma CÅ-Elektronik AB, Box 
20 10. 13502 Tyresö. tel 08/ 7423401 . eller från 
Digitronie, Box 127. 19401 Upplands Väsby. tel 
0760/836 70. 

En komplett sats till 4k minnet kostar 975 kr inkl 
moms. en komplett sats till 16k minnet kostar 2 684 
kr inkl moms . 

Pris på delvis bestyckade minneskort kan fås på 
förfrågan. 
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kollektor. När det på S l inställda värdet överens
stämmer med de sex högsta bitarna på adress bus
ledningen, kommer alla utgångarna på grindarna 
att bli höga och via IC 47 ena bia det första 
minnesblocket. 

Skrivskyddsfunktionen erhålls genom att 
R W-signalen till minneskretsarna aldrig tillåts gå 
till låg nivå. Varje omkopplare kan skydda 2 kbyte . 

Adressvalet sker genom att man ställer omkopp
laren S l för önskad adress till det första l k-blocket, 
S2 till det andra blocket, osv. Vill man exempelvis 
att det första blocket skall börja på SOOOO skall alla 
sex omkopplarna på S l ställas i on-läge. (on = O, off 
= l.) Om det andra minnesblocket skall börja på 
S0400 skall omkopplaren A 10 ställas på off och de 
övriga fem på S2 på on. Genom att varje om kopp
larsektion motsvarar en bit av adressen är det sedan 
lätt att adressera resten av minnesblocken. 

Principschemat för 16 k minnet återges i fig 3, 
och kretskortet med komponentplacering i fig 4. 
Kretsfunktionen är i stort sett samma som för 4 k 
minnet. Avkodningen skiljer sig dock något, efter
som endast de två högsta bitarna kan väljas. IC 7 
kodar av adressledningarna A l 0-A 13 och väljer ut 
minneskretsarna IC 10-42 parvis. Eftersom varje 
krets är på 1024 x 4 bitar behövs det två kretsar för 
I kbyte. Med S l kan man välja adress block för hela 
minneskortet. I fig 5 visas hur S l skåll stå vid olika 
adresser . 

Montering av 
minneskorten 

Monteringsförfarandet för de båda kretskorten är 
identiskt. Man börjar med alla ic-socklar och 
fortsätter med motstånden, kondensatorerna och-
dipswitcharna. Sist monterar man vippomkopp
larna och kortutdragarna. 

Innan man sätter i kretsarna bör man koppla till 
spänningen, så att man är förvissad om att ingen 
kortslutning finns mellan + 5 V och jord, samt att 
alla tantalkondensatorer är vända åt rätt håll. Är 
allt i sin ordning, kan kretsarna sättas i. 

Innan kortet provas skall adressomkopplarna 
ställas i sina rätta lägen. Observera, att om man 
endast har ett delvis bestyckat minneskort kommer 
alla avkodade adresser att nås från mikroproces
sorn, även de adresser som saknar minneskretsar . 
Man kan därför inte ha ett 16 k minneskort med 
adress SOOOO bestycka t med 8 k och sam tidigt ha ett 
4 k kort adresserat till S2000. 

Med skrivskyddsomkopplarna i läge RAM skall 
det nu gå att skriva in data i minnet. Detta provar 
man med M-funktionen i TBUG-monitorn. Ställer 
man omkopplaren i läge ROM , skall det inte gå att 
skriva in nya data . 

Modifiering av 
färg-TV -mottagare 

För att få färgåtergivning av text och grafiska 
symboler på den TV som ansluts till videominn~t 
(som beskrevs i förra numret av RT) fordras en viss 
komplettering av apparaten . Denna komplettering 
innebär att mottagaren förses med rgb-ingång, dvs 
en ingång för envar av de tre primärfärgerna röd, 
grön och blå. Dessutom fordras en ingång för 
synksignalen . 

Enklast är denna modifiering att göra på en 
mottagare med kallt chassi, där apparatens jord (= 
chassi) är helt isolerad från nätspänningen . I fig 6 
finns ett schema på en enkel koppling. 

Den mottagare, som denna koppling har utpro
vats på med framgång, är en l8-tums Saba. Den 
videoadapter som finns inritad är ett standardtillbe
hör som tillverkaren tillhandahåller . I vårt fall 
sköter denna adapter om att koppla om mottagaren 
mellan normal mottagning och rgb-funktion . Denna 
omkoppling sker så snart den 7-poliga kontakten 
pluggas in i mottagaren. Synksignalen matas in via 
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Tabell 1: 
Adressomkopplarens lägen för olika val av minne
sadresser. 

SI 
AlS Al4 M in nesad resser 

Från från $0000-3FFF 
från ' till $4000-7FFF 
till från $8000-BFFF 
till till $COOO-FFFF 

R 13. De tre punkterna från trimpotentiometrarna 
R l 0-12 ansluts till ingångarna på matrisförstärka
ren. Denna är vanligtvis en ic med beteckningen 
TBA 530. Med R l 0-12 får man sedan justera in 
amplituderna så, att vitbalansen blir korrekt vid 
återgivning av vit text. Denna koppling kan ex vis 
byggas på en liten labplatta av Veroboardtyp och 
skruvas fast på lämpligt ställe i TV:n. Det bör vara 
korta ledningar till ic-n TBA 530. Glöm ej att 

avlägsna S-märkningen! 
Om man har en mottagare där chassiet ej är 

isolerat från näte\ måste man använda en koppling 
som isolerar rgb-ingångarna från chassiet. En sådan 
koppling gör man med optokopplare. På grund av 
tidsbrist hann vi ej få schemat klart till detta 
RT-numrner. Vi kommer därför att återge det i ett 
kommande nummer. 

Grafiska symboler 

De grafiska symboler som kan återges med den 
beskrivna terminalen är 63 st. Varje symbol är 
uppbyggd av 6 punkter per teckenposition, 3 på 
höjden och 2 på bredden. Varje punkt i symbolen 
motsvarar en bit i det åttabitarsord som är lagrat på 
varje teckenposition. Vilka bitar som motsvarar de 
olika punkterna återges i fig 7. 

Som synes får man grafiska symboler endast med 
koderna S20-3F samt S60-7E. Detta innebär, att 
man kan blanda grafiska symboler med stora 
bokstäver. Vi skall i nästa nummer av RT utförligt 
beskriva hur man gör grafiska symboler i maskin
kod och i Basic-program. • 

Fig 2. Kretskortet till 4k minnet, sett Jrtln komponentsidan med komponent
trycket i svart. 

Fig 4. Kretskortet for 16k minnet sett Jrtln komponentsidan med komponent
trycket i svart. 



Consumer Microcircuits 
får eget Sverigekontor 

CML, som gjort sig kända för 
specialkretsar i PMOS för kom
munikationsändamål, ' öppnar nu 
ett försäljningskontor i Stockholm 
som skall sälja på den svenska och 
finska marknaden samt bistå 
agenterna i Norge och Danmark. 

Tonselektering och tondetekte
ring, liksom flödesmätning, ana
lys och larmsystem täcks upp i 
några av de kretsar man produce-

Digital-magnettape 
från Scotch, Ampex 

Digitalljudvågen är starkt på 
väg och i år har en mängd ny 
hårdvara lanserats, t ex digitala 
playbacksystem med videokasset
ter för 7,5 cm/s (JVC m fl) för 
hembruk resp stora maskiner för 
studiobruk i stil med 3M:s Digital 
Audio Mastering System. Det är 
oerhört flexibelt och automatise
rat. 

Från denna koncern lanserar nu 
också firmans första digitala mas
tertape, Scotch 265 Digital. och 
motsvarigheten från konkurren
ten Ampex kallas Series 460. 

Om det senare bandet förelig-

rar. 
CML producerade världens 

första integrerade krets för delta
modulation redan 1975 i PMOS 
och i dag har man även en version 
iCMOS. 

Firman har ett 50-tal anställda 
. i England och försäljning i 17 
länder. 

Tel till Sverigekontoret är 
0753/87330. 

ger uppgiften att man med det 
kan upplösa signal fraktioner med 
våglängder om blott 1,5 mikron . 
Tapen är processad . för att ge 
extrem jämnhet över hela si n 
längd från början till slut för a tt 
ytojämnheter inte skall medföra 
drop outs. Bandet kan fås an
tingen som 12,7 mm på 4 600 fot 
eller i bredden 24,4 mm över 
4 600 fotspolar. 

Den nya Ampex-tapeten har f ö 
använts vid inspelningen av den 
tidigare här recenserade skivan 
Ellington/Carroll. 

Audio Magnetics är världens största tillverkare av 
kvalitetsband. Till priser du har råd med. 

Dom nya Audiobanden. Nu ännu bättre! 
Världsberömda Audios nya kassettband har 
bl.a. fått ~tt tätare järnoxidskikt. Detta bety

der ännu bättre ljudåtergivning. 
Den höga Audio-kvaliten. 

Alla Audio-banden har en jämn, hög kvalite. 
T.o.m.lågprisban- det Audio Plus 

uppfyller DIN-normen 45512. Audios 
övriga tre bandtyper heter : 

Extra Plus, Super och XHE. 
1 års garanti mot band
traSSel p-å alla Äudio
band. 
Dessutom finns Audios 
unika världspatent Pa
raflo Guides, en styr
mekanism för per
fekt bandmatning, på 
Extra Plus, Super och XHE . 

~AudioMagnetics 
Köptrygga nyheter från världens största 

·tillverkare av kvalitetsband. 

In forrnatlOllst jans l 18 

ÄNTLIGEN ENKORTSDATOR MED S-100 BUSS 
I 

* * * SO Systems ZBO Starter Kit {! {! {! 
* Z80 CPU 158 instrukt ioner! 

8080 kompatibel. * RAM 1 K expanderbart till 2K 
på kortet. * RO M 2K ZBUG Monitor expanderbart 
med 4K på kortet. 

fl PRO M PROGRAMMERARE på kortet. * PIO och räknare på kortet. 
(Z80-PIO, Z80-CTC) 

fl AUDIO KASSEn Kansas City 
Standard (300 baud). 

fl TANGENTBORD 16 hexadecimala 
tangenter med skiftfunktioner. 
12 separata kontrolltangenter. 

* DI SPLAY 6 siffrors hexadecimalt. 
fl WIRE WRAP AREA för ca . 30 st. IC. * S-100 BUSS plats för 2 st. S-1 00 Buss 

kontakter för expansion . 
Till denna Buss finns ett enormt urval 
produkter från olika tillverkare. 

I1RIIDREUD""1 
Box 72. 133 0 1 Saltsjöbade n. 08/7 17 6288. Torsvägen 6 1 

PRIS: 
Byggsats 1. :- (inkl. moms) 
Färdigbyg d 2.660:- (inkl. moms) 

_._. WfIIII/IR 

"~~Uv-7 
~ .C'- ~-~:-: . 

Slussen ca 20 m n. <;::j _ I 

Med bil, tag Vär dövägen mot ~. ,, __ 
Saltsjöbaden ca 10 min från Slussen. \& :~ ~ 

Sil här hit tar d ti ll oss: 
Med tåg "Saltsj ' banan" från 
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Bilden är arrangerad . 
Naturligtvis bor ingen venig människa i ert sånt här eko

frirt. död dämpat rum. 
Ändå envisas många tillverkare av vanliga högtalare med 

art prova ut sina konstruktioner i testkammare som denna . 
Man mäter ljudet med mikrofoner alldeles framfcir högtalarna 
och får fram vackra kurvor. Som dessvärre inte berättar sär
skilt mycket om hur det hela låter i hemmiljö. 

Det här var ett av många ljudliga missfcirhållanden som 
fick akustik professorn Amar G. Bose och hans amerikanska 
forskarkollegor art ägna 12 års tid åt uppgiften att konstruera 
en högtalare, som skulle kunna återge musik mer levande och 

Ansträngningarna resulterade i den direkt/ reflekterande 
modellen Bose 90 I, "Varldens mest lovordade högtalare", som 
utnyttjar rummets väggar fOr att reflektera musiken och återge 
den på samma särt som i en konsertsal. 

901-modellen samverkar, liksom övriga Bose-högtalare, 
med alla reflekterande ytor och sprider varje nyans i musiken 
likadant över praktiskt taget hela rummet. Och därfcir testas 
högtalarna fOrstås i vanlig rumsmiljö och inte i ekofria rum. 

Det är en av anledningarna till an Bose-högtalare inte lå'ter 
som högtalare. 

Utan som musik. 

naturligt än några andra i möblerade rum. Så nära levande musik man kan komma. 

Ring eller skriv s skickar vi broschy r och uppgift om nännasLe alltklOriserade Bose-ålerjörsä/jare. Bose Scandinavw AB, JOO 56 Stockholm. 08-67 OJ 80. 

Informationstjansl 20 

72 RADIO & TELEVISION - NR 11 - 1978 



- \ 

, ' 

FLUKE:s nya digitala multimeter - 8020A - är 
faktiskt så liten att du kan ha den i fickan. Ändå är 
det fråga om ett instrument som helt svarar upp 
mot dina yrkesmässiga krav. 
8020 A har noggrannhet - från +0,2 till + 1,5 % 
- och funktioner som ett högklassigt "Iabbi'nstru
ment". Förutom spänning, ström och resistans 
kan du med 8020 A även mäta konduktans och 
testa dioder. Ett 9 V-batteri räcker för mer än 200 
timmars bruk. 

Begär fullständiga informationer från generalagenten 

8-020 A ' 

DISTRIBUTÖRER: 

lagerdistributör 

MUlTIkomponent 
08-835150 031-801980 

ELFA 
. RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23·08/7300700 

Box 490 • 16204 Vällingby • Telefon 08/ 380370 • Telex 11347 

Inform ationstjänst 21 
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D Sand mig information D Sänd mig information 
om Sentec TU8 om Sentec 8-serien 

.. Postadr .. , : 
RT 11 -78 

Senlee AB Upplandsgalan 39 11328 Stockholm 

HAR UTKOMMIT MED MASSOR AV NYHETER BL.A. 

y!:UU! 12 SA 7 
Lödfri kit i 
toppklass 

74 RADIO & TELEVISION - NR 11 - 1978 

Nya RT-Hornen 

Nya sidosystem 

Nya proffshögtalare 

Lödfria högtalarkits 

Nytt 3-D filter 

Nya högtalarelement 

[QLM] 
Speaker system 

QLM 4810 
Lödfri kit i 
proffsklass 

Ja, sänd m ig er nya ka talog, jag bifogar 5: - i lrim eller sedel . 
. <\,·dr(lgPM dd fJrdrr 

.... Ort . .. 

Informatlonstjanst 22 



JOSTI BYGGSATSER 
LJUSORGLAR M.M.!! 

AT 685 
AT 65 AT 645 3-kanals 

3-kanals 4-kanals ljusorgel med AT 868 
Ijusorger ljusorgel MIKROFON RINNANDE' LJUS 

Antal utgångar 3 4 3 4 

Max effekt per utgång 200 watt 200 watt 200 watt 400 watt 

Effekt från först. 5- 10 watt 2-5 watt 3 watt 3 watt 

Kopplas till först. Ja Ja NEJ NEJ/Ja" 

Pris ca 168.50 193.45 215.50 245.-

* AT 868 Rinnande ljus som " vandrar" antingen i takt med musiken eller med egen inbyggd generator. 

ULTRAWUO!!! 
Ny byggsats som kan användas som "fotocell " 
el. med hållkretsen A T 761 att sätta på öch 
stänga av t.ex . TVn. Räckvidd 5-6 m, drivsp 
9 Volts batteri. 
Byggsats A T 760 Ultraljudsmottagare 

• Byggsats A T 761 Hållkrets f. relä 
Byggsats A T 765 Ultraljudssändare 

SLAVBLIXT 

ca 110:
ca 24:
ca 76:-

En enhet som styr extra blixtaggregat så att det 
går samtidigt med huvudblixten på kameran. 
Drivsp 9 volt DC fördrÖjn .tid ca 20 nanosek. 

IAC-STöRÄTAREN!!! 
Nu finns Philips berömda IAC som byggsats att montera i bil el. 
vanlig FM·radio tör att eliminera störningar. 

Byggsats A T 636 ca 42: 30 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 
Byggsats FM 680 ca 79:-

DIAGRAMMAPP på SVENSKA. Förbättrad upplaga 
innehållande diagram, kopplingsschema, komponentför
teckning, byggbeskrivning samt utförliga bruksanvisningar 
till JOSTI byggsatser. 
Byggsa~serna är moderna och 100% avprovade, uppbygg
da på tryckta kretskort, Sl.a, ingår förstärkarkonstruktioner 
av såväl germanium- som kiselteknik från 1/2 till 120 Watt, 
såväl MONO som STEREO, elektronik till bilen, 
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 
500 sidor i behändigt A5-format, jättefint bildmaterial. 
Varunr 1000 ca 35:-

JOSTI ELECTRONICs "GENERALKATALOG " 
pa ca. 400 sidor Innehåller beskrivningar , bilder och data 
på inte m indre än 2 125 olika elektroniska prylar , bl. a. 
byggsatser, högtalare och deln ingsfilter med samman
kopplingsexempel , halvledare, data - & ekvivalentlistor -
och mycket. mycket mer II Flerfärgstryck. 12 :- plus porto 

---------------------------------------------
Till 
ELECTRO-BYGG • JOSTI ELECTRONIC 
Box 1107, 251 '02 Helsingborg ' 

Namn 

Adress 

Postadress 

Ev Kundnr 

Obs Glam ej fyll a I namn o adress! 

RT II 78 

RT10 

o Sänd mig "GENERALKATALOG" pris '17 i- i förskott el. 18 i- mot 
postförskott. (inkl.frakt) 
O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
O Sänd mig ...................... .. .. .......... .................. .. ..... mot postförskott 

ALLA PRISER INKL MOMS. Leveranser over 600 - frakHrin. 
Forskonsbelalning kan ske genom ,nsanning på vårt postgiro 298171-7 eller bankgiro 162· 
8098 eller genom check utstalld på oss OBS' 12 - fra.kt vid forskottsbetalning. 
V,II Du vela mer så ring eller skrov t,1I oss - lelefon ().C2- 13 33 73. Alfärsadress Kallsgatan 
9 Oar Iraffas v, mellan 930 och t730, på lordagar t,1I 13.00 ORDERMQTIAGNING 
DYGNET RUNT 
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UNAMCOs tonarm
testad på alla punkter 

Unamco tillverkar professionella produkter, avsedda för personer med 
krav på bästa prestanda. 
Därför har UNAMCO-skivspelaren aldrig " formgivits", den har fått 
sitt utseende helt efter de tekniska, optimala lösningar som tillämpats. 

En komplicerad och överarbetad konstruktion är aldrig bra av många 
skäl. Enda fördelen kan vara att den säljer bra p. g. a en viss impo
neringseffekt. Den mest lyckade lösningen är den som uppfyller de 
högsta krav utan att tyngas av ovidkommande detaljer. UNAMCO
skivspelaren är ett utmärkt exempel på detta, i synnerhet dess tonarm. 

Det beslöts från början att tonarmen på UNAMCO skulle bli bättre än 
någon annan. Det har också uppnåtts med god marginal. Vi visar gärna 
mätresultat från Statens Provningsanstalt som bekräftar detta. 
Tonarmsfriktion, resonanser och avspelningsfel finns dokumenterat. 
Vi har icke sett någon annan arm kunna prestera lika bra 
eller bättre resultat. 

UNAMCO-armen är separat förpackad under transport. Andra 
skivspelare har armen monterad. En kraftig stöt under transport 
förorsakar då försämrade friktionsvärden för tonarmslagret. 

Bilden visar hur " förrädisk" den S-formade armen är. Det är 
det räta avståndet tonarmslager-nålspets som avgör hur lågt 
avspelningsfelet totalt kan bli. Den S-formade armen är 
visserligen längre men till ingen nytta eftersom dess effektiva 
längd fortfarande är avståndet nål till lager. Den S-formade 
armen har däremot olägenheter som den raka saknar. 
Den S-formade armen blir onödigt tung, belastar lagret ojämnt 
och har ett komplicerat resonansmönster. 
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UNAMCO kan nu också presentera mätningar som 
visar hur olika populära pick-up er beter sig i 
UNAMCO-armen inom området 2-20 Hz. 

I I 
/ I 

/ / 
/ / 

/ / 

Som framgått av artiklar och tester är det viktigt 
att resonanser ej uppstår i området upp till 5 Hz 
eftersom skivor i allmänhet genererar så låga 
toner på grund av att de ej är helt plana. Vidare 
skall resonansen ej vara alltför markerad. 

Du kan erhålla Statens Provningsanstalts 
testprotokoll och resonansmätningskurvor genom 
att kontakta fackhandlare som säljer UNAMCO. 
Det går också bra att ringa eller skriva 
direkt till oss. 
Audio Stockholm, Storgatan 29, 
11455 STOCKHOLM, Tel:08/630 230 
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/ Axiom, den kortaste sträckan mellan 
2 punkter är den räta linjen. 



NYHET! 
EMI Kasetter HI FIDELITY Super och Standard 

· 26dB 

·JOdB 

En av Englands ledande spec ialtidskrif
ter i ljud »Hi Fi for Pleasure» skriver 
när de redovisade sitt stora kassett-test 
i juli -78 : 
»EM I har också tillverkat en ny ka ssett
tape EMI Hi Fidelity som över lag har 
fina prestanda, med en förvånansvärt 
bra kopieringseffekt. Passar de flesta 
och bästa kassettspelarna på markna 
den och kan klart rekommenderas». 

EM I Kassetter f inns för att passa a lla ol ika typer av kassettbandspelare frå n den 
enklaste batteridr ivna till den sem iprofess io ne lla. 
Med EMI Kassetter är det enkelt att få rätt kassett ti ll rätt spelare: 

EMI Kassett Hi Fidel ity GU LD För högsta klass av spelare . 

EM'I Kassett Super S I L VE R För de flesta förekommande kassett
bandspelarna . 

EM I Kassett Standard BRONS För enklare batteri-nätanslutna 
kassettbandspelare . 

1 YPICAL f"REOUENCV RESPONSE OF EMI CASSeITES 

I I 

.. - I 

r 

,o." SOHz 100Hz 

I V EMI HIGH 
flOfllTY -----

I -~ EMISUP[R 

~ 1 
1\ T' STANOAAO 

\ 1 
EMIAEFEAENC[ 

TjPf 

I 
1kHz 10kHz 20kHz 

" AEOUENC'f' 

Tonbandshastighet 4.76 cm/sek . 
(1 7/8 in/sek.l 
Spalthöjd 0.6 mm . 
I nspelni ngshuvud spalt 2.um. 
Avspelningshuvud spalt 2.um. 
Avspeln ingskorrektion 120.usek. 
och 3.180 .usek. 
(Överensstämmer med IEC publika
tion 94 utgåva 3 ,BS1568 del 1 och 
DIN 45513). 

2. A vspelningsförstärkaren justerad t i ll rak 
frekvensgång 25 Hz- 15kHz jämfört till 
referensmaterial C 521 V vid -30dB. 
(Ref.1 X ) 

1. Den mätmetod som är använd är den av x) Ref. 1. Mätt vid RMS flöde av 250 nWb/m 
EMI rekommenderade med 2 .5 dB över- vid 25 mM x/mm och 315 Hz (j överensstäm-
bias vid 6.3kHz hänförd till tillverkare ns melse med I EC publikation 94 del 2). 
referensmaterial C 521 V (biasvärdet an-
vändes internationellt av majoriteten av 
bandspelartillverkarna) . 

För att ge Er extra trygghet lämnar vi naturligtv is Ett års GARANTI från inköps
dagen . 

Rulleband: 
EMI SUPER Standard - Long och 
Double play, för att möta de ökade 

~;;!;;T,rT;;;;jl kraven på precision. 
Sto rlekar : 
5 , 53/ 4 och 7 samt 10 1/2 LP. 

Importör: Strandberg Scandinav Electronic AB , Stockholm 

Distri butör konsumentsektorn : _ .'. AB CHAMPION RADIO 
MALMÖ Tel. 040118 " 60 SUNDSVAll Tel. 060152 64 40 

ELEKTRONIK
KATALOG 
1978---1979 

10 Kr i frimärke 
sedel eller insatt 

på postgiro 4309932-4 
- avdrages vid order 

Företag o.d. gratis 

T. NILSSON IMPORT 
Box 107. 27059 V ITABY 

0414172028 

InformatlOnstJanSI 25 

LBO-r"""~ •• 
506A 

exkl.moms 

• 2-kanaler osc illoskop DC-15 MHz 
• 10m V känslighet 
• levereras med 2 dämpprobar 

M . STENHAADT AB -e HflWlbv TorglOBoll331 1620JValhnabv 08 1390050 

Informat1onstjanst 26 

OSCILLOSKOP 
med KVALITET till 
BÄSTA PRISER 

OARTRON typ 012 

Två kanaler: 
D10 (1 OMHz) kr 1790:
D12 (17 MHz) kr 2290:
D20 (20MHz) kr 2590:-

En kanal : 
84 (15 MHz) kr 1690:-

Vi har många andra kval itets
instrument till låga priser för 
service och laboratorier . 

Begär data blad och priser. 
Tel 0451 / 151 39 

Skandinaviska 
ELEKTRONIK-centralen AB 

r-
N 

'" 
~ 
Q 
ro 

Box23,281 01 HÄSSLEHOLM § 
L-______________________ ~E 
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1.080:-
exkl. moms. 

Beta - multimetem från Gould Advance 
• DC 200 m V- lOOO V 5 omr. , 200 10-10 A 6 omr. 
• AC 200 mV- 750 V 5 omr., 200 ~-1O A 6 omr. 
• 200 ohm- 20 Mohm 6 omr. 
• Överlastskydd 1000 V DC, 750 V AC, 

ohmområde 250 V 
• 3 1/2-siffra med flytande kristall, 10 mm 
• Dimensioner 246 X 72 X 180 mm, vikt 1,4 kg 
Extra tillbehör: 
Temperaturprob -20°C till + 120°C 
HS-prob till 40 kV, HF-prob till 500 MHz 
Batterieliminator, väska 

~©lffi!l[Q]~ill METRIC ill~ 
BANVAKTSV. 20 171 19 SOLNA 1 TEL. 08/8204 00 
DANMARK, TEL. 02180 4200 NORGE· TEL. 02/ 28 26 24 FINLAND, TEL. 90146 08 4>1 

Infol ma tl onst janst 29 

Bygg ditt eget 

~ 
I Sensvact-programmet finner du larm komponenter för 
vaIje behov och kassa. Tusentals nöjda Sensvact-ägare runt
om i landet. Kontakta fackhandeln eller oss direkt. 

SIREN SKYDDSLARM AB 
Box 150 13, 161 15 Bromma 15. Tel 08;26 68 70 

r~da~~Se~~k~~7n~~dn~~~~~~~~~;~ 

I A:::S · ::::::: : : :::: : :::::::: : :::: ::: : : :::: : ::: : : :: :: : : :: ~.: : . :l~ I 
I Postnr ..... . ... . . . Postad ress . . .. . ...... .. : . . Tel ... ... •. . .. . . . . I -------------------------.... 
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HEATHKI:T 
AMATÖRRADIO - DATORER - BIL- och 
HEMELEKTRONIK - HIFI - INSTRUMENT
MARIN - UTBILDNINGSKITS 

ET-3400 MIKROPROCESSOR 
TRAINER 
Lär hur mikrodatorn fungerar. 
Trainer med utförlig dokumenta
tion 1 k ROM monitorprogram 
ingår 256 bytes RAM (utökas till 
512 bytes med kurspaketet 
EE -3401 ), 
Byggsats 1 202:- ex. moms, 
monterad 1 925:- ex. moms. 

IM-4190 BiDIREKTIONAL 
WATTMETER 
100 MHz-l GHz. Fabrikskalibre
rade och matchade komponenter. 
Portabel , drives med vanliga 
9 volts batterier. 
Byggsats 514 :- ex. moms, 
monterad 866 :- ex. moms. 

GD-1558 ULTRALJUDSLARM 
FÖR BILEN 
Lätt att installera. För fast eller 
tillfä lligt montage. Anslutes till 
signalhornet. 

Byggsats 361 :- ex. moms. 

MIKRODATORSYSTEM FÖR HOBBY OCH INDUSTRI 
Kompletta system med marknadens utförligaste dokumentation. 
Standard software medföljer utan extra kostnad. 
Hll byggd på DEC :s LSI -ll . 
Skrivminnen både ti ll H8 och Hll. 
Nu även DEC writern LA36 på lager. 

HEATHKIT Schlumberger AB 
Norr Mälarstrand 76 
Box 72081,10223 Stockholm 12 

Tel : 08-520770 
Öppet : MAnd.-Fred. 09.00 - 17.00 
Lunchstängt 12.00-13.00 

r-----------------~ I ~ HEATH ~ I 
I Sänd mig gratis katalcg:tåp!!!iM§H§ I 
I 
I Namn 

I 

I 
" 'Rr""')'8 I 

I I Adr. 

I I 
.::n~~~ .~=a!~~~~.~~~.~ .. ~ .. ~ ... 
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Ekonomi 
för dig 

..... I.ma I T 9OO·$.rlen 
T .21 - DC till 15 MHz. En kanal . enkel tidbas. 
T 122 - DC HillS MHz. TvA kanaler, enkel lid bas, 
T t32A - DC till 35 MHz. Två kana ler, enke l tidbas. 
T e3SA - DC till 35 MHz. Två kanaler, tidbas med svep

fördröjning , 

.. 

-oscilloskopet 
TEKTRONIX' osc illoskopserie T900 är utvecklad 
för ekonomisk användn ing vid service, utbildning 

och produ kt ionskontroll : bi llig i inköp och drift 
utan att därför göra avkall på vare sig 

prestanda eller kvalitet. 

T 912 - DC till 10 MHz. Minnesoscilloskop med 
skrivhast ighet upp till 250 cm/ms. Två kana· 
ler, enkel tid bas, a~IIMIIj .... 

T 922R - DC l ill 15 MHz. Två-kanaligt oscilloskop lör -.--' T_.-n_ 

T900 serien består av fem portabla oscilloskop 
med ol ika prestanda och ett avsett för 

rack installat ion_ 
rackmontage. 

TEKTRONIX f/jr prestanda, kvalitet och 
ekonomi! 

Typ 1/11 

Informåtionstjänst 32 

Gemensamt för modellerna i T gOO·serien är: 
en stor och lättavläst bildyta (8 x 10 cm), 

kompakt konstruktion och låg vikt (ca 7 kg). 
Känsligheten ligger mellan 2 mV/div och 10 V/div 

i 12 kalibreringsteg. Dessutom inbyggd 
spänn ingsstabilisator och 3 % noggrannhet på 

vertikalförstärkare och tids basen het. 
Ti ll T900·serien finns en komplett uppsättn ing 

tillbehör samt beskrivande servicemanual. 
TEKTRONIX AB 
Fock . 171 04 SOLNA. Tel : 08 -83 00 80. Göteborg 031 · 4270 35. 

BJ:s nya högtalarstativ typ 1/ 11 är ut
rustade med fj äderbelastad fastsättnings
anordning och rörlig högtalarplatta. Du 
klämmer fast högtalarna och slipper 
göra åverkan på dem. Den rörliga leden 
ger Dig mpjlighet att rikta högtalarna 
snett uppåt. Typ 1/11 är mycket stadigt 
och har en höjd på 32 cm. Idealiskt för 
alla högtalare med bredd upp till 42 cm. 

SEXAN - ett av marki1adens populäraste stativ. 
Lätt att placera, stadigt och elegant. Höjden är 
30 cm och fotcirkeln 32 cm. 
BJ:s högtalarstativ finns överallt där man säljer 
radio och de kostar mycket mindre än Du tror. . . 

~ 
~ 

BJ A-PRODUKTER AB 
Bo,4090 - 38104 K-\I M-\R - lell'lllnO-lHO-IIIJ l-I 
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Lågpris Oscilloscop 
TTM Electronics Modell 303 för kr 2.990:-

Modell 303 kan drivas från 220V nät, 
yttre DC-källa 11- 30V eller från de in
byggda laddningsbara Ni-Cd-batterierna. 

Portabelt - batteridrivet 

2 kanaler 

15 MHz 

TV-synk 

Äkta X-y 

Leverans från lager! 

0760-861 20 
InformatlonS1Janst 34 

Data Precision NYTT 
520MHz Frekvensräknare för" kr 3.100:-

Nya 5800 ger Dig: 
8 siffror, 0,1 Hz upplösning, 10m~ känslighet 

Två kanaler: 
A 10Hz-250MHz, 1 M inimp. 
B 5MHz-520MHz, 50 inimp. 

Grindtider: 0,1,1 ,10 sek 
0,2, 2,20 sek 

Nät- eller batteridrift från inbyggda ackumulatorer 
Leverans från lager! (option) 

Distributör: Multikomponent 

0760-86120 
Informationstjänst 35 
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Facklitteratur 
från 

Tekno's FÄRG- TV 

Högaktuell för alla som sysslar med TV. Med denna 
bok förses marknaden med en saklig. instruktiv och 
lättfattlig handledare för branschfolk. Kretslösningar 
beskrivs med både rör och transistorer. Tekno's 
FÄRG-TV är en praktisk servicebok och vägvisare till 
felsökning och reparation. 

420 sid. 280 iII . varav många i färg. Pris inb. 94: - + 
moms 19:40. Publ. 45. 

Tekno's TRANSISTORN 
Teori. praktik 

.. . Tonvikten i boken har lagts på sådana praktiska 
problem som sammanhänger med användandet av 
transistorer . Den behandlar även ett stort antal 
kopplingsvarianter ti ll vägledn ing vid apparatkon
struktioner. ävensom praktiska synpunkter och tips 
för apparatbygget ... 

Teknisk Information 

3:e uppl. 436 sid . 287 iII. Pris inb. 72: - + moms 
14:85. Publ. 44. 

Skräddarsydd för dig som 
måste skaffa kunskaper 
på egen hand 

Tekno's DIGITALTEKNIK 

Digitalt uppbyggda apparater får en alltmer ökad 
spridning och digitala kretsar återfinns i snart sagt 
varje hem. Som exempel kan nämnas digitalur. räk
nedosor och TV-spel. Boken beskriver på ett enkelt 
och lättfatt ligt sätt för gemene man den teknik som 
gjort dessa apparater möjliga. 

232 sid. 210 iiI. Pris inb . 130: - + moms 26:80. 
Publ. 151. 

Tekno 's RADARTEKNIK 

Boken är avsedd att vara ett beskrivande komple
ment för studerande vid olika tekniska skolor. Den 
teoretiska framställningen av ämnet har undvik its 
och bokens populära sakframställning gör den till 
gänglig även för den som önskar veta hur modern 
radarteknik byggs upp och fungerar. 

128 sid. 107 iiI. Pris inb. 85:- + moms 17:55. 
Publ. 158. 

Tekno's PR-radio 
Tekno's SERVICEMÄTTEKNIK 1 o . 2 Kpmmunikationsradio för alla 

Böckerna är de första på svenska som enbart be- Boken ger svar på frågor PR-int resserade har. både 
handlar mättekniska problem o. metoder vid ser- före och efter köpet av sin anläggning. samt infor-
vice av rad'io. TV även in line bildrör. HiFi. band- - mation om hur apparaten skall monteras. hur bil-och 
spelare o. skivspelare. båtmotorn skall avstöras och hur anläggningen ger 
Del 1 246 sid. 175 iiI. Pris inb. 82: - + moms mesta möjliga utbyte . Hänsyn har tagits till utfärda-
16:90. Publ. 152. de bestämmelser som gäller för PR-radio . 
Del 2 285 sid. 321 iII . (även i färg). Pris inb. 

130: - + moms 26:80 Publ. 153 :-__ ~J=~~~~~~ __ ~96~~Si~d~. ~46~il~l._p:r~is~in:b~. ~5:2~: -~~+~m:o:m:s~1~0~: 7~5~'_""':l:=-J "= Publ. 154. 

Tekno 's HEMELEKTRONIK 
Funktioner och begrepp 

Boken ger en grundinformation till den som vill veta 
mer om sina elektron ikprylar - hur de egentl igen 
fungerar . Innehållet omfattar det som behövs för att 
man skall förstå fackt idskrifternas innehåll. 

224 sid. 246 iiI. Pris inb. 80:- + moms 16:50. 
Publ. 151. 

Tekno 's HiFi-STEREO 
Hemstudioteknik 

Högaktuell för den som är intresserad av ljudåtergiv
ning . Rummets och högtalarnas inverkan på återgiv
ningen. förstärkarnas egenskaper o. olika flerkanal 
system behandlas. Tuners. skivspelare o . bandspe
lare belyses. Mycket kan läsas utan elektronikkun
nande . 

168 sid. 129 iiI. Pris inb. 82: - + moms '16:90. 
Publ. 156 

Tekno's AUTOMATlSERINGS- OCH 
DATATEKNIK 

Boken ger en systematisk introduktion i reglerings
teori och en ingående beskrivning av de komponen
ter och konstruktionselement som leder fram till våra 
elektroniska datamaskiner och deras användning in
om industrin. Problemen belyses med exempel från 
det praktiska livet. 

250 sid. 280 iII . Pris inb. 35: - + moms 7:20. 
Publ. 9. 

Tekno 's STORA RÄKNEBOKEN 

. . . Med sin åskådliga framställning kan den vara 
till hjälp vid lösning av uppgifter och ge ökad förstå
else för deras betydelse i det praktiska livet. 

Svensk Handel 

.De11 10:e uppl. 459 sid . 165 iII . Pris inb. 98:- + 
moms 20:20. Räknesticka medföljer . Publ. 33. 
Del 2464 s. 181 iII . Pris inb . 50: - + moms 10:30. 
Publ. 35. 

~--------------------------------~--~------~-~._._~.~,----------------------------------

Tekno's 24 ELEKTRONIKKONSTRUKTIONER 

Boken vänder sig till dem som har elektronik som 
hobby Konstruktionerna har valts ut för att täcka så 
stort behov som möjligt och för ' att läsare med olika 
kunskaper skall kunna utöka sitt vetande och hämta 
inspiration till egna konstruktioner . 

104 sid. 76 iiI. Pris inb. 52: + moms 10:75. 
Publ. 156. 

Tekno 's ELEKTRONIK för nybörjare 

Boken är skriven för nybörjaren som vill lära känna 
den grundläggande elektroniken . Med enkla försök 
visas de karaktäristiska egenskaperna hos de vanli 
gaste komponenterna som motstånd. kondensato
rer . dioder och transistorer. Frågor och svar ges i bo
ken. så att läsaren kan kontrollera sitt nya kunnan 
de. 

Ca 96 sid. iiI. Pris inb. ca 60: - + moms 12:35. 
Publ.159 

Teknografiska Institutet . Box 611 . 101 28 Stockholm . Tel. 08-83 42 85 
(ingår i företagsgruppen POGO produktion AB ) 

Undertecknad beställer publikation nr .... 

Betalningsvillkor: 
[J Kontant vid lev. Portofritt vid order över 200: - exkl. moms. 
O Hälften +. porto vid lev. o. resterande per 30 dagar . 
Avbetalningsalternativ (avbetalningsti llägg 10 % + moms. I 
U Ordersumma på 51 : - - 200: - 25: - + porto vid lev . och 20: - per månad 
U Ordersumma på 201 : - - 400: - 40: - + porto vid lev . och 30: - per månad 
U Ordersumma på 401 : - - 700: - 70: - + porto vid lev. och 45: - per månad 
U Ordersumma på 701 - och däröver 100: - + porto vid lev. och resten 

på 14 månader Tekno's GARANTI - Full returrätt inom 10 dagar. 

SÄTT x VID DET ÖN SKADE. Äganderättsförbehåll . 

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

Adress ....... .. •. .. .•....•... .. .. ... . .. . •. . .. •....•.. . . . .. ...... 

Postnr . ortsnamn . .. ... . 
Var god skriv tydligt 262 

82 
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Komponent 

I{atalogen 

Komponenter, byggsatser, 
instrument, verktyg, böcker. 

Sändes mot 8:- i frimärken. 
Gratis ti ll skolor och berörda företag 

samt institutioner. 

MaTer Import 
Fack 
22002 Lund 
Te l. 046- 1477 60 

Bu tik : 
Karhegstorg 2 
Lund 

c) " e~ e(\ 
~\~ e(\ 

~c)tj ~\ 

~~~~()~ disen-annstat 
,,\~ nu även i Sverige 

SÄLJES GENOM 
RADIOFACKHANDELN 

Ett företag med 5 år på nacken inom elektron iken. 13J2!~F.~ ~5 ~~ J ' .föll, 

Informatl onSl janSI 39 
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deltron 
aktuellt 

INPRESSNINGSDIODER 
(bildioder) 

25A 75 V, 150V, 300V, 600V. 
Anod eller katod till hölje 

ID Oeleo EleelirOnics Kylelement 

Typ: 7300811 
borrad för 2 st 
pressfit dioder 

SVENSKA DELTRON AB 

Huvudkontor j Butik SpAngaj Butik Sthlm I Butik Göteborg 
Orderkontor 
Fack Tallåsv. 15 Valhallav . 67 Landaiagat. 6 

Spånga Stockholm Goteborg 
163 02 Spånga 08/36 69 83 08/34 57 05 031 / 16 12 46 
08/366957 

Infofln,1I10I1Sljrlll !-,! 40 

Gäller det mätinstrument 
- fråga alltid oss 

Här några exempel ur vårtomfallande pro
gram· 

. Analoga multimetrar • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

MxOOl 
L-~--~~---- • 

Mx202. 

Digitala multimetrar 

Mx727 

ME 521 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ELIT 
BOX 1237·16112 BROMMI·LOVASVIGEII40 0081262720 

Informallon~ljcHlst 4 l 

Den flygande kofferten 
med de 1000 och 1 
möjligheterna 

84 RADIO & TELEVISION - NR 11 - 1978 

Skall Du flänga iväg på en flygande inspektion och behöver en 
bestämd uppsättning mätinstrument är TM 500 den rätta 

lösningen . 

TM 500 är en komplett familj av plug-in test- och mätinstrument 
med mer än 40 olika moduler. Det finns tusentals kombinations

möjligheter. Du väljer och plockar in de instrument Du behöver 
i kofferten. 

Koffertar finns i 4 storlekar med fack för 1, 3, 5 och 6 valfria mät
moduler. Kofferten är händig , tålig och lätt. (Med 5 normal

moduler exempelvis väger den ca 15 kg). Du kan enkelt få med 
den i bilen eller på flygplanet eller tom skicka den som bagage. 

TM 500 serien innehåller oscilloskop (80 MHz), räknare (1 GHz). 
olika spänningsaggregat , logikanalysatorer, mm. 

Alla TM 500-instrument fungerar tillsammans. Genom modul
uppbyggnaden delas väsentliga komponenter mellan flera 

moduler och erforderliga kopplingar mellan instrumenten sker 
automatiskt. 

Ta en titt på TM 500 tillsammans med någon av våra experter, så 
får Du råd och tips ! 

TEKTRONIX AB 
Fock . 171 04 SOLNA. Tel , OB -B3 00 80. Göteborg 031 - 42 70 35. 

c::oMMTTED TO EXCEU..ENCE 
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MULTIBOXEN 

~~====~~~'tB 
Förstärkarbyggare 

Nu har Powerbox AB tagit f ram e inbyggnadslåda för dig som 
ska bygga en stereoförstärkare . 
Inbyggnadslådan har ky lprofil på sidorna. en läcker frontprof!1 
som är he lt plan på baksidan så att du lätt kan borra hål for 
potentl ometrar. tryckknappsystem etc. 
Baks idan är en rak alumini'umplåt som du också lätt bearbetar 
med vanliga handverktyg. 
Lådan levere ras helt svarteioxerad och har fyrkan tshålad jarnplåt 
som topp och botten. I leveransen ingår också svartkromaterade 
skruvar samt gummifötter. Powerbox AB tillverkar fö r närvarande 
8 olika typer med maximal rekommenderad effektförlust upp 
ti ll 300W. 
Prisex : Inbyggnadslåda med yttre mått : 

220 x 88 x 250 150:- / exkl. moms. 
440 x 132 x 350 220 :- / exkl. moms. 

Agenter: Tahonic A/ S Norge. Tah inik D Y Finland. 
Multikomponent A/ S Danmark. 

powerbox ab Box 1 5tf!~50 10Gnesla 
Tel: 0158/ 11920 
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DEN MEKANISKA 
REVOLUTIONEN 
FRANPYRAL. 

• Bästa värde (+ +) för mekanik i Hifi & Musik 's test (Nr 3/ 1918) 

• »Superferrite från Pyral har ett av de stabilaste kassetthöljen 
vi har stÖtt på bland sådana som är skru vade») säger Radio och 
Television (Nr B/ 1918) 

• » ... och kan absolut rekommendera det som ett av de bästa band 
vi hittills testat» säger välkände engelske hifikonsulten Angus McKenzie. 

PYRAL marknadsförs av RÄDBERGS 03 /-11 39 30, 08-143645 
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Acoustic 160 
160 liter 160 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
s~r av färdigmonterade lådor, val
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att få ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men till ett mer tillta
lande pris. 

ACOUSTIC 
CELESTlON 
eORA 
DS 
ElIECTRO
VOICE 
GAMMA 
GOOD MAN 
ISOPHO 
JBl 
KEF 
PEERlESS 
PHILIPS 
RCF 
SEAS 
SINUS 

HOGTALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRASA TSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

Demonstr8tion och butiksförsiiljning : 

Oppet: må nd.-fred. 11-18, lörd. 11 -14 

Sänd mig gratis katalog 

Namn ...... ... .... ... .......... ..... .. ...... .......... . 

Adress .......... .. ... ........ .. ..... .... ..... ......... . 

Postnr ...... .. .... Ort ..... ....... .. .. ...... ... .. .... . 

In formatlonstjanst 45 
RADIO & TELEVISION - NR 11 - 1978 8 5 



LEGOARBETE utfores 
on enng och lodn Ing 

S Karlsson. Bjorkst lgen 4 
56041 MuilsJo 

Kondensatorer. motstund m m 
utforsaljes tdl oslagoara pnser. 
Ak tdl Vasaloppsv 71 (Vaster
torp) eller ring 08-452044. 
97 3527 Oppet mond-torsdag 
17-20, fred 16-18 Extra ra
batt tdl ilterfors och storforbru
kare . Dessutom l st Xelex DO l O 
2700:- . 1 st Xelex l mix 
3.900: - . 3D hornsystem 2850:-. 
Gester Elektronik 

l par Bose 501 Mk II. 
3,5 ars gar Saljes for 2.000 kr 
el hogstbj . Tel 040-155906. 

M ikrodatorbyggare ! 
Knstaller 3,58 och 2,01 MHz 
15 :- Keybcard 20 knappar, 
75 x 94 mm 15:- RA 21L02 
(450 ns) 13:- UV-EPROM 
1702A (256 x 8) 35:-. Ekstrom, 
Ellahagsv. 25A , 18340 Tyreso. 

.. Hogtalarbyggare '.': 
Hogtalarelement fra n Peerless, 
E-V, JBL. A TC , RCF m fl tdl 
verklig laga priser Skr v tdl oss 
sa sander VI var pnslista. 
H,F, Sound , Box 415, 
621 04 VIsby 4 

* Terminaler * 
Olivetti TE318 med remslasare/ 
stans RS232-snlt 
Tel 08-615817.420833. 

Saljes: Mikrodator Motorola 
MEK-6800D2 l 300:- Fard ig 
byggd och testad 
Tel 0221-20821 lord o sond 

Hornbyggare ! Dlskan hornet 
bygger du val Inte - bdligast 
genom oss. Electrovolce T35B 
315: - , Isophon OKT 11 med 
korslIns 215 ·- , mellanregister
horn (400-4000 Hz) I byggsats 
Inkl dnver och beskrlvn 140:- . 
Audioimport 
Box 77 . 19121 Sollentuna 

Hornhogtalare = horn hela va
gen I Da racker det ora med en 
forstorkare. Pnsex: Gamma LA 
1231 . bashorndriv -"- Klipsch 
400 Hz mellanhorn + E-V T35B 
+ fdterdelar 700 :- . Garan I. 

F:a J- A. Brog 79. 70358 Orebro 

Video National: Bllcm lx. WV 
600N, KA M. WV220N , sw,tch, 
631 N, d,str lb WV620N , Uher B
SP, Un lv 5000 -,- m k M154 , mik 
M821. M534. M516. Na Walk le
talkle Tandb B-SP 1325 2TR PH 
El 3536A 19, Radfordforst STA 
15/3 + C-unlt SC22 , Dynacord 
D lsc-O-mlnl SME1000 Univ Instr 
Schnelder D IG 500 + RCA WV 
500B, obj Pro ja r 250 mm. 85 mm 
+ Strubln 75 mm + ovr 
Ring Kalle ef ter 17 
Telefon 0750-40020 

S a e of the A rt preamp dB
systems DB I o II Separa nato 
del anvand 3 mån Pns 2 600 kr. 
Tel 01 41-55340 kl 17 

Heathk ltda tor ET3400 enl RT5, 
78. Fardigbyggd samt med l k 
extra RA M Hans Enk Gu sta fs
son, Val llngbyv 135, 16221 Val
lingby. Tel 08-37 17 22 

Förforstarkare Stax SRA -125. 
Högt Sonab 00-1 -"- basmodul 
Te 08-7391006 eft kl 18 

'ållt möjligt" 
Det ko.\ tar bara 1:': - per rad att annon~ra under "a ll t mojl ig'" -

radio & tele\'ision~ radannOIlM"T Annon~n ~ka ll in te vara Jangre an l O rader. 
LagsIa pris ar ..t :;: (J rader! . Har du nago l atl sa lja ... 3 ..; kall du prova 

"aiII mojligl - radio & telev is io ns radannon~r ~ Arn and kup .... o m finn.\ i tidningen. 

* W E WILL NOT BE UNDER· 
SOLD * H Fl till garantera t 
l<1gsto pns l D ,rekt,mport av bl a 
ReVox . Sand svarsporto for ,nfo 
och prislista. Sound Center, 
Box 20018. 200 74 Malmo 

Mellanreg is terhorn Glasf,oer 800 
Hz . Bredd , 325 mm. HOjd: 235 
mm. DJUp: 155 mm. u dr iver . 
Tel 08-7114282 efter 19. 

Nyheter: D 'gltal-kasse 9:75. 
Stort sort vndomkopplare t loga 
pnser OVr lgt: Defluxer 76 :-, 
Proffs Ijusdlmmer 74:50 Stort 
sort displayer etc 
M IE, Box 28. 12621 Hagersten 

Sol jes Beg 4-kanals IOnhuvud
sa s till Scu lly studiobandspe
lare, 3 st Electro-Volce dIskant
horn (beg) 
Tel 0644-10327 

Byggsats frekvensräknare 
1 Hz- l .5 MHz, kansl 70 mV. 
dnv-sp 9V Kompiet byggsats 
exkl luda 326: - Lampl 'g luda 
48:- BJ-Elektronlk, Norra Gub
berogatan 15, 41663 Goteborg, 
tel 031-195510 

Kopes D lgltalvo!tme er med HS
prob 30 kv. Furgbalk-LF-gen , 
Frekvensraknare och TV-ror 
Tel 08-4691 83 efrer kl 18 

Alfa-feedback: Teckn ingar och 
Instruksjon for vetskallg an ven
d ing av feedbackmeder . Kan 
even anvendes for mutning av 
hjerte musklar och akupunk ur 
De aljerad beskr'vnlng send 
Nkr 20 
Neuro-Med. Grandgarden 
4800 Arendal Norge 

OSC illoskop Telequlpment 061 
8 ka~aler DC-lO MHz 10 mV 
cm-sv cm. Pns l 700:-
Tel 0510-61688 efter 1600 

Memorex MRX2 C90 13.50 
Pns 13:50 kr I kartonger om 10 
st 3 kartonaer fraktfntt Sknv 
dl S,bus Te-chn 'cal. Box 2065. 

12502 Alvsjo V g tex a 

Scotch 207 7" plastspole. 5 st 
225: - , fraktfntt Debraco , 
StndsJergav 2. 16358 Spånga 

E t par hogt JBL L 65 saljes for 
ca 5500 :- . ev billigare Vid 
snabb affar Te l 0345-30540 

Studioprogram E T 928 sJljes 
4 Jr gammal. fjarrs art, sr,abb
start. forstarkare samt ny pick
up. Inbyggd I vagn 2.000' - . 
Tel 08-8551 78 Bengan 

TransmissIonshogtala re LRN 390 
Sentec DT8 skivspe lare Billigt 
Tel 018-3641 40 eft er 17 00 

Dator cosmac 1800. Fardigbyggd 
komplett m na taggr, HF-modul, 
4k minne. progr kasse t 1900:-- . 
Tel 0513-50531 

UNIKT TILLFALLEI 
I par Amenkanska studiO hog
tulare Typ ALTEC LA SING sul
jes till et mycket formånligt prs 
08-976593 

SALJES TEXAS HP rdknedosor 
Pnsex TI-59 1 700 :-, HP-97 
4300:- Beg TV-spel lIT 100:
Sknft llgt svar ull PAR MALM
BERG Trum 22. 
82600 Soderhamn 

Saljes' Helt ny FM, MV tuner 
Rotel RT-l024 Inbyggd DoIby
enhet med kallbrenng samt FM 
Dolby de koder. Kord ca 30 t,m 
Nypns 4.000 Saljcs for 2.500 . 
Te, 08-889913 efter 1800 

Spela schack mot en dator . 
Chess Challenger Dr ett schack
spel dar en 8080-dator ar mot
standaren 3 svanghetsgrader. 
S-morkt l ars garanti. 1 281.
- moms o frakt. Jarl Johansson 
Systemen ng AB. Vretavagen 17 
14700 Tumba . tel 0753-36218 

Ny D ,g,talmul t,meter FLUKE 
8000A , def. nuttrafo, 1.300: - . 
08-890200 115 e 18 0753-377 51 

ELEKTRO IKKOMPO E TER 
kassettband och Ilbehor m m 
Lagpr'sl.nje. prlsl s or mot 1.15 
I fnnlorken 
U Jonsson, Komponenttjanst 
Box 916. 931 02 Skel leftea 

Vldeo-Inspelnng fra n sv TV kop 
el Jytes mot liknan de f Spa
nien L Car lsson, Aspov 39 A. 
12540 Alvsjo 

Sansu BA2000 2 x 110 W FIC 
Sansu CA200 Pre Amp. Sansu l 
TUSJ900 tun er, Dua l 701 turnta
ble AT 20 SLa A 1706 phones 
Tandberg TCO 330 Rec I,near, 
5 speakers 250 W like new ones 
Eero Tuom .nen 
Luo lavuorent le 46 B 33 
207 20 Abo 72 F,n land 

AR -MST. monltorhogtalare I ny
sk ck, rent ofargat ljud aven pa 
hog nlva 750 :- st 
T Gunnarsson tel 08-40 1927 

Programvaror ,II Commodore 
PETl admrnlstratlon. spel m m 
Begilr prrsllst8 
BC M lc rodata . tel 0762-11 6 48 

E~ualizer AVAB salJes 1 000 :
Brustestsk iva och batterrelim 
medfoljer. Te l 046-134051 e 18 

DJUNG ELLJUD fortsatter lag
prrsl lnjen: A DC XLM mk 3 340:
etc Dessutom succen N,sco NK 
450 en 30W hogtalarbyggs . Inkl 
lada 425:- / par A ll Inkl frakt och 
garanti. Tel 08-59 4892. 
Box 334. 121 03 Johanneshov. 

ELEKTRONI K-SURPLUS 
Tulegatan 37 , STOCKHOLM . 
Transf. relaer, hogtalare . mo o· 
rer, Instrumen , m m m. m. 
Oppe t ider vard 17- 20. 
Lordägar 10- 14 
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Revöx A77 2-spnr kopes. Garna 
19,38 cm. s 
Tel ef er 14 08-600208. 

BYGG SATSER tdl run dstralande 
hogtalare Ilkn OA 5- 2 samt 
exp horn 
Bälls ta Träi ndustr i AB 
KarlsbodavLlgen 12, Bromma 
Telefon 08-29 16 16 

TANDSYSTEM med optisk gi
vare 2 Llrs gar 360: - KO M
RADIO 5W 23 kanal l ars gar 
425:-
SCAN-ELECTRO 
Telefqn 0521-21639. 

Ljusk laminat for monsterkort. 
Belzon- Produkt 
Gränsho lmsbac ken 6 
12742 Skärholmen 
Telefon 08-710 75 11 

METALLSPOLAR 05" A B 
Omonterade M n best kvantl et 
lOst 256:- rnkl moms T frakt 
Live Record lng. Nordensk lolds
gatan 23, 413 O Goteborg . 
Te le fon 031-242244 

PRISE RBJ UDANDE. Overskotts
lager av komp omkoppl. rlng
karnetrafo mm Kraftigt reduce
rade priser 30W forstarkare 
stereoklar F -radiO Sklvvards
det BIB Groov- o Zerostat. 
Begar prislista 
PROG I D AB Box 3048. 
681 03 Krist inehamn 
Te le fon 0550-15390 

S -leriges bd Ilgaste C90-kasset
ter? Lagprrs Maxeli UD 12: - , 
C60 9: 75 UDXLI·II 17 :50. Extra
prrser TOK AD 13·50 (14: 25), 
Phil ps SQ 12 :75 (13: - ). TO K 
SA 17,25, Sonyband HF under 
gross;stprrs? C90 12 :25 . O BSI 
PyraiOptima C46 6 :25. OBS' 
Stor mangdrabatt aven C30-90. 
Telefon 0380-15323 

Saljes : Helaut skivspelare Tech
n,cs 1310-Quartz Mk II. 11 må
nader gammal 
Tel 013·148161 Em I 

aran z kassettdack 5020. En
dast kort kortare t id 
Saljes bdligt 0480-872 87. 

Kopes . RorJestyckad tun er 
Al la svar beak as 
Telefon 0240-80985 

PR-stn Zodlac MB5012. Tokal 
TC 1603S, slutsteg 2 x 15 W 800 
ohm Idestam-A lmqvlst. ex p-horn 
RT 4 73 Tel 08-365994 

': AUDlOGE ERATOR TH D 
0.02 % '.': SinUS fyrkantvåg. 
10 Hz-l00kHz 0,01 - 1.0 V ut 
med kontinuerlig regi. Fardig o 
trrmmad I metallåda endast 315 
kr Proffsmodeli med THD 0.002 
% 375 kr + moms o frakt 
Telefon 031 -43 29 00 

OSCILLOSCO PE SUCCE II ~: 
Scopex. engelska kval,tets,nstr. 
4D -l0A , 2-kanals. 10 MH z. 10 
mV. 1 us-0.5 s cm , stab. natdel. 
1.690: - 4S-6 l-kanals 1.190 :-
40 -25 2-kanals med slgnal fö r
drojnlng. 2.675: - I S- lO l -ka
nals nat/batt. 2075:-
Telefon 031-4329 00. 

P,oneers pro ffsdack CTF1000 + 
stora quartsverket PL550, båda 
m"d funktionscheck. Peda nt
skotta 
Tele fon 08·47 9674 efter 18.00. 



Billigt! 
Det kostar bara 15:- per rad 
att annonsera under "allt 
möjligt" - radio & televi
sions radannonser. Med ku
pongen här intill är det en
kelt att 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. Lägsta 
pris är 45:- (3 rader). Har 
du något att sälja så skall du 
prova "allt möjligt" - radio 

Manus till 'allt möjligt" 
radio & televisions radannonser 

:"\I r 
l 'tg dag 
Manusdag 

2 3 4 5 
25/ 1 22/2 22/3 26/4 
9/ 12 10/ 1 7/2 10/3 

Skriv din annons här' 

D E trO G lA IR I N 314- T 

6;7 8 9 10 II 12 
24/5 26;7 30/8 27/9 25/ 10 22/ 11 
7/4 9/6 18;7 15/8· 12/9 10/ 10 

• 

E C K E N P Å RA II: EN 

:"\Iamn: ....................... ' ...... Tel: . : .............. . 

Adress:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postadress: . . . . . . . .... . 

OBS! Endast rorskottsbetalning !! Betalningssätt : 

& televisions radannonser! o Pg 2344-0 o Check ( Märk talongen med "RT-radannons" ) ----------------------_._---------------------------------------
Prenumerera på 
radio & 
television 
så får du den 
direkt hem i 
brevlådan! 

Inte dumt. 

Vill du 
veta mera? 
radio & television hjälper dig gär
Ila med ytterligare upplysningar 
[)m de produkter som annonseras i 
tidningen. Ringa in numren på de 
mnonser som du vill veta mer om. 
Varje annons är ju försedd med l'I ( 

Ilummer. Det är bara att fylla i 
kortet med namn, adress etc och 
[)Osta det till oss. Vi ser till att du 
mabbt får svar. All informations
tjänst är kostnadsfri! Sänd In 

I,.upong<.'n inom 6 m,mad<.'r. 

PRENUMERATION 

J a. jag prenum ererar pa RADIO & TELEVISION 
ett ar rramat oc h få r 12 nr ( 1 l utgåvo r ) fö r kronor 
99:85 J ag betalar se nare när inbe talni ngsko rtet 

ko mm er. 

VA R GOD 07 207 392 
T EXTA TYDLI GT! 
Eft ernamn Fo rnamn 

c/o 

Gata. r ost lada. hm etc 

Post n u m Il H': r l Ad ressrostall stalt 

~----------------------------------------
J ag vill veta mer om de här inringade annonserna! 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 lR 19 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1,7 3& 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 l l l 112 11 3 11 4 

11 5 116 117 11 8 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 I jO 131 132 133 
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 

Företag 

NaIll Il I c/o 

Ga ta. r ost! ;'i ua. hux. c tc 

Pos tnuIlllll cr I Pos tauress 

! :IJll! I RTl 78T 11 
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radio & 
television 
Box 3224 
1 03 64 Stockholm 3 

". 

. _._._._._._._._._._._._._.-._._._._.-.~ 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

___ ____________ _ _______________ • _______ rJ 

.r;:::, 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

, . . - '-. ' 

HEF:snya 
d'rnenS'Dn 
Gårdagens "pröva och se hur det låter ~ 
metod är otillfredsställande. KEF:s 
ingenjörer konst ruerar idag högtalare 
med hjälp av en computerstyrd analy
sator, som ger en exakt tred imensionell 
bild av högtalarens funktion. Resultat bI.a. 

tre nya högtalare: 

Corelli 
Calinda 
Cantata 

~ the ~peaker 
lI1englneers .. 

HARRY THELLMOD AB 
KROSSGATAN 40 ·162 26 VALLlNGBYTeL08/739 0145 

Informationstjänst 46 



OPPERMANN 
Electronic 

är äntligen representerad i Sverige 

Vi säljer bl. a. byggsatser t. ex. 
Kojak-Siren , Nätagg 5A Transistortändning , 
Ljusorgel , D immer, m. m. 
Trans istorer, IC-kretsar, Motstånd , Potentio
metrar, Kondensatorer, Dioder, Likriktare , 
Transformatorer, Apparatlådor m. m. 
HiFi-Högtalare 
Kommunikationsradio och Antenner 
TV-Antenner och Förstärkare 

Till Konkurrenskraftiga Priser 

Katalog mot 10:- i frimärken , 
eller insättes på postg iro 431 07 59-8 

Importör och Generalagent : 

CB-ELECTRON IC 
Fack 62 77801 NORBERG 

Telefon 0223-22992 efter kl. 16.00 

Aterförsäl ja re sökes 
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Köp hem CSC:s QT-soclar. För alla typer av komponenter. Inga lödningar, 
klippningar eller fel p g a söndervärmda komponenter. Du spar tid och 
pengar. Passar för IC, OIP, OIL, To-5, dioder transistorer, motstånd konden
satorer med max AWG-22 tråd = 0,8 mm 0. 

Rekvirera datablad o kataloger från CSC-agenten sedan 1974. 

AB H -TRANSMISSIONER 
Stadsparksg. 1 55258 Jönköping Tel. 036-125800 

Info rmations tj~ms t 48 

UTDRAG UR VART SPECIALERBJUDANDE 1978/1979 
Nettopriser I Iv.kr 
Sedan 31 Ar levererar vi beprövade kvalitet.rör till ollagbar. priserl 
Separat förpackade I kartonger. Med 5 månaders garanti! 

Dy 802 5.- EF 183 3.90 PCF 82 4.- PL 504 9.-
EABC 80 4.20 EF 184 3.90 I"CH 200 6.80 PL 519 23.55 
ECH 81 3.75 EY 500 13.- PCL 84 4.80 PY 500A 9.65 
ECH 84 5.- OY 501 11 .80 PCL 805 6.- 6 L 6 OB 9.-
EF 80 3.55 PC 900 6.65 PO 510 35.- 807 11.-
Mängdrabatt : fr. o. m. 50 st. även osorterade : 6 %1 
C-MOS 74 . . . TTL 
4000 1.- 4030 2.45 7400 - .70 7442 2.40 
4002 1.- 4033 6.- 7403 -.70 7490 1.80 
4008 5.- 4041 3.55 7405 - .90 74121 1.30 
4012 1.- 4047 3.20 7420 - .80 74141 2.20 
401 6 2.- 4069 1.40 7440 - .80 741 92 3.60 

Tyristorer - Sort iment 
Beställningsnummer : TH~19 10 st. O,8A ~200V TO-92 + M-367 5.55 
Tr iac - Sortiment 
Bestä llningsnummer : TRI -19 10 st. O,6A ~200V TO-92 + M-367 9.55 
Beställ broschyr om vårt KOMPLETTA SPECIALERBJUDANDE med ytterlIgare _ 
mycket fördelaktiga Komponenter, Sortimenter, Byggsatser m. m. 
Fbrsöndelsen skickas mot postförskott från Lager Nurnberg. Emaba llage och 
porto mot självkostnadspris tillkommer. MellanförsAl jnlng förb ehåll es. 

I ngen leuf B u ro Impo rt - E_p o rt - Tr a n Sit 

E) ~~!!~~ ~~~~ NurnbergN asttyskland 

Inforrnatlonstjans t 49 

CDIIERSI årets segrare 
i världsmästerskapet för elektronorglar i USA 

Orglar med elektro 
nisk Leslie, str ing 
orchestra, el piano 
och 64 fr itt 
programmerbara 
kombinationer . 
Bassy nthes izer , 
rytmaggregat med 
ko mpautomat, 
mixer, förstärkare, 
boxar - all t även 
som lätt byggda 
byggsatser som ger 
stor flexib i litet och 
låga priser. 

8 ol ika orgelmodeller 
- från combo till konsert . 

CDIIERSI orgel ab 
Box 2003 - 141 02 Huddinge - Tel. 08/711 31 60 

Informatlonstjanst 51 

NYHET! 

ref lexhornbox 
med 120 W 
bashögtalare • 
och 3 piezoelek
tr iska diskant
"superhorn". 

HAR OU RÅD AlT VARA UTAN MU$IKEN? 

~ 
UiHiFr-HÖGTALARE 

Ring eller skriv efter broschyr 
Så får du veta mer 

Bagargatan 35, 611 00 Nyköping 
Tel. 0155-151 91 

InJormat ionst jänst 52 
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AMPEX ATR-100 

Utföranden 
Full spår (1-kanal) 
2-spår 
4-spår 

AMPEX 
Ampex AB, Ljudavd., Box 7056 
S-1 72 07 Sundbyberg/Sverige 
Tel. 08/28 29 10 
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~7" 

ELEKTRONIKBYGGARE 
SENASTE NYTT. 

L Ä R D I G morgondagens TEKNIK 

Läs vår datorkurs 

" s y S T E M 7 8 

på datortekniken. 

NU! 

" 

Ett nytt grepp 
Mycket kunskap 

1500 :-
och material för under 
kr (inkl. moms) 

Beställ 
läro brev 

Din kurs nu så kommer det ett 
med materia l var 14:de dag. 

NA TlONAL SEMICONDUCTOR IC-KRETSAR OCH HANDBÖCKER 

lF 356 N 12:25:/st. 25-99 st 8:45/st. 
Engelska byggtidningen Electronics Today International finns 
hos oss. Pris 9:00/min eller 86:- helir. 

God sortering TTL-kretsar. 
F.ö. massor med komponenter i kata
logen som sändes mot 5 : 00. Bit. i kuvert 
eller till p-giro 22 77 1 0-1 . Moms ingår. 

ELEKTRONIKTJÄNST I HJO 
Box 40. 54400 HJO Tel. 0503/ 123 94 . 

God sortering mönsterkortsmaterial, laminat, rit
film, "gnuggisar" resist m.m. 
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Annonsörsregister för Radio & Televis ion nr 
11 1978 
Agfa 
Ampel( 
Audio Stockholm 
BASF 
Beckman Innovation 
SJ A-produkter 
Bolitz 
B.ose 
CB-Electronic 
Oeltron 
Ekman & Ca 
Electrobygg 
Elektroholm 
Elektrotjänst i Hjo 
Elta 
Eli t 
Frekvensia Gete 
Gylhng 
HI Fl Kil 
HItachi 
Hobby·oatll 
H· Transmissioner 
Imports & Exports 
Jenvlng, Tommy 
Josty Klt 
Kenwood 
Lagerkrantz 
LJudex 
LJudia 
Luxor 
MaTer Import 
Nil sson Import . T 
Persson. Martin 
Ploneer 
Power Box 
Oueck. Eugen 
Aydin Elektroakustik 
Aådbergs 
Scandla M etnc 
Schlumberger Heathklt 
Sen tec 
Septon 
Servex 
S.ren Skyddslarm 
Skand Elek tron.kcentralen 
Sono-Elektron.k 
Stenhardt , M 
Strandbergs Skand Electron.cs 
Teknos 
Tek tronix 
Teleinstrument 
TeleradIo 
Texas Instruments 
Thellmod. Harry 
Tonola 
3D Gruppen 
U-66 Elek tronik 
Wernor L/ud 
Yamaha 
Alvsjö Sydimport 

55 
90 
76 
29 
23 
BO 
83 
72 
89 
84 
71 
75 
43 
90 

32. 92 
84 
78 
47 
85 
38 
25 
89 
13 
79 
21 

10. t 1 
81 
89 
74 
49 
83 
77 
31 
45 
B5 
B9 

2 
85 
79 
74 
79 
91 
59 
89 
77 
89 
77 
77 
82 

BO. B4 
73 
90 
37 

4 . 88 
24 

35 . 63 
B3 
71 
53 
25 

RADIOSTYRNING 
av 

Industriportar - Dörrar 
G rindar - Bommar 

Vinschar etc. 
Chambron System S-100 

Radiostyrda Garage
portöppnare 

för Villagarage 
CHAMBRON-ELECTROLlFT 

För närmare upplysningar 
kontakta : 

TELE-RADIO 
Box 81 45300 - Lysekil 
Tel. : 0523/1 0734 - 11944 
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Prenu merationstjä nst 
Postadress: Box 3263. 
103 65 Stockholm 3 
Telefon: 3407 90 
Postgirokonto : 88 95 00-5 
Prenu merationspris : 
Helår 12 nr 99:85 
(O BS! det nya priset gäller 
inkl den nya momsen 
17 .1 % ) 
Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjans't . Box 3263. 
103 65 Stockholm 3. i Sverige på mirmas· 
te postanstalt med postens tidn ingsinbetal · 
ningskort postgirokonto 88 95 00· 5. 

Definitiv adressändring, som' måste vara 
förlage t tillhanda senast 3 veckor Innan dcn 
skall träda i krah, görs skrihligt antingen på 
av förlaget utsand blankett eller postens ad 
ressändringsblankett 2050.03. (Adressa nd· 
ringsavgih 1: 50.) 

Nuvarande adress anges genom att ad
resslappen på senast mottagna tidning eller 
dess omslag klistras på adressandnngs
blanketten . 

Adressandnng på utländskt postabonne
mang verks tälles på posten i respekttve 
land. 

Aldre lösnummer kan rekvIreras direkt från 
Åhl"n & Åkerlunds Förlags AB . Torsgal an 
21 , 10544 Slockholm, tel 349000 -
Lösnummerexpeditionen. Som regel finns 
dock endast ett halvt år gamla tidmngar att 
1IlIgå. 

Bifoga inga pengar ; t idningen sä nds mot 
postförskott. Redaktionen kan inte effek· 
tuera beställningar på kopior av artiklar ur 
äl dre nr. Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå till tjänst med ko· 
pior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas M edia. Vleminckveld 44. B·200 
Antwerpen . Telephone 03 / 33 546 1. Telex 
33795 
France 
R.I.P.SA 26. avenue Victor· Hugo. 75 l l 
Paris 16. Telephone 01 17 277304. Telex 
61067 
Denmark 
Clvl10konom 8ent S Wlsslng InternatIonal 
Marketing Service Kronpflnsensgade 1 

DK- l l 14 Köpenhamn . Tel 01 / l 15255 
Germany 
Publici tas GmbH . 2 Ham burg 39. Bebelal · 
lee 149 . Tel å40/ 5 l l 00 3 l ·35. Telex 
02 15276 
H olland 
PubiicItas. 38 . Plantage Mlddenlaan. Am 
sterdam 1004. Telephone 020/ 23 20 7 1. 
Telex l 1656 
Italy 
Etas Kompass. Riviste Estere. VIa Manteg
na 6 . 20154 M ilano. Telephone 
02/ 34 70 5 1. Telex 33152 
Switzerland 
Mosse·Annoncen AG . CH-8023 ZurIch 
LImmatquai 94 Telephone O' 47 3 4 00 
Telex 55 235 
United Kingdom 
Frank L Crane Ltd , 16 - 17 Bride Lane . 
London EC4Y 8EB. Telephone 01 / 353· 
1000. Telex 21 489 

p 'rincipscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt föl 
jande riktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styckIis 

tor. 
Beträffande komponentva rd ena i sche

mana gäller att för motstand utelamnas 
ohm -tecknet, och för kondensatorer ute 

lämnas F. 
Således ar 100 = 100 ohm, 100 k = 

100 kohm, 2 M = 2 Mohm , 30 p = 30 
pF. 30 n = 30 nF (1 n = 1 000 pl. 3 u = 3 
uF osv, Alla motstånd 0 ,5 W , alla kon
densatorer 250 V provsp om ej annat 
anges i stycklista . 

Alla förfrågningar som avser j RT pu 
blicerat material - artiklar, produktöver
sikter m m samt byggbeskrivningar sche 
man och komponenter liksom kretsar -
resp allmänna frågor skall göras skrift 
ligen till red. Telefonförfråg ningar kan i 
allmänhet inte besvaras p g a tidsbrist. 
För alla upplysningar om äldre RT -nr :s 
innehåll hänvisas till bibliotekens inbund 

na ä rg med årsregister. 



(~V TRE GODA TING 
•• 

VALJER MAN RUBBET» 
Hos NEC har man inte sparat på 
krafterna när nya 8000-serien 
konstruerades. NEC är visserligen 
ung på den svenska marknaden, 
men internationellt sett får dom de 
flesta stora elektronikföretag att 
framstå som halvamatörer. 

NEC grundades år 1899 och nära 
80 års teknisk forskning har resul
terat i de första ljudanläggningarna 
med autentiskt ljud, NEC Authentic. 

På 8000-serien saknas inga möj
ligheter. Du vet säkert vad vi me
nar. Att inte känna begränsningen 
av att sakna rattar eller inkopp
lingsmöjligheter. 

Förstärkaren är ett kraftpaket med 
superdata. 75W och med en dis
torsion så låg som 0,01 % vid nor
mal lyssning (1-30W) . 
Bandspelarens automatik sköter 
korrigeringen till alla bandtyper 
och märken. Du väljer bara NOR
MAL eller CrO. 

I radiodelen dödas effektivt oön
skade signaler. Du slipper höra 
mopeder och borrmaskiner när du 
egentligen vill lyssna på radio. 

Snabba ryck till din handlare. När 
du hört och sett nya NEC blir priset 
en glad överraskning. 

NEC 
Nippon Electric Company, Ltd. 

Generalagent: 
Septon, Box 4048, 
421 04 V. Frölunda, 
Tel. 031-299400. 
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BERGAGATAN 7 4 TR 
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